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SEZNAM KRATIC
ZIL

Zakon o industrijski lastnini

UIL

Urad za intelektualno lastnino (mišljeno v Sloveniji)

PCT

Pogodba o sodelovanju na področju patentov

WIPO

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (»World Intellectual
Property Organization«)

EPK

Evropska patentna konvencija

EPO

Evropski patentni urad (»European Patent Organization«)

SEEPS

Sporazum o enotnem evropskem patentnem sodišču

ZDA

Združene države Amerike

USPTO

Ameriški urad za patentne in blagovne znamke (»United States Patent and
Trademark Organization«)

AIA

Leahy – Smith American Invents Act

RS

Republika Slovenija

BIL

Bilten za industrijsko lastnino

EU

Evropska unija

ISA

Mednarodni organ za mednarodno poizvedbo (»International Search
Authority«)

IPEA

Organ za mednarodni predhodni preizkus (»International Patent Examination
Authority«)

OZN

Organizacija združenih narodov (»UN – United Nations«)

GATT

Splošni sporazum o tarifah in trgovini (»General Agreement on Trade and
Tariffs«)

CFR

Kodeks zveznih predpisov (»Code of Federal Requirements«)

MPEP

Priročnik za pripravo podelitve patentov (»Manual of Patent Examing
Procedure«)

US CODE

Ameriški zakonik
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POVZETEK
Patentna sistema v Evropi in v ZDA predstavljata dva velika patentna sistema, ki sta si
podobna, a kljub temu zelo različna.
Magistrska diplomska naloga želi prikazati kateri patentni sistem je boljši, v pogledu izumitelja
in tako primerja vse pomembne značilnosti patentnih sistemov, t.j. definicija patenta, pogoji
patentabilnosti, sestavine patentne prijave, postopek pridobitve patentnega varstva, trajanje
patentnega varstva, stroški ter razne posebnosti glede na patentni sistem.
Predmet obravnave so predvsem sistemi znotraj območja EU (t.i. evropski patentni sistem) nacionalna pot, evropska pot, mednarodna pot in kombinirane poti ter primerjava le teh in nato
še obravnava ameriškega patentnega sistema in na koncu primerjava teh obeh velikih sistemov.
Ključne besede: patent, evropski patent, imetnik patenta, patentni sistem, patentno varstvo,
ameriški patentni sistem, evropski patentni sistem, izum, izumitelj, patentna prijava, patentno
pravo;
ABSTRACT
Patent systems as in Europe and USA, are one of the largest patent systems, which are very
similar, but very different.
The master thesis aims to present which patent system is better, in terms of the inventor. Thus
comparing the important features of both patent systems, i.e. definition of the patent, the
conditions of patentability, the content of the patent application, the grant procedure, the
duration of the patent protection and costs and various features of each and both patent system.
The subject matter of the discussion is, in particular, the systems within the territory of EU
system (national route, european route, PCT route and combinated routes) and a comparison
of these. Following, the discussion about USA patent system and ultimately, comparing these
two large patent systems.
Key words: patent, European patent, patent proprietor, patent protection, American patent
system, European patent system, invention, inventor, patent application, patent law;
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1. Uvod
Patenti so velikokrat obravnavani kot monopol, čeprav patent ne daje pravice lastniku ali
izumitelju, da bi patentirani izum uporabil, prodal ali kakorkoli uporabil v komercialne
namene. Učinek patentnega varstva se kaže v tem, da izum ne sme biti izkoriščan v območjih,
kjer je patentiran. To pomeni, da tretje osebe ne smejo izkoriščati izuma v komercialne namene,
razen v primeru, ko imetnik patenta ali izumitelj to izrecno dovoli. Torej, imetniku patenta ali
izumitelju patentno varstvo ne daje zakonske pravice do komercialne uporabe svojega izuma,
vendar mu daje pravico, da tretjim osebam to prepreči.
Pravica preprečiti tretjim osebam do izkoriščanja izuma v državah, kjer je izum zaščiten s
patentom, je imetnikova najpomembnejša pravica, glede na to mu dovoljuje, da izkorišča
materialno korist do katere je upravičen kot nagrada za njegov intelektualni trud in delo, hkrati
pa tudi kot povračilo za stroške njegove raziskave, do katerih je posledično prišlo.
(povzeto po WIPO Handbook, str. 27)
Učinkovita patentna zaščita spodbuja nadaljno investicijo v raziskave in razvoj in je ključni
pogoj za zbiranje tveganega kapitala. Spodbuja tehnične inovacije, ki so bistvenega pomena za
konkurenčnost in splošno gospodarsko rast. Izumiteljeva obveznost razkriti celoten tehnični
opis svojega izuma v zameno za varstvo patentnega varstva, enormno prispeva h razširjanju in
razvoju tehničnega znanja. To spodbuja tehnične inovacije in hkrati onemogoča podvajanje
raziskovalnega in razvojnega dela.1
Namen magistrske diplomske naloge je predstavitev dveh velikih patentnih sistemov,
evropskega in ameriškega ter primerjava med njima. Izhajala bom iz hipoteze, da je ameriški
sistem enostavnejši in cenejši, ter je posledično vloženih veliko več patentov, kot na evropskem
trgu.
Metodologija magistrske diplomske naloge bo temeljila na

