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Enotni patent
bo dopolnil in okrepil zdajšnji centralizirani  
evropski sistem podeljevanja patentov.
Skupaj z Enotnim sodiščem za patente bo  
uporabnikom ponudil stroškovno učinkovito  
možnost patentnega varstva in reševanja  
sporov po vsej Evropi ter spodbudil raziskave,  
razvoj in naložbe v inovacije.

Evropski patenti so pomembno premoženje, 
ki inovativnim podjetjem omogočajo, da 
pritegnejo naložbe, sklepajo dobičkonosne 
licenčne posle, zavarujejo svoj tržni delež 
in razširijo svojo dejavnost. Vendar pa je 
potrjevanje, vzdrževanje in uveljavljanje 
evropskih patentov lahko drago in zapleteno. 

Novi enotni patentni sistem ne bo samo 
poenostavil in pocenil učinkovitega varstva 
izumov po vsej Evropi, ampak bo vpeljal tudi 
manj zapleten, centralizirani sistem reševanja 
sporov, ki ponuja večjo pravno varnost.
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Pri podeljenem evropskem patentu ne gre za 
enotno pravico, ampak sveženj nacionalnih 
patentov, kar pomeni, da ga je treba potrditi 
in vzdrževati v vsaki posamezni državi – ta 
postopek pa je lahko neroden in drag.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja Evropski 
patentni urad (EPU) ponuja enotni centralizirani 
postopek za podeljevanje patentov v Evropi. Pri 
patentnih prijavah, vloženih v angleščini, francoščini 
ali nemščini, se opravijo podrobne poizvedbe in 
pravni preizkusi, da se zagotovi najvišja možna 
kakovost patentov. Po tem centraliziranem postopku 
podeljevanja lahko imetnik patenta pridobi patentno 
varstvo v do 44 državah. Vendar pa pri podeljenem 
evropskem patentu ne gre za enotno pravico, ampak 
sveženj nacionalnih patentov, kar pomeni, da ga je 
treba potrditi in vzdrževati v vsaki posamezni državi, 
v kateri naj bi imel učinek – ta postopek pa je lahko 
neroden in drag.

Od svežnja 
nacionalnih 
patentov ...
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Enotni patentni sistem bo odpravil te 
pomanjkljivosti za sodelujoče države članice 
EU: novi evropski patent z enotnim učinkom 
bo ponujal poenostavljeno pot do enotnega 
in širokega ozemeljskega patentnega varstva, 
kar bo znatno zmanjšalo birokracijo in znižalo 
stroške. Centralizirani postopek pred podelitvijo 
evropskega patenta bo dopolnjen s centraliziranim 
postopkom po podelitvi: namesto potrditve 
evropskega patenta v več posameznih državah 
bodo imetniki lahko pridobili enotni patent, tako 
da bodo vložili en zahtevek pri EPU, ki bo po načelu 
»vse na enem mestu« odgovoren tudi za centralno 
vodenje enotnih patentov in s tem povezanih 
plačil pristojbin.

Novi evropski patent z enotnim učinkom  
bo ponujal poenostavljeno pot do enotnega 
in širokega ozemeljskega patentnega varstva, 
kar bo znatno zmanjšalo birokracijo in znižalo 
stroške.

... do ene  
enotne pravice
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Enotni patent ne bo nadomestil zdajšnjega 
evropskega patentnega sistema, ampak ga bo 
dopolnil. Inovativna podjetja z vsega sveta se bodo 
lahko prosto odločala, ali želijo ubrati nacionalno 
pot potrjevanja evropskega patenta v eni državi 
ali več državah članicah EU ali pa izbrati enotno 
patentno varstvo. Lahko pa kombinirajo novi 
sistem z zdajšnjim in tako poleg enotnega patenta 
potrdijo klasični evropski patent v drugih državah 
pogodbenicah EKP (Evropska patentna konvencija), 
ki bodisi ne sodelujejo v novem sistemu bodisi  
še niso pristopile k Sporazumu o Enotnem sodišču  
za patente (UPCA).

Enotni patent ne bo nadomestil trenutnega 
sistema, ampak ga bo dopolnil. Inovativna 
podjetja z vsega sveta se bodo lahko prosto 
odločala, ali želijo ubrati nacionalno pot, izbrati 
enotno patentno varstvo ali kombinirati novi 
sistem z zdajšnjim.

Kako bo  
deloval?
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Preden imetniki lahko registrirajo enotni patent 
pri EPU, morajo pridobiti evropski patent. 
To pomeni, da mora biti prijava za evropski 
patent vložena in obdelana po znanih in 
zaupanja vrednih pravilih in postopkih Evropske 
patentne konvencije. Novost je ta, da bo 
zdajšnji centralizirani postopek pred podelitvijo 
dopolnjen s centraliziranim postopkom po 
podelitvi pri EPU.

