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Înapoi la elementele de bază: brevete de design şi modele utilitare în 

China 

 

China rămâne printre destinaţiile de top pentru companiile care urmăresc să se 

internaţionalizeze, unde mediul de afaceri progresează atât în domeniul producţiei cât şi a 

celei de consum. Capacitatea în creştere de a produce obiecte sofisticate de manufactură 

şi servicii complexe se datorează unei baze de consum intern în continuă ascensiune 

pentru produsele de ultimă generaţie şi branduri populare internaţionale. 

În ciuda faptului că poveştile despre produsele contrafăcute în China şi încălcarea 

normelor de brand au devenit ştiri regulate în media internaţională, în ultimul deceniu 

sistemul de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală în China a cunoscut evoluţii 

considerabile. Acest lucru a fost propulsat, într-o mare măsură, de industria internă care 

inovează cum nu s-a mai văzut până acum fapt care o face interesată să îşi protejeze noile 

tehnologii, precum şi de cei care depun cât mai multe formulare de drepturi de proprietate 

intelectuală (DPI) pentru a-şi îmbunătăţi statutul sau pentru a satisface cerinţele de 

inovare a guvernării locală. Oricare ar fi motivul, numărul de cereri de brevete prezintă 

tendinţa în mod clar: o creştere de 20.5% de la an la an pentru 2015 însumând 1.124.000 

de aplicaţii. De asemenea, cererile străine de brevete sunt în creştere rapidă, cu o creştere 

de 14.9% pentru 2015, comparativ cu anul trecut. 

Deşi brevetele sunt, de obicei, cele mai complexe tipuri de DPI, care necesită timp pentru 

înregistrare, China nu oferă doar brevete de tip tradiţional, dar şi modele variate de design 

şi utilitate. Aceste tipuri suplimentare de brevete sunt deosebit de importante pentru firme 

care urmăresc să îşi protejeze activele intelectuale, deoarece, în mod obişnuit, acestea 

prevăd un nivel mai puţin riguros de inovare şi sunt acordate mult mai rapid.  

Brevete de design  

Datorită diferenţei dintre sistemele regionale, multe companii străine nu ştiu cum să îşi 

protejeze design-urile de produse în China. Spre exemplu, dacă în Europa o întreprindere 

poate solicita protecţie pentru o lucrare originală, fie neînregistrată fie înregistrată cu 

drept de design comunitar, în China proiectele neînregistrate nu primesc protecţie - 

acestea trebuie înregistrate ca brevete. 

Un brevet de design chinezesc prevede utilizarea exclusivă a caracteristicilor estetice ale 

unui produs pentru o perioadă de 10 ani, ceea ce înseamnă, de fapt, protecţia modului în 

care arată un produs, spre deosebire de modul în care funcţionează. În conformitate cu 

legislaţia privind brevetele din China, un design este definit drept „forma, modelul sau o 

combinaţie a acestora, ori combinaţia de culoare cu forma şi modelul, care sunt bogate 

din punct de vedere estetic şi care sunt potrivite pentru aplicaţiile industriale.” Cu toate 
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acestea, trebuie remarcat faptul că mărcile şi părţile componente ale unui design care nu 

pot fi utilizate sau vândute separat, nu pot fi înregistrare. 

În plus, două produse cu funcţii diferite dar care se aseamănă pot fi acoperite de acelaşi 

brevet de design. Spre exemplu, acelaşi brevet de design poate fi aplicat pentru două 

generaţii de telefoane mobile cu acelaşi aspect extern dar cu funcţionalităţi diferite. 

Singura condiţie este ca toate produsele care intră sub incidenţa acelui brevet de design să 

poată fi vândute sau folosite în mod independent. Prin urmare, piesele de schimb pot fi 

protejate de brevetele de design din China.  

Modele de utilitate 

Dacă patentele de design sunt văzute ca fiind complementare la brevetele de invenţie, 

modelele de utilitate sunt percepute drept alternativele mai simple. Prin definiţie formală, 

se acordă modele de utilitate pentru soluţiile tehnice noi care fac referire la forma şi/sau 

structura unui obiect; în practică acest lucru se referă la cele mai multe dintre cerinţele 

necesare pentru un brevet de invenţie, excluzând inovaţiile non-materiale (adică 

procesele operaţionale). Diferenţa majoră dintre cele două este că modelele de utilitate 

necesită un grad mai mic de inventivitate.  

Această similaritate în domeniul de aplicare a dus la cereri în masă pentru brevete în 

cadrul unei strategii de „dublă înregistrare”, prin care se depun cereri pentru ambele 

tipuri, urmată apoi a fi abandonat modelul de utilitate, dacă şi când brevetul de invenţie 

se acordă în mod oficial. În acest fel, solicitantul poate beneficia de protecţia timpurie a 

brevetului acordat după modelul de utilitate (aprobat, de obicei, într-un an, spre deosebire 

de trei până la cinci ani), precum şi de protecţia pe termen lung acordată de brevetul de 

invenţie (drepturi exclusive pentru douăzeci de ani, spre deosebire de zece). Totuşi, acest 

lucru nu este doar o modalitate de obţinere a protecţiei cât mai curând posibil: procedura 

oficială impune ca cererile paralele să fie depuse în aceeaşi zi, însoţite de o declaraţie din 

care să reiasă că o astfel de procedură a fost realizată. 

Gestionarea activelor în conformitate cu legislaţia de brevet a Chinei 

Este extrem de important să se ia în considerare caracteristicile unice ale sistemului de 

brevete chinez pentru orice afacere cu un portofoliu evoluat în domeniul inovării. 

Acţiunea preventivă nu este doar recomandabilă, ci şi necesară, având în vedere că 

cerinţele de brevetabilitate prevăd ne divulgarea unei inovaţii: nu pot fi publicate nicăieri 

în lume înainte de aplicare. În plus, pentru orice potenţial brevet de invenţie se 

recomandă să se folosească metoda „dublei înregistrări” pentru a obţine protecţie cât de 

curând posibil. Dubla înregistrare presupune solicitarea simultană de către companie a 

unui brevet de invenţie şi a unui brevet de model de utilitate. Din moment ce modelul de 

brevete de utilitate este acordat mai repede decât cel de invenţie, compania poate 

beneficia de protecţia modelului de utilitate până i se acordă brevetul de invenţie. 

Valoarea de piaţă a tehnologiei poate fi asigurată numai dacă are o protecţie executorie.  

Materialul a fost elaborat de China IPR SME Helpdesk. 
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China IPR SME Helpdesk – sprijină întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din statele 

membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării şi protejării drepturilor de proprietate 

intelectuală în relaţia cu China, Hong Kong, Macao şi Taiwan, pe baza prevederilor de 

informaţii şi servicii libere. Reprezentanţii IMM-urilor pot trimite propriile întrebări 

legate de drepturile de proprietate intelectuală prin e-mail (question@china-

iprhelpdesk.eu) pentru a avea acces la un grup de experţi, care vor oferi sfaturi gratuite 

şi confidenţiale, în termen de 3 zile lucrătoare. 

China IPR SME Helpdesk este co-finanţat de Uniunea Europeană.  

Pentru mai multe informaţii despre drepturile de proprietate intelectuale din China, nu 

ezitaţi să vizitaţi portalul online al organizaţiei, accesând următorul site: http://www.ipr-

hub.eu/.  
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