REZOLUCJA KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ
UZUPEŁNIAJĄCA TRAKTAT SINGAPURSKI O PRAWIE ZNAKÓW
TOWAROWYCH I REGULAMIN DO TRAKTATU
1. Na konferencji dyplomatycznej dla przyjęcia zrewidowanego Traktatu o prawie znaków
towarowych, zwołanej w Singapurze w marcu 2006r., uzgodniono, że przyjęty na konferencji
Traktat otrzyma nazwę „Traktat singapurski o prawie znaków towarowych” (zwany dalej
„Traktatem”).
2. Przyjmując Traktat, na konferencji dyplomatycznej uzgodniono, że słowa „procedura przed
Urzędem” w art.1(viii) nie będzie obejmowała procedur sądowych obowiązujących na
podstawie ustawodawstwa Umawiających się Stron.
3. Uznając fakt, że Traktat wprowadza dla Umawiających się Stron skuteczne i sprawne
procedury formalne dla znaków towarowych, w rozumieniu konferencji dyplomatycznej art. 2
i art.8, odpowiednio, nie narzucają żadnego zobowiązania na Umawiające się Strony do:
(i)
(ii)

rejestrowania nowych rodzajów znaków, o których mowa w zasadzie 3, ustępy
(4), (5) i (6) Regulaminu; czy
wdrożenia systemów zgłoszeń elektronicznych lub innych systemów
automatycznych.

Każdej Umawiającej się Stronie pozostawia się swobodę podjęcia decyzji odnośnie tego, czy
i kiedy wprowadzi ona rejestrację nowych rodzajów znaków, o których mowa powyżej.
4. W celu ułatwienia stosowania Traktatu w krajach rozwijających się i najsłabiej
rozwiniętych (LDCs), konferencja dyplomatyczna zwróciła się do Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Umawiających się Stron o zapewnienie dodatkowej
i właściwej pomocy technicznej, obejmującej techniczne, prawne i inne formy wsparcia dla
wzmocnienia struktur instytucjonalnych tych krajów, aby umożliwić im wdrożenie Traktatu
oraz pełne skorzystanie z przepisów Traktatu.
5. Pomoc taka powinna brać pod uwagę poziom rozwoju technicznego i gospodarczego
krajów beneficjentów. Wsparcie techniczne powinno pomóc w udoskonaleniu infrastruktury
tych krajów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, przyczyniając się w ten
sposób do zmniejszenia luki technologicznej pomiędzy Umawiającymi się Stronami.
Konferencja dyplomatyczna odnotowała, że niektóre kraje podkreśliły znaczenie Funduszu
Solidarności Cyfrowej (FSC) jako właściwego dla zmniejszenia różnic w technice cyfrowej.
6. Ponadto, po wejściu Traktatu w życie, Umawiające się Strony zobowiążą się do
wielostronnej wymiany i dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie prawnych,
technicznych i instytucjonalnych aspektów wdrażania Traktatu oraz sposobów pełnego
korzystania z wynikających z niego możliwości i korzyści.
7. Konferencja dyplomatyczna, uznając szczególną sytuację i potrzeby LDCs, uzgodniła, że
dla celów stosowania Traktatu kraje najsłabiej rozwinięte będą traktowane w szczególny
i zróżnicowany sposób, jak następuje:
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(a) kraje najsłabiej rozwinięte będą zasadniczymi i głównymi beneficjentami pomocy
technicznej ze strony Umawiających się Stron i Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO);
(b) taka pomoc techniczna obejmuje następujące działania:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

pomoc w ustanowieniu ram prawnych dla wdrożenia Traktatu,
informowanie, edukowanie i podnoszenie świadomości o skutkach
przystąpienia do Traktatu,
pomoc w przeglądzie praktyki i procedur administracyjnych
stosowanych przez krajowe organy właściwe dla rejestracji znaków
towarowych,
pomoc w tworzeniu niezbędnej dobrze wyszkolonej kadry
pracowniczej oraz infrastruktury urzędów własności przemysłowej,
włącznie z infrastrukturą informatyczną i komunikacyjną, dla
skutecznego stosowania Traktatu i Regulaminu.

8. Konferencja dyplomatyczna zwróciła się do Zgromadzenia o monitorowanie
i dokonywanie, na każdej sesji zwyczajnej, oceny postępów w udzielaniu pomocy w zakresie
działań wdrożeniowych oraz korzyści wynikających z tych działań.
9. Konferencja dyplomatyczna uzgodniła, że wszelkie spory wynikające pomiędzy dwiema
lub kilkoma Umawiającymi się Stronami na tle interpretacji lub stosowania niniejszego
Traktatu powinny być rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji i mediacji pod
auspicjami Dyrektora Generalnego.
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