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1. Az 1594/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az Európai Szabadalmi Bíróság javasolt létrehozása ellen. 
Megítélése szerint a bíróság által hozott ítéleteket az Európai Unió Bírósága nem fogja tudni 
felülvizsgálni, a jogi lépések túlzott költsége lehetetlenné teszi perek indítását az érdekelt 
szervezetek és/vagy az egyes polgárok számára, valamint lehetetlenné válik a szabadalmakat 
korlátozó nemzeti intézkedések meghozatala. A petíció benyújtója különösen aggasztónak 
tartja a biotechnológiai szabadalmak megadása feletti társadalmi ellenőrzés hiánya. A petíció 
benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy utasítsa el az Európai Szabadalmi Bíróság 
létrehozására tett javaslatot.

Az 1615/2012. számú petíció összefoglalása
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A petíció benyújtói ellenzik az Európai Szabadalmi Bíróság javasolt felállítását. Véleményük 
szerint e bíróság ítéleteit nem vizsgálhatja felül az Európai Unió Bírósága, a túlzott mértékű 
eljárási költségek miatt az érdekcsoportok, illetve az egyes magánszemélyek számára 
lehetetlenné válna az ügyek bíróság elé vitele, továbbá nem volna többé lehetőség nemzeti 
intézkedések meghozatalára a szabadalmak korlátozása terén. A petíció benyújtói különösen 
aggódnak amiatt, hogy nem lesz társadalmi ellenőrzés a biotechnológiai szabadalmak 
odaítélése felett. Ezért kérik az Európai Parlamentet az Európai Szabadalmi Bíróság 
létrehozására irányuló javaslatok elutasítására.

Az 1616/2012. számú petíció összefoglalása

Az 1594/2012. és az 1615/2012. számú petícióval azonos tárgyú.

Az 1732/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogást emel az európai szabadalom ellen, mert az Európai Bíróság nem 
dönthet az Európai Szabadalmi Bíróság által hozott határozatokról. A petíció benyújtója attól 
tart, hogy vita esetén a szabadalom bejelentői nem fognak tudni kérelmet benyújtani a 
Szabadalmi Bírósághoz annak magas eljárási költségei miatt. A szabadalmak terjedelmének 
korlátozására vonatkozó nemzeti intézkedéseket is lehetetlenné fogja tenni.

2. Elfogadhatóság

1594/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22.
1615/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23.
1616/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23.
1732/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 11.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

2012 végén politikai megegyezés született az egységes szabadalmi csomagról. Ez az egységes 
szabadalmi oltalom létrehozására irányuló megerősített együttműködésről szóló, illetve a 
szabadalom fordítási szabályairól szóló két rendelet 2012. december 17-i elfogadásához1, 
valamint az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 2013. eleji, 25 
tagállam általi aláírásához2 vezetett. Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló 
megállapodás 13 tagállam (beleértve Németországot, az Egyesült Királyságot és 
Franciaországot) ratifikációja után lép hatályba. 

