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MATERIAŁY OIDE 
 
19 lutego 2013 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu 

Patentowego, który ma rozpatrywać sprawy związane z patentami europejskimi i patentami europejskimi o jednolitym 

skutku. Wejście w życie porozumienia umożliwi stosowanie rozporządzeń wprowadzających wzmocnioną współpracę w 

dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej.  

Przedstawiono przebieg prac nad jednolitym systemem ochrony patentowej, jego główne założenia oraz podstawowe 

dokumenty. 
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I. WPROWADZENIE 

 

Patent europejski o jednolitym skutku stanowi, obok patentów krajowych oraz patentu europejskiego, nowy sposób ochrony 

patentowej w UE. 

 

Jednolity system ochrony patentowej, tworzony w ramach wzmocnionej współpracy 25 państw, w tym Polski, z wyłączeniem 

Chorwacji, Hiszpanii i Włoch, na podstawie decyzji Rady UE nr 167 z 10 marca 2011 r. (pkt 2), będzie działał w oparciu  

o trzy akty prawne: 

 rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia 

jednolitego systemu ochrony patentowej (pkt 3), 

 rozporządzenie Rady wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 

patentowej w odniesieniu do ustaleń dotyczących tłumaczeń (pkt 4), 

 porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (do protokołu podpisania porozumienia załączono 

deklarację dotyczącą przygotowań do uruchomienia Jednolitego Sądu Patentowego) - Polska nie podpisała 

porozumienia (pkt 5). 

 

Nowy system ochrony patentowej zacznie funkcjonować dopiero po wejściu w życie porozumienia w sprawie Jednolitego 

Sądu Patentowego (art. 89 porozumienia), które nie zostało jeszcze ratyfikowane przez wystarczającą liczbę państw 

członkowskich. Obecny stan ratyfikacji porozumienia można śledzić na stronie Komisji Europejskiej. 

 

Jednolity system ochrony patentowej ma działać na następujących zasadach: 

 patent europejski mający jednolity skutek nie będzie wymagał walidacji w państwach, które ratyfikowały 

porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, 

 patent europejski mający jednolity skutek ma być udzielany w tej samej procedurze i według tych samych zasad  

co patent europejski – przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów 

europejskich z dnia 5 października 1973 r., 

 warunkiem powstania jednolitego skutku ma być wpisanie do rejestru jednolitej ochrony patentowej, będącego 

częścią Europejskiego Rejestru Patentowego, 

 Jednolity Sąd Patentowy ma rozpatrywać sprawy związane z patentami europejskimi i patentami europejskimi  

o jednolitym skutku. 

  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm
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II. PODSTAWOWE DOKUMENTY 

 

1. Komunikat prasowy z 3057. posiedzenia Rady, Bruksela, 10.12.2010.  

2. Decyzja Rady (2011/167/UE) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w 

dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz. Urz. 2011 L 76, s. 53. 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające 

wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz. Urz. 2012 L 361, s. 1. 

4. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w 

dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń 

dotyczących tłumaczeń, Dz. Urz. 2012 L 361, s. 89. 

5. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, 16351/12, 19.02.2013.  

o Sprostowanie 16351/12 COR 1 

o Sprostowanie 16351/12 COR 3 

6. Protokół podpisania porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, 6572/13, 19.02.2013. 

7. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-274/11 i C-295/11, 16.04.2013 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st17/st17668.pl10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0053:0055:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0053:0055:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:PL:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st16/st16351.pl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st16/st16351-co01.pl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st16/st16351-co03.pl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/13/st06/st06572.pl13.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136302&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1191391

