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Państwa, w których stosuje się Konwencję sztokholmską tworzą Związek Ochrony Własności Przemysłowej.
Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również
zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
„Własność przemysłowa” rozumiana jest w najszerszym znaczeniu i stosuje się nie tylko do przemysłu i handlu w
ścisłym znaczeniu, ale również do przemysłów rolnych i wydobywczych oraz do wszystkich produktów
wytworzonych lub naturalnych, jak na przykład: win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód
mineralnych, piwa, kwiatów, mąki.
Do patentów na wynalazki zalicza się również różne rodzaje patentów przemysłowych, uznanych przez
ustawodawstwo państw będących członkami związku, jak patenty wprowadcze, patenty na ulepszenia, patenty i
świadectwa dodatkowe itd.
Każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego,
wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami związku będzie korzystał z
prawa pierwszeństwa w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach. Wynalazcy przysługuje prawo do tego,
aby był on wymieniony w patencie, jako wynalazca.
Państwa będące członkami związku zobowiązują się bądź z urzędu, jeżeli ustawodawstwo danego państwa
zezwala na to, bądź na wniosek zainteresowanego odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację oraz zakazać
używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować
jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie tam
znany. To samo dotyczy sytuacji, kiedy istotna część znaku stanowi odtworzenie takiego znaku powszechnie
znanego lub naśladownictwo mogące spowodować pomylenie z tym znakiem.
Każdy produkt, na którym bezprawnie umieszczono znak towarowy lub nazwę handlową, będzie zajęty przy
wwozie do tych państw będących członkami związku, w których ten znak lub ta nazwa handlowa mają prawo do
ochrony prawnej. Państwa będące członkami związku są zobowiązane zapewnić osobom ﬁzycznym i prawnym
państw będących członkami związku skuteczną ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji.
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