TRIPS - Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine - Aneks 1 C
1. POGLAVJE: AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE
9. člen
Razmerje z Bernsko konvencijo
1. Članice se ravnajo po členih od 1 do 21 Bernske konvencije (1971) in po prilogi k njej.
Vendar pa članice nimajo pravic ali obveznosti po tem sporazumu glede pravic, danih na
podlagi 6.bis člena te konvencije, ali pravic, ki iz njega izhajajo.
2. Varstvo avtorskih pravic obsega izraze, ne pa idej, postopkov, metod delovanja ali
matematičnih pojmov kot takih.
10. člen
Računalniški programi in zbirke podatkov
1. Računalniški programi, bodisi v izvirni ali strojni kodi, so po Bernski konvenciji (1971)
varovani kot književna dela.
2. Zbirke podatkov ali drugega gradiva, bodisi v strojno berljivi ali drugačni obliki, ki so
zaradi izbora ali razporeditve njihove vsebine intelektualne stvaritve, so varovane kot take. To
varstvo, ki pa ne zajema samih podatkov ali gradiva, ne sme posegati v nobeno avtorsko
pravico, ki obstaja na samih podatkih ali gradivu.
11. člen
Pravice iz najema
Vsaj za računalniške programe in kinematografska dela članica avtorjem in njihovim pravnim
naslednikom zagotovi pravico, da lahko dovolijo ali prepovedo komercialno dajanje v najem
javnosti izvirnikov ali kopij njihovih avtorskih del. Za kinematografska dela članici ni treba
izpolnjevati obveznosti, razen če bi tako dajanje v najem povzročilo širše kopiranje teh del v
takem obsegu, da bi materialno škodovalo izključni pravici do razmnoževanja, ki je bila dana
v tej članici avtorjem in njihovim pravnim naslednikom. V primeru računalniških programov
se ta obveznost ne nanaša na tiste najeme, pri katerih sam program ni bistveni predmet
najema.
12. člen
Trajanje varstva
Če se trajanje varstva nekega dela, ki ni fotografsko delo ali delo uporabne umetnosti, ne
računa na podlagi življenjske dobe fizične osebe, tako obdobje ne sme biti krajše od 50 let,
šteto od konca koledarskega leta avtorizirane izdaje, ali 50 let, šteto od konca koledarskega
leta izdelave, če ni bilo take avtorizirane izdaje v 50 letih od izdelave tega dela.
13. člen

Omejitve in izjeme
Članice postavljajo omejitve ali izjeme pri izključnih pravicah v določenih posebnih primerih,
ki niso v nasprotju z običajnim izkoriščanjem dela in nerazumno ne ogrožajo legitimnih
interesov imetnika pravice.
14. člen
Varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov (zvočnih zapisov) in radiodifuznih organizacij
1. Izvajalci imajo pri snemanju svoje izvedbe na fonogram možnost preprečiti ta dejanja, če
so storjena brez njihovega dovoljenja: snemanje njihove neposnete izvedbe in reprodukcijo
takega posnetka. Izvajalci imajo tudi možnost preprečiti ta dejanja, če so storjena brez
njihovega dovoljenja: radiodifuzno oddajanje po brezžičnem mediju in javno prenašanje
njihovega nastopa v živo.
2. Proizvajalci fonogramov imajo pravico dovoliti ali prepovedati neposredno ali posredno
reproduciranje svojih fonogramov.
3. Radiodifuzne organizacije imajo pravico prepovedati ta dejanja, če so storjena brez
njihovega dovoljenja: snemanje, reproduciranje posnetkov in ponovno radiodifuzno oddajanje
po oddajnih brezžičnih medijih kakor tudi javno televizijsko prenašanje le-teh. Če članice
takih pravic radiodifuznim organizacijam ne dajo, morajo dati lastnikom avtorskih pravic na
predmetu oddaj možnost, da zgoraj omenjena dejanja preprečijo skladno z določbami Bernske
konvencije (1971).
4. Določbe 11. člena v zvezi z računalniškimi programi se nanašajo, mutatis mutandis, na
proizvajalca fonogramov in druge imetnike pravic na fonogramih, skladno z zakonom članice.
Če je dne 15. aprila 1994 v neki članici veljal sistem pravičnega nadomestila imetnikom
pravic v zvezi z dajanjem v najem fonogramov, lahko le-ta tak sistem obdrži pod pogojem, da
komercialno dajanje v najem fonogramov ne povzroča materialne škode izključnim pravicam
do reproduciranja, ki jih imajo imetniki pravic.
5. Varstvo za izvajalce in proizvajalce fonogramov mora po tem sporazumu trajati vsaj do
konca obdobja 50 let, šteto od konca koledarskega leta, v katerem je bil posnetek narejen ali
izvajan. Varstvo, zagotovljeno po tretjem odstavku, traja najmanj dvajset let od konca
koledarskega leta, v katerem se je izvajalo radiodifuzno oddajanje.
6. Vsaka članica lahko v zvezi s pravicami, zagotovljenimi po prvem, drugem in tretjem
odstavku, predpiše pogoje, omejitve, izjeme in zadržke do take mere, kot to dovoljuje Rimska
konvencija. Vendar pa veljajo, mutatis mutandis, določbe 18. člena Bernske konvencije
(1971) tudi za pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih.
III. DEL: UVELJAVLJANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
1. POGLAVJE: SPLOŠNE OBVEZNOSTI
41. člen

1. Članice zagotovijo, da so postopki uveljavljanja pravic, določeni v tem delu, v njihovih
zakonih taki, da omogočajo učinkovito ukrepanje proti kateremukoli dejanju poseganja v
pravice intelektualne lastnine, ki jih vsebuje ta sporazum, vključno s hitrimi sredstvi za
preprečevanje poseganja in sredstvi, ki preprečujejo nadaljnja poseganja. Ti postopki se
uporabljajo tako, da se izogiba nastajanju ovir pri legitimni trgovini in da se zagotovi varstvo
pred zlorabami teh postopkov.
2. Postopki v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine morajo biti pravični. Ne
smejo biti po nepotrebnem zapleteni ali dragi ali postavljati nerazumne časovne omejitve ali
povzročati neupravičene zamude.
3. Odločitve o teži primera so po možnosti pisne in obrazložene. Brez nepotrebne zamude so
na razpolago vsaj strankam v postopku. Odločitve o teži primera temeljijo samo na dokazih, v
zvezi s katerimi je bilo strankam omogočeno zaslišanje.
4. Stranke v postopku imajo možnost za sodno proučitev končnih upravnh odločitev in pod
pogoji določb o sodni pristojnosti v zakonodaji članice, ki se nanašajo na pomembnost
primera, vsaj pravnih vidikov prvih sodnih odločitev o teži primera. V kazenskih zadevah pa
ni obveznosti proučitve oprostilnih sodb.
5. Razume se, da ta del ne pomeni nikakršne obveznosti za vzpostavitev sodnega sistema za
uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki je drugačno od splošno veljavnega pravnega
sistema. Nič v tem delu ne ustvarja nikakršne obveznosti glede razdelitve resursov v zvezi z
uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine in uveljavljanjem zakonodaje na splošno.

