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Spory dotyczące patentów 
europejskich o jednolitym 
skutku będą rozstrzygane je-
dynie przez Jednolity Sąd 
Patentowy. Dodatkowo 
wszystkie patenty europej-
skie,  będące  w  mocy  na  te-
renie krajów, które już ratyfi-
kowały porozumienie, również 
domyślnie  podlegać  będą 
pod jurysdykcję tego sądu. 

Choć Polska nie zadeklaro-
wała przystąpienia do syste-
mu, warto wiedzieć, jakie 
zmiany nadchodzą w 17 kra-
jach Unii Europejskiej.

w połowie roku 

Jednolity Sąd Patentowy 
(ang. Unified Patent Court, 
UPC) najprawdopodobniej 
rozpocznie pracę dopiero 
w  czerwcu 2023 r. Termin 
wejścia został przesunięty 
o  dwa miesiące ze względów 
technicznych, a dokładnie 
ze względu na dostęp do sys-
temu zarządzania sprawami 
i  problemami związanymi 
z  uzyskaniem odpowiednich 
podpisów elektronicznych. 

Od momentu wejścia w ży-
cie Porozumienia Jednolity 
Sąd Patentowy będzie jedy-
nym właściwym sądem dla 
wielu sporów patentowych. 
Szczególnie istotna jest infor-
macja, że rozpatrywane przed 
tym sądem będą też domyślnie 
sprawy związane z patentami 
europejskimi, jakie są w mocy 
na terenie krajów, które do 
systemu będą należeć. 

opcja opt-out

Możliwe jest wyjście z tego 
systemu – mowa o słynnym 
opt-out. Pod tą nazwą kryje się 
wniosek, który trzeba złożyć 
do Jednolitego Sądu Patento-
wego, w którym to uprawniony 
informuje sąd, że nie chce, 
żeby jego sprawa była przez 
ten sąd rozpatrywana. Po ta-
kiej deklaracji wszystkie po-

tencjalne spory dotyczące 
wskazanego patentu będą 
rozpatrywane tak samo, jak 
to  miało miejsce do tej pory, 
tj. przez sądy krajowe w każ-
dym kraju, w którym patent 
europejski jest w mocy i gdzie 
dochodzi do naruszenia. 

Opt-out dotyczy jedynie 
patentów europejskich walido-
wanych w wybranych krajach. 
Należy podkreślić, że kwestie 
związane z patentem europej-
skim o jednolitym skutku za-
wsze będą rozpatrywane przez 
Jednolity Sąd Patentowy.

Kilka lokalizacji 

Jednolity Sąd Patentowy 
będzie mieścił się w wielu 
miastach i krajach. Będą to 
oddziały centralne (Paryż i Mo-
nachium), oddziały lokalne 
(Bruksela, Kopenhaga, Düssel-
dorf, Hamburg, Helsinki, Lizbo-
na, Lublana, Mannheim, Me-
diolan, Monachium, Paryż, 
Haga, Wiedeń) i oddział regio-
nalny Nordycko-Bałtycki z sie-
dzibą w Sztokholmie. Do tego 
należy też dodać sąd apelacyj-
ny w Luksemburgu. Jest to o 
tyle istotne, że w zależności od 
siedziby naruszyciela czy kraju, 
w którym naruszono patent, 
możliwy jest wybór oddziału, 
który zajmie się sprawą. Dodat-
kowo strona, która przegra 
postępowanie, będzie musiała 
zwrócić koszty zastępstwa 
procesowego drugiej stronie. 

Koszty postępowania

Wynikałoby z tego, że koszty 
postępowania będą wysokie, 
jednak wszystkie czynności 
będą dokonywane raz przez 
jeden sąd w ramach jednego 
postępowania. Wydaje się, że 
postępowanie w kilku krajach 
będzie droższe od jednego 
postępowania przed Jednoli-
tym Sądem Patentowym.

Procedura przed Jednoli-
tym Sądem Patentowym na-
stawiona jest na możliwie 
szybkie i sprawne przeprowa-

dzenie postępowania. Wzorco-
wo sprawa o naruszenie pa-
tentu powinna zająć 12-13 
miesięcy.

Koszty takiego postępowa-
nie nie będą najniższe. Ogólnie 
można przyjąć, z dokładnością 
do  postępowania o unieważ-
nienie, że wszystkie czynności 
wiążą się z opłatą sądową 
11  tys. euro, a unieważnienie 
patentu to nawet 20 tys. euro. 
Dochodzi jeszcze opłata 
zmienna, ustalana przez sąd, 
określana na podstawie warto-
ści przedmiotu sporu. 

Możliwe są zniżki dla ma-
łych i średnich przedsiębior-
ców. Część opłat sądowych jest 
zwracana w przypadku zawar-
cia ugody.