Az egységes szabadalmi csomag két fő elemből áll.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. december 17-i 1257/2012/EU rendelete az egységes szabadalmi 
oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról 
Lásd.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF.
A Tanács 2012. december 17-i 1260/2012/EU rendelete az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén 
megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő 
végrehajtásáról 
Lásd.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/12/st17/st17254.hu11.pdf
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(1) Egységes szabadalmi oltalom, illetve a kapcsolódó fordítási szabályok kialakítása a 25 
részt vevő tagállam számára, amely megegyezik a két rendelet céljával. Az Európai 
Szabadalmi Hivatal (ESZH) által kiadott szabadalmak esetében a feltalálók választhatják 
majd (a) a („klasszikus") európai szabadalom nemzeti hatályosítására irányuló különálló 
nemzeti eljárások jelenlegi rendszerét, amelyben minden hatályosításért és bizonyos nemzeti 
érvényesítések fordításáért nemzeti szinten külön fenntartási díjat kell fizetni, vagy (b) az 
„egységes szabadalmat”, amely a 25 részt vevő tagállamra terjed ki, amelyért egyetlen 
fenntartási díjat kell fizetni, és az átültetés során egyetlen teljes fordításra van szükség a 
szabadalmi oltalom megszerzéséhez. Ezen túlmenően az egységes szabadalmi oltalom 
kialakítására vonatkozó új fordítási szabályozás keretében a kis- és középvállalkozások, a 
természetes személyek, a non-profit szervezetek, és a valamely uniós tagállamban székhellyel 
vagy központi ügyintézési hellyel rendelkező egyetemek vagy közszférabeli 
kutatószervezetek számára visszatérítik a teljes fordítási költséget egy bizonyos összeghatárig, 
amennyiben a kérelmet az Unió olyan hivatalos nyelvén nyújtották be, amely nem az Európai 
Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyike.

(2) Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás egységes és speciális 
joghatóságot fog létrehozni a szabadalmi ügyekben a részt vevő tagállamok tekintetében, 
elkerülve a peres eljárások felesleges ismétlődését a különböző tagállamok különböző 
bíróságai előtt, valamint növelve a jogbiztonságot. 

Az Európai Unió Bíróságának hatásköréről: 

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) első fokon helyi (és regionális) divíziókból, 
valamint egy központi divízióból fog állni.  Az ESZB-n fellebbviteli bíróság is működik majd, 
amelyhez az elsőfokú ítéletek ellen másodfokon lehet fellebbezni.  Az egységes szabadalmi 
bíróság a szerződő tagállamok közös bírósága, ennek megfelelően ugyanazoknak az uniós 
jogból fakadó kötelezettségeknek kell eleget tennie, mint a szerződő tagállamok nemzeti 
bíróságainak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az ESZB-nek a nemzeti bíróságokhoz hasonlóan 
előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel kell fordulnia az Európai Unió Bíróságához (EUB), 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikkének megfelelően, az uniós 
joggal kapcsolatos kérdések esetén. Az EUB azonban nem fogja a fellebbviteli bíróság 
szerepét betölteni, ahogy a nemzeti bíróságok esetében sem. 

A bírósági eljárások költségéről:

Ahogy feljebb említésre került, az új rendszerben a klasszikus európai szabadalmak és az 
egységes hatályú európai szabadalom esetében csak az ESZB előtt kerülhet sor bírósági 
eljárásra (a számos tagállamban párhuzamosan folytatott bírósági eljárások helyett), a jogi 
eljárások összköltsége sok esetben valószínűleg alacsonyabb lesz mint ma, és nő a 
jogbiztonság. 

Az eljárási illetékek összege még nem került megállapításra. Ezeket az ESZB igazgatási 
bizottsága fogja megállapítani. Az ESZB-megállapodás 36. cikke alapján egyértelmű, hogy az 
eljárási illetékek mértékét úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen a kellő egyensúly az 
igazságszolgáltatáshoz való méltányos hozzáférés elve – különösen a kis- és 
középvállalkozások, a mikrotársaságok, a természetes személyek, a nonprofit szervezetek, az 
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egyetemek, valamint az állami kutatóintézetek esetében, – valamint azon elv között, hogy a 
feleknek megfelelő mértékben hozzá kell járulniuk a bíróság költségeihez, továbbá ezen 
hozzájárulás mértékének meghatározása során figyelembe kell venni az érintett felek számára 
keletkező gazdasági hasznot, valamint azt a célt, hogy a költségvetését egyensúlyban tartani 
képes, önfinanszírozó bíróságot kell létrehozni. A szerződő tagállamoknak az ESZB 
tevékenységének elindítását célzó előkészületekről szóló nyilatkozatában, amelyet a szerződés 
aláírásakor adtak ki, a tagállamok jelezték, hogy a díjak rendszerének megfelelő és konkrét 
eszközöket kell biztosítania bizonyos felek – beleértve a civil szervezeteket – hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében. 

