PCT PARAIŠKOS (PADUODAMOS PER VPB) NAGRINĖJIMO IR PERSIUNTIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
1.

Administracinės paslaugos kodas

15

2.

Administracinės paslaugos versija

v. 1

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

5.
Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

PCT paraiškos (paduodamos per VPB) nagrinėjimo ir
persiuntimo paslauga.
VPB, kaip gaunančioji tarnyba, pagal Patentinės
kooperacijos sutartį priima tarptautines patentų
paraiškas ir jas persiunčia Pasauliniam intelektinės
nuosavybės organizacijos (toliau – PINO)
Tarptautiniam biurui bei Tarptautinės paieškos
organizacijai.
Tarptautinė patento paraiška pateikiama anglų ir rusų
kalbomis. Taip pat gali būti pateikiamas laisvos
formos prašymas dėl tarptautinės paraiškos padavimo
bei išradimo aprašymas valstybine kalba. Kai
pateikiamas prašymas dėl tarptautinės paraiškos
padavimo bei išradimo aprašymas valstybine kalba,
jo vertimas į anglų arba rusų kalbą turi būti pateiktas
per 1 mėnesį nuo prašymo padavimo datos. Kartu su
vertimu turi būti pateiktas nustatytos prašymas
(paraiška) PCT/RO/101, užpildytas anglų arba rusų
kalba.
Atliekant naujumo paiešką, jei pareiškėjas pasirenka
Europos patentų tarnybą, tarptautinė patento paraiška
turi būti paduota anglų kalba arba patiekiamas jos
vertimas į anglų kalbą.
Atliekant naujumo paiešką, jei pareiškėjas pasirenka
Rusijos federalinę tarnybą intelektinei nuosavybei,
patentams ir prekių ženklams, tarptautinė patento
paraiška turi būti paduota rusų arba anglų kalba arba
patiekiamas jos vertimas į rusų arba anglų kalba.
Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į
VPB, paštu arba elektroniniu būdu.
Persiuntus tarptautinę patentų paraišką PINO
Tarptautiniam biurui bei Tarptautinės paieškos
organizacijai, VPB paštu arba elektroniniu būdu
išsiunčia pareiškėjui pranešimą.
1. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas;
2. Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų
išdavimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus
1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl Patentų
paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo

taisyklių patvirtinimo“;
3. Patentinės kooperacijos sutartis;
4. Patentinės kooperacijos sutarties taisyklės.
5. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos
valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2011 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41 „Dėl dokumentų
teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų
biurui elektroniniu būdu“.
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

8.
Administracinės paslaugos teikėjas
9.
Administracinės paslaugos
vadovas
10.
Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Pareiškėjas pateikia nustatytos formos tarptautinę
patento paraišką trimis egzemplioriais bei pateikia
duomenis, patvirtinančius, kad sumokėtas mokestis,
arba pateikia dokumento kopiją.
Nustatytos formos tarptautinė patento paraiška bei
duomenys, patvirtinantys, kad sumokėtas mokestis,
arba dokumento kopija.
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Vida Mikutienė – tel. (8 5) 278 0286, el.
paštas vida.mikutiene@vpb.gov.lt .
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus
vedėja Vida Mikutienė – tel. (8 5) 278 0286, el.
paštas vida.mikutiene@vpb.gov.lt .
Registruotas egzempliorius (originalas) per 15 dienų
nuo padavimo išsiunčiamas į PINO Tarptautinį biurą,
registruota paraiškos kopija siunčiama į pasirinktąją
Tarptautinės paieškos tarnybą.
Mokestis už tarptautinės patento paraiškos (PCT)
persiuntimą - 92 eurai.
Kiti su padavimu susiję mokesčiai pateikiami PINO
tinklalapyje:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
Už tarptautinės patento paraiškos persiuntimą į PINO
Tarptautinį
biurą
ir
Tarptautinės
paieškos
organizaciją mokestis mokamas per 1 mėnesį nuo
paraiškos gavimo dienos.
Kartu su persiuntimo mokesčiu VPB priima paieškos
mokestį bei paraiškos padavimo PINO tarnyboje
mokestį.
Mokesčio gavėjas VPB (įstaigos kodas - 188708943).
Bankas AB „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius, Lietuva, banko kodas 73000, IBAN:
LT83 7300 0100 0245 7124.

12.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Tarptautinės patento paraiškos forma PCT/RO/101
viešai
prieinama
PINO
tinklalapyje:
http://www.wipo.int/pct/en/forms/ .
Laisvos formos prašymo dėl tarptautinės paraiškos
padavimo (jei paraiška pateikiama valstybine kalba)
pavyzdys viešai prieinamas VPB tinklalapyje:
http://www.vpb.gov.lt/index.php?p=592&n=593&l=lt
Administracinė paslauga yra galutinė.
Prašymas dėl tarptautinės paraiškos padavimo, jei
paraiška pateikiama valstybine kalba, gali būti
pateikiamas atvykus į VPB arba paštu.
Prašymas dėl tarptautinės paraiškos padavimo, jei
paraiška pateikiama anglų arba rusų kalba, gali būti
pateikiamas elektroniniu būdu, naudojantis Europos
patentų tarnybos (toliau - EPT) parengtu programinės
įrangos paketu, kuriame saugumui užtikrinti
naudojamos identifikavimo kortelės. Norint paduoti
tarptautinę paraišką pagal PCT per VPB reikia atlikti
šiuos veiksmus:
- užsisakyti ir gauti identifikavimo kortelę iš EPT
- užregistruoti kortelę VPB registracijos anketoje
(tik prisijungus su identifikavimo kortele)
- įdiegti „EPO Online Filing“ programinę įrangą
- įdiegti Valstybinio patentų biuro įskiepį „EPO
Online Filing“ programinei įrangai. Persiuntus
tarptautinę patentų paraišką PINO Tarptautiniam
biurui bei Tarptautinės paieškos organizacijai, VPB
paštu arba elektroniniu būdu išsiunčia pareiškėjui
pranešimą.
Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis bendradarbiavimo.
Paraiška gali būti pateikta internetu, prisijungus prie
VPB
elektroninių
paslaugų
sistemos
http://www.vpb.lt/index.php?n=592&l=lt .