Trzy etapy 

Całe postępowanie przed 
sądem zamyka się w trzech 
etapach – pisemnym, dodat-
kowym i ustnym. Etap pisemny 
to czas, kiedy strony przedsta-
wiają swoje stanowiska, twier-
dzenia, dowody i żądania. Co 
do zasady na każde zagadnie-
nie (np. naruszenie, unieważ-
nienie) strony mogą wypowie-
dzieć się dwa razy. Wzorcowo 
będzie to: pismo inicjujące 
temat, odpowiedź drugiej 
strony, replika i duplika. Sąd 
może wyrazić zgodę na dalszą 
wymianę pism, jednak należy 
się spodziewać, że będzie to 
wyjątek, a nie reguła. 

Istotną kwestią jest możli-
wość wniesienia powództwa 
wzajemnego. Oznacza to, że 
wszystkie kwestie dotyczące 
patentu – czyli naruszenie 
i unieważnienie – będą rozpa-
trywane przez jeden sąd. 
Przyspieszy to postępowanie, 
a także zapewni spójność in-
terpretacji zakresu ochrony. 

W jurysdykcjach, gdzie 
osobne organy rozpatrują na-
ruszenie i unieważnienie, 
znane są przypadki, gdy na 
potrzeby naruszenia patent 
ma bardzo szeroki zakres 
ochrony, a z drugiej strony 
w  trakcie unieważnienia ten 

ocHrona praw 

sąd dla europejskich patentów 

Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawniczych. Sieć prawna zrzesza dynamicznie 
rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie ze wszystkich województw, a doświadczeni 
specjaliści udzielają kompleksowej pomocy prawnej. 
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zakres ochrony jest możliwie 
wąski, co ma zwiększyć szanse 
utrzymania patentu. W przy-
padku Jednolitego Sądu Paten-
towego ten problem nie będzie 
występować.

Po wymianie pism kolejnym 
etapem jest postępowanie do-
datkowe. W jego trakcie sędzia 
sprawozdawca ustali kwestie 
sporne, ostatecznie ustali ko-
nieczne do przeprowadzenia 
dowody i przeprowadzi czyn-
ności niezbędne do zamknięcia 
sprawy. Może zobowiązać 
strony do zwięzłego przedsta-
wienia stanowiska, przedłoże-
nia dokumentów czy odpowie-
dzi na wskazane pytania.

Ostatni jest etap ustny. To 
rozprawa, podczas której nastę-
puje podsumowanie stanowisk 
przy pełnym składzie sądu, 
a  także przeprowadzane są 
dowody (np. przesłuchiwani są 
świadkowie). 

decyzja i egzekwowanie 

Po rozprawie w ciągu sze-
ściu tygodni nastąpi wydanie 
decyzji. Tę decyzję będzie 
można zaskarżyć do sądu 
apelacyjnego. 

Jeżeli decyzja się uprawo-
mocni, konieczne będzie jej 
wyegzekwowanie, co będzie już 

Jednolity sąd Patentowy będzie jedynym właściwym sądem dla wielu sporów patentowych. W ciągu sześciu 
tygodni po rozprawie wyda decyzję, którą będzie można zaskarżyć do sądu apelacyjnego. 
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Jednolity sąd Patentowy z pewnością ujednolici sposób 
interpretacji zakresu ochrony patentów europejskich. Trudno  
jednak już teraz powiedzieć, jak będą wyglądały wszystkie 
szczegóły związane z tym systemem. Wiele kwestii zostanie 
wyjaśnionych dopiero po starcie i po pierwszych decyzjach, 
których możemy spodziewać się w drugiej połowie 2024 r. 
Z pewnością też nowy sąd obniży całkowite koszty związane 
z egzekwowaniem praw z patentów.
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realizowane na poziomie 
poszczególnych krajów. 

Decyzje Jednolitego Sądu 
Patentowego będą egze-
kwowalne we wszystkich 
krajach członkowskich (na 
początku będzie to 17 kra-
jów).

wpływ na polskich 
przedsiębiorców

W polskim porządku 
prawnym Jednolity Sąd 
Patentowy w najbliższym 
czasie nie zmieni obecnej 
sytuacji. Egzekwowanie 
praw z patentów – zarów-
no krajowych, jak i euro-
pejskich – będzie się odby-
wało na tych samych zasa-
dach, co dotychczas. 
Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że polskie podmioty 
są właścicielami patentów 
europejskich, które poten-
cjalnie mogą być zareje-
strowane i mieć skutek 
jednolity, to nadejście 
Jednolitego Sądu Patento-
wego może znacząco obni-
żyć koszty zarówno utrzy-
mania ochrony patentowej, 
jak i koszty sądowe związa-
ne z naruszeniami paten-
tów na terenie 17 krajów 
Unii Europejskiej. / ℗