Postopek za pridobitev enotnega patenta je 
preprost in jasen: evropski patent mora biti 
podeljen na podlagi enakih zahtevkov za vse 
sodelujoče države članice EU. Zahtevek za 
enotni učinek mora nato biti vložen v enem 
mesecu po objavi podelitve evropskega 
patenta. Razen v začetnem prehodnem 
obdobju za enotni patent ne bodo potrebni 
prevodi po podelitvi. EPU bo preizkusil 
zahtevek za enotni učinek in registriral  
enotni patent, če so izpolnjene zahteve.

Postopek za pridobitev enotnega patenta 
je preprost in jasen: Imetniki morajo najprej 
pridobiti evropski patent, nato pa vložiti 
zahtevek za enotni učinek.

Kako ga pridobiti?
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Zahtevek za enotni učinek bo popolnoma 
brezplačen, kar pomeni, da ne bo treba EPU v ta 
namen plačati nobenih pristojbin za vlaganje, 
preizkus ali registracijo.

Določena višina pristojbine za podaljšanje 
veljavnosti enotnega patenta je zelo privlačna  
in podjetjem prijazna: skupni znesek vzdrževanja 
za prvih deset let, kar je povprečno trajanje 
evropskega patenta, bo nižji od 5.000 EUR.

Primerjava pristojbin in posrednih stroškov 
pokaže, da bo skupni strošek enotnega patenta 
bistveno nižji od trenutnih stroškov potrditve  
in vzdrževanja klasičnega evropskega patenta  
v štirih državah.

Možnost celotnih prihrankov pri enotnem 
patentu postane jasna, če upoštevamo še 
prihranke iz poenostavljenega administrativnega 
vodenja. Po zdajšnjem razdrobljenem sistemu 
po podelitvi je treba plačati različne zneske 
pristojbin za podaljšanje veljavnosti v različnih 
valutah različnim patentnim uradom, ki imajo 
tudi različne pravne zahteve, zlasti glede rokov. 
Pri enotnem patentu bo potrebno samo eno 
osrednje plačilo pristojbine za podaljšanje 
veljavnosti EPU v eni valuti (evru) in po 
standardiziranem postopku z enim rokom  
in brez obveznega zastopnika.

Poleg tega bodo MSP upravičena do nadomestila 
v višini 500 EUR za stroške vložitve prevoda 
prvotne patente prijave v enega od treh  
uradnih jezikov EPU.

Zahtevek bo brezplačen, določeni znesek pristojbine 
za podaljšanje veljavnosti pa je zelo privlačen in 
podjetjem prijazen.

Koliko 
bo  
stal?

 
 
Za več informacij o strošku enotnega patenta v primerjavi 
z enakovrednim varstvom v samo štirih vodilnih evropskih 
državah v okviru »klasičnega« evropskega patentnega sistema 
glej spletno stran EPU.

Pristojbine za podaljšanje veljavnosti enotnega patenta 

    —          —  11. leto  1.460 €

2. leto 35 € 12. leto  1.775 €

3. leto 105 € 13. leto  2.105 €

4. leto 145 € 14. leto  2.455 €

5. leto 315 € 15. leto  2.830 €

6. leto 475 € 16. leto  3.240 €

7. leto 630 € 17. leto  3.640 €

8. leto 815 € 18. leto  4.055 €

9. leto 990 € 19. leto  4.455 €

10. leto 1.175 € 20. leto  4.855 €

–  Dodatna pristojbina za zamudo pri plačilu pristojbine za podaljšanje veljavnosti = 50 % zamujene  
pristojbine za podaljšanje veljavnosti (2. točka prvega odstavka 2. pravila RFeesUPP)

–  15-odstotno zmanjšanje pristojbine za podaljšanje veljavnosti v primeru javno ponujene licence  
(12. pravilo UPR, 3. pravilo RFeesUPP)

epo.org | 07

PAKET O ENOTNIH PATENTIH
POENOSTAVLJENO IN ŠIRŠE PATENTNO VARSTVO Z NIŽJIMI STROŠKI

Enotni patent | Od svežnja nacionalnih patentov ... | ... do ene enotne pravice | Kako bo deloval? | Kako ga pridobiti? | Koliko bo stal? | Kaj pa ozemeljska veljavnost? | Eno sodišče za patente v Evropi | Kdaj bo novi sistem začel veljati?

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html
https://epo.org/


Enotni patent bo sčasoma veljal v vseh 
25 državah članicah EU, ki so se vključile 
v okrepljeno sodelovanje na področju 
enotnega patentnega varstva.

Da za državo članico velja enotni patent, 
mora poleg vključenosti v okrepljeno 
sodelovanje imeti tudi ratificiran UPCA  
ob registraciji enotnega patenta.  

Pričakuje se, da bo do vzpostavitve novega 
sistema to storilo vsaj 17 držav.

Ozemeljska veljavnost določenega 
enotnega patenta bo ostala enaka za čas 
njegovega trajanja in se ne bo razširila na 
države, ki ratificirajo UPCA po registraciji 
enotnega učinka.

Kaj pa ozemeljska 
veljavnost?