deskriptivni metodi dela z

zbiranjem domače in tuje strokovne literature in pravnih aktov. Z analizo le teh bom predstavila
oba patentna sistema. Druga metoda, komparativna metoda, mi bo služila pri primerjavi
posameznih sistemov, ker bom ugotavljala podobnosti in razlike med sistemoma.

1

European patent and the grant procedure, EPO.
(http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7BFD01F37A47BA47C1257FED004EF089/
$File/European_patents_and_the_grant_procedure_2016_en_6.7.pdf) 03.06.2018
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2. Uvod v patentni sistem
Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je
industrijsko uporabljiv.2 Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila,
načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izum in
niso predmet patetnega varstva po 10. členu Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju
ZIL).3 Hkrati predmet patetnega varstva ne more biti izum, katerega uporaba je v nasprotju z
javnim redom ali moralo4 ter izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka
zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izjem5.
Podobno določa tudi Evropska konvencija in ostale mednarodne pogodbe.
V Sloveniji se patentna prijava vloži na Uradu za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL).
Taki prijavi pravimo nacionalna prijava patenta in pomeni, da tak patent velja le na
nacionalnem teritoriju. Druga možnost prijave patenta je mednarodna prijava patenta na
podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patenta (v nadaljevanju PCT)6, ki se lahko vloži
na UIL in se postopek nato nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (v
nadaljevanju WIPO)7. Ko je postopek tam končan, mora prijavitelj v vsaki državi, kjer želi
patentno varstvo zahtevati podelitev varstva. Tretja možnost prijave je evropska prijava, ki se
podeli na podlagi Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK)8 in tak patent velja v
vseh državah pogodbenicah. Prijavitelj lahko vloži prijavo pri UIL v slovenskem jeziku, nato
pa mora v predpisanem roku vložiti prevod v enem od uradnih jezikov (angleščina, nemščina,
francoščina) Evropskemu patentnemu uradu (v nadaljevanju EPO)9 v eni izmed njihovih pisarn
– v Munchnu, Haagu ali Berlinu. Imetnik patenta mora nato v vsaki državi, kjer želi uveljavljati
varstvo v predpisanem roku vložiti prevod v jezik države, kjer želi uveljavljati varstvo. Tu se
postavi vprašanje kakšne so prednosti evropske prijave pred mednarodno prijavo. Evropska
Unija je zato leta 2011 s Sporazumom o enotnem evropskem patentnem sodišču (v
nadaljevanju SEEPS) želela preoblikovati patentni sistem v Evropski uniji. Cilj tega sporazuma