Az ESZB előtt a feleket vagy a szerződő tagállam területén bíróság előtti képviseletre jogosult 
ügyvéd, vagy európai szabadalmi ügyvivő képviseli, ezért ennek költségeit ők viselik. Mivel a
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések gyakran igen összetettek, a hivatásos 
képviselet alapvető fontosságúnak tűnik. A pernyertes félnél felmerült, indokolt és arányos 
jogi és egyéb költségeket főszabályként a pervesztes fél viseli. Ebből következően a 
pernyertes fél nem visel semmilyen költséget, illetve csak a fentieken túlmenő költségeket, 
míg a pervesztes fél viseli az (indokolt) költségeket. Ez indokoltnak tűnik, mivel a peres fél 
elvesztette a pert. A pervesztes felet a költségek viselésére kötelező szabályozás akár attól is 
eltérítheti a feleket, hogy kellő alap nélkül lépjenek fel. Mindenesetre méltányossági okokból 
a bíróság határozhat a költségek fentiektől eltérő megosztásáról. 

Mivel ESZH eljárási szabályai változatlanok maradnak, a civil szervezetek az ESZH 
szabályai szerint is kezdeményezhetnek felszólalási eljárásokat. 

A szabadalmak hatályát korlátozó nemzeti intézkedések lehetőségéről:

Az egységes hatályú európai szabadalmak létrehozásának egyik fontos elve, hogy az 
"egységes szabadalmak” hatálya és korlátai egységesek legyenek minden részt vevő 
tagállamban, az egységes szabadalmi oltalomról szóló rendelet 5. cikkében foglaltak szerint. 
Az egységes hatályú európai szabadalomra vonatkozó jogokat és korlátozásokat az ESZB-
megállapodás 25. és 28. cikke tartalmazza.

A biotechnológiai találmányokra vonatkozó szabadalmi oltalom korlátozásait a 
biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv1 szabályozta, ennek 
tartalmát tükrözi az ESZB-megállapodás 27. cikke. 

Az etikai és erkölcsi megfontolások fontos szerepet játszanak a szabadalmi bejelentések 
megadásához vagy elutasításához vezető folyamat során. A 98/44/EK irányelv rendelkezik 
továbbá arról, hogy a szabadalmi oltalom erkölcsi indokok alapján visszautasítható. Ezeket a 
fontos rendelkezéseket az Európai Szabadalmi Egyezmény2 szó szerint átvette, amely 
kötelező az ESZH-ra nézve a szabadalmi kérelmek vizsgálata során. Ahogy fent említésre 
került, az egységes szabadalom (”klasszikus”) európai szabadalom lesz, amelyet az ESZH ad 
meg, az Európai Szabadalmi Egyezmény rendelkezései alapján, amely egységes hatállyal 
rendelkezik a 25 részt vevő tagállam területén a szabadalom megadását követően, a kérelmező 

                                               
1 HL L 213.,1998.7.30.., 13-21. o.
2 Az Európai Szabadalmi Egyezmény 53. cikkének (a) bekezdése, illetve az az európai szabadalmak 
megadásáról szóló egyezmény 28. cikke, amelyek tartalma hasonló a 98/44/EK irányelv 6. cikkéhez.
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kérésére. Ez maga után vonja, hogy a szabadalom megadásához vezető eljárás ugyanaz 
marad, mint jelenleg az (egységes hatály nélküli) európai szabadalmak esetében. 

Következtetés
A petíció célja – az egységes szabadalmi bíróságról szóló megállapodásra vonatkozó politikai 
megállapodás megakadályozása – már nem aktuális, mivel az ESZB-megállapodást a részes 
felek már aláírták. A felvetett aggályok lényegében megválaszolásra kerültek, és nem tűnnek 
relevánsnak.”