Med 25 držav, vključenih v okrepljeno sodelovanje, spada 17 držav (temno modra), ki so ratificirale 
Sporazum o Enotnem patentnem sodišču (UPCA), in za katere bo veljalo enotno patentno varstvo, 
potem ko novi sistem začne veljati (in sicer: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, 
Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska); 8 drugih držav 
(svetlo modra), ki bi se lahko pridružile sistemu, potem ko ratificirajo UPCA (in sicer: Ciper, Češka, Grčija, 
Madžarska, Irska, Poljska, Romunija, Slovaška).
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Sodni postopek uveljavlanja bo prav tako 
poenostavljen, saj bodo postopki potekali pred 
Enotnim sodiščem za patente (ESP), novim 
posebnim osrednjim patentnim sodiščem za 
sodelujoče države članice EU, ki bo pristojno zlasti 
za spore v zvezi s kršitvami ali razveljavitvami.

Ker posebnega evropskega patentnega sodišča 
trenutno ni, je treba včasih spore v zvezi s patenti 
reševati v vzporednih postopkih pred različnimi 
nacionalnimi sodišči, zaradi česar so postopki 
lahko zapleteni in dragi za vse stranke.

Z vzpostavitvijo ESP se bo to končalo.  
Imetniki enotnih patentov in klasičnih  
evropskih patentov bodo imeli preprostejše 
okolje za reševanje sporov v državah,  
ki sprejmejo njegovo pristojnost.

ESP bo zajemalo sodišče prve stopnje, 
pritožbeno sodišče in sodno pisarno. Skrbelo 
bo za uveljavljanje materialnega patentnega 
prava pri določanju obsega podeljenih pravic 
in njihovih omejitev. Odločitve bodo sprejemali 
večnacionalni senati, sestavljeni iz pravno in 
tehnično izobraženih sodnikov. Njihove odločitve 
bodo dosegale najvišje standarde kakovosti  
in zagotavljale usklajeno sodno prakso ter  
s tem večjo pravno varnost.

Postopki pred ESP bodo preprostejši, hitrejši in 
učinkovitejši. Stroški postopkov bodo nižji, saj 
jih ne bo treba voditi v vsaki posamezni državi 
članici. Za mala podjetja bodo poleg tega veljale 
zmanjšane sodne takse, če izgubijo, pa še nižje 
zgornje meje povračljivih stroškov, ki se lahko 
prisodijo stranki, ki je dobila spor.

Poleg enotnih patentov bo imelo ESP pristojnost 
tudi nad klasičnimi evropskimi patenti, čeprav 
bodo v sedemletnem prehodnem obdobju 
veljale nekatere izjeme.

Novo, posebno Enotno 
sodišče za patente (ESP) 

bo uporabilo  enotno 
materialno patentno pravo 

pri določanju obsega 
podeljenih pravic in 

njihovih omejitev.

Eno sodišče za patente v Evropi
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Novi enotni patentni sistem naj bi začel veljati  
1. junija 2023.

Prehodni ukrepi
Za spodbujanje hitre uporabe enotnega 
patenta je EPU uvedel dva prehodna ukrepa 
za prijave za evropske patente, ki so v zadnji 
fazi postopka podelitve: »zgodnji zahtevek za 
enotni učinek« in »zahtevek za odloženo izdajo 
odločitve o podelitvi evropskega patenta«.  
Več informacij o tem prehodnem režimu  
je na voljo tukaj.

Novi sistem bo začel veljati 1. junija 2023,  
EPU je uvedel dva prehodna ukrepa  

za prijave za evropske patente.

Kdaj bo novi sistem začel veljati?
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Objavil in uredil: 
Evropski patentni urad 
© EPU, oktober 2022 
epo.org/unitary

Odgovornost za prevod: 
Urad RS za intelektualno lastnino

Naslov: 
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 
+386 (0)1 620 31 00

Email: 
sipo@uil-sipo.si

 
Obvestilo o avtorskih pravicah in izjava o odgovornosti: To gradivo je pripravil, prevedel in prilagodil Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino ob podpori Evropskega patentnega urada. Evropski patentni 
urad ne jamči, da je brez napak ali opustitev, in zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z njegovo zanesljivostjo, 
uporabo ali nezmožnostjo uporabe in morebitno s tem povezano škodo, izgubo podatkov, dobička ali 
prihodkov. Za referenčne namene je izvirna različica na voljo na spletnem naslovu: www.epo.org.

PAKET O ENOTNIH PATENTIH
POENOSTAVLJENO IN ŠIRŠE PATENTNO VARSTVO Z NIŽJIMI STROŠKI

epo.org | 11Enotni patent | Od svežnja nacionalnih patentov ... | ... do ene enotne pravice | Kako bo deloval? | Kako ga pridobiti? | Koliko bo stal? | Kaj pa ozemeljska veljavnost? | Eno sodišče za patente v Evropi | Kdaj bo novi sistem začel veljati?

https://www.epo.org/applying/european/unitary.html
http://www.epo.org
https://epo.org/

	Enotnim sodiščem za patente
	https://www.epo.org/applying/european/unitary/upc.html

	https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-upt
	https://www.epo.org/applying/european/unitary.html

	Button 1: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 