2

http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/ (02.06.2018)
Prva točka 11. Člena ZIL
4
Druga točka, prva alineja 11. Člena ZIL
5
Druga točka, druga alineja 11. Člena ZIL
6
Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT – Patent Cooperation Treaty). Uradni list RS, št.
3/2007.
7
World Intellectual Property Organization (WIPO), http://www.wipo.int/portal/en/
8
Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija – EPK). 1. Izdaja.
Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo, 2007.
9
European Patent Office (EPO), https://www.epo.org/index.html
3
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je poenostavitev in pocenitev postopka pridobitve patentnega varstva v državah podpisnicah
Sporazuma. Prijavitelj bi tako lahko z eno samo prijavo in z enim podeljenim patentom, brez
drugih postopkov, ki so značilni za sedanjo ureditev v teh državah, pridobil enotno varstvo
svojega izuma. Ključno je tudi, da bi s tem Sporazumom pridobili enotno patentno sodišče, ki
bi odločalo o patentnih sporih in tako poenotilo sodno prakso10. Po drugi strani imajo Združene
države Amerike (v nadaljevanju ZDA) že dobro uveljavljen patentni sistem, ki deluje dobro,
saj je glede na statistike pri njihovem uradu za patente in blagovne znamke (v nadaljevanju
USPTO)11 vloženih veliko več patentov, kot v Evropi. Patent v ZDA je definiran kot
imetnikova pravica izključiti druge do izdelovanja, uporabe izuma, ponujanja v prodajo in
prodajati izum na ameriškem teritoriju.12 Patentna prijava se vloži pri USPTO, prijavitelj pa
lahko vloži začasno ali trajno prijavo in glede na prijavo pridobi določeno patentno varstvo. Z
letom 2011 je takratni predsednik ZDA Barack Obama podpisal Leahy – Smith American
Invents Act (v nadaljevanju AIA)13 in s tem je prišlo do korenitih sprememb v ameriškem
patentnem sistemu. Največja sprememba je zagotovo ta, da ima varstvo tisti, ki prvi vloži
prijavo (first to file), ne pa tisti, ki prvi izumi (first to invent), kot je bilo urejeno v preteklosti.
Druga večja sprememba je, ukinitev t.i. »grace period«, ki je omogočala tretjim, da so lahko v
roku 12 mesecev dali ugovor na zahtevo izumitelja za patentno varstvo.
Tako je patentni sistem v ZDA po letu 2013 prišel v podoben sistem, kot imajo večji pravni
sistemi po svetu, npr. Avstralija, Velika Britanija, Japonska, Koreja in Kitajska14

3. Patentni sistem v Evropski uniji
Prijavitelj ima za pridobitev patentnega varstva v Evropski uniji veliko izbiro možnosti kako
in kje pridobiti patentno varstvo, v nasprotju z ZDA, kjer je za učinkovito patentno varstvo
dovolj pridobiti en sam patent. V Evropi lahko prijavitelj izbira med večimi potmi, kar vedno
ne pomeni boljše, lahko je le kompleksnejše in izbira je tako težja.
Poti so različne:


Nacionalna pot, za vsako državo posebaj;

10

Povzeto po: Študija učinka
United States Patent and Trademark Office (USPTO), https://www.uspto.gov
12
»A patent is a right ...
13
American Invents Act (AIA) ŠE LINK DAJ
14
https://www.albright-ip.co.uk/2013/08/us-patent-law-reform-vs-european-patent-law/ (02.06.2018)
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Evropska pot, za eno ali več držav podpisnic Evropske patentne konvencije;



Mednarodna pot, v državah podpisnicah Pogodbe o sodelovanju na področju patentov



Kombinacije vseh zgoraj naštetih;



Unitarni evropski patent (posebnost in polemika Evropske unije)

Harmonizacija patentnega prava v Evropi še vseeno deli nekaj razlik med sistemi, naštetimi
zgoraj. Malo več razlik lahko najdemo v nacionalnih zakonodajah, saj je patentno pravo v
veliki meri v rokah nacionalnega zakonodajalca in ravno zaradi tega prihaja do določenih razlik
v različnih državah. Vsem pa je skupna Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT) in
Evropska patentna konvencija (EPK), ki sta temelja patentnega prava v Evropi.
V Evropi prevladuje sistem »first to file«, ki nekako prisili izumitelja v čim prejšnjo prijavo za
patentno varstvo. Pravilo »first to file« pomeni, da pridobi varstvo izuma tisti, ki prvi vloži
patentno prijavo, ne glede na to ali je prvi izumil. Pri tem je zelo pomembno, da pred prijavo
za podelitev patenta, izumitelj ne razkrije svojega izuma (t.j. kakršnokoli razkritje izuma
javnosti npr. predstavitev izuma javnosti na konferenci ali manjšem dogodku, članek o izumu
ipd.). Z dnem vložitve prijave, pridobi prijavitelj prednostno pravico, ki mu omogoča, da v
določenem časovnem obdobju zaprosi za varstvo v drugi državi pogodbenici (če govorimo za
PCT ali EPO prijavo). Te prijave v drugih državah, bodo obravnavane kot, da bi bile vložene
na isti dan, kot je bila vložena prva prijava.
Glavne skupne značilnosti patentov v Evropi so, da traja varstvo največ 20 let od datuma
vložitve patentne prijave. Za podelitev patenta je potrebno v zameno za varstvo razkriti izum,
tako da postane dostopen javnosti (t.j. opis izuma v tehničnem smislu v patentni prijavi,
priložitev skic) in to se objavi v uradnem glasilu pristojnega urada. Skupni so tudi pogoji za
podelitev patenta: a) mora iti za izum; b) mora biti industrijsko uporabljiv; c) mora biti nov; d)
mora biti na inventivni ravni in hkrati e) tehnične narave (izum se mora nanašati na področje
tehnike ter predstavljati tehnično rešitev problema15). Hkrati pa mednarodne pogodbe in
zakonodaja izključujeta določene stvaritve iz predmeta patentnega varstva. Zavarovati ni
mogoče a) odkritja, znanstvene teorije ali matematične metode; b) literarno, dramsko, glasbeno
ali umetniško delo ali kakšne druge duhovne stvaritve; c) sistemov, pravil, poslovnih metodeali

15

Zirnstein, Elizabeta, Unifikacija patentnega prava v Evropi (magistrska diplomska naloga), Koper
2005, str. 14
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računalniških programov.16 Poleg tega so iz patentnega varstva izključeni izumi kirurških ali
diagnostičnih postopkov ali postopkov zdravljenja, ki se izvajajo na živem človeškem ali
živalskem telesu (naprave ali snovi, ki se za te namene uporabljajo se lahko varujejo) ter
izumov, katerih uporaba bi bila v nasprotju z javnim redom in moralo se ne da patentirati,
čeprav bi njihova uporaba bila lahko tehnične narave.17
Zahtevo za patentno prijavo lahko vloži kdorkoli (lahko je izumitelj ali ne18) razlike so le v tem
ali mora biti državljan oziroma prebivalec države, v kateri zahteva patentno varstvo.19
Patentna prijava se vloži na pristojnem uradu, na posebnem obrazcu in z bistvenimi
sestavinami, kot so: zahteva za podelitev patenta, opis izuma20, patentni zahtevek21 in skice (če
so potrebne) ter povzetek. Prijava mora biti v predpisanem jeziku.
Pristojni urad preveri ali patentna prijava vsebuje vse formalne sestavine in v primeru, da
prijava izpolnjuje vse sestavite določi datum vložitve prijave. Datum vložitve prijave je
pomemben, ker s tem prijavitelj pridobi prednostno pravico. Nadaljni postopek se nadaljuje z
mednarodno poizvedbo o stanju tehnike, kar pomeni da pristojni urad temeljito razišče zadevno
literaturo, patentne in druge strokovne dokumente in izda poročilo o poizvedbi ter
neobvezujoče mnenje o patentabilnosti. Nato se patentna prijava in poročilo o poizvedbi objavi
v uradnem glasilu v roku 18 mesecev od datuma vložitve prijave. V tej fazi se prijavitelj odloči,
ali bo nadaljeval s postopkom podelitve patenta. V kolikor se odloči, da nadaljuje mora
zahtevati vsebinski preizkus, katerega namen je, da se presodi ali so izpolnjeni pogoji
patentabilnosti. V primeru, da so pogoji izpolnjeni pristojni urad podeli patent in podelitev
objavi v uradnem glasilu. Zgoraj navedene faze so lahko v nekaterih državah odložene za
določeno časovno obdobje, kar je dobro za tiste, ki so še v dilemi ali je njihov izum
dobičkonosen.

16

Bently, L., Sherman B.: Intellectual Property Law, 2th edition, Oxford University Press, New York
2004, str. 393
17 Malašević, Jovan: Pot do patenta, ER-Elektrotehniška revija, Ljubljana 2007
18 EPK sicer določa, da pravica do patenta pripada izumitelju ali njegovemu pravnemu nasledniku,
vendar tega v nadaljevanju ne ugotavlja, zato lahko trdimo, da je lahko izumitelj kdorkoli.
19 PCT v 9. členu določa, da mora biti prijavitelj državljan države pogodbenice ali pa mora imeti
stalno prebivališče v eni izmed držav pogodbenic.
20 Opis izuma mora biti jasen in natančen, da je razumljiv strokovnjaku ter mora odgovoriti na
vprašanje, kakšen je tehnični problem, ki naj ga predmet izuma rešuje in kakšna je tehnična rešitev
tega problema.
21 Patentni zahtevek določa obseg patentnega varstva, zato zahteva bo jasnosti, natančnosti in
razumljivosti patentnega zahtevka v tehničnem smislu. Navedene morajo biti vse bistvene značilnosti
izuma.
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3.1. Razvoj in zgodovina EU patentnega prava
Prvo patentno pravo je bilo ustanovljeno v Benetkah leta 1474, kar si lahko razlagamo v takem
smislu, da Benetke niso bile industrijsko mesto, temveč trgovsko. Najpomembnejši pravni
dokument v patentnem sistemu je angleški Statut o monopolu (»Statute of Monopolies«), ki je
onemogočal tiste monopole, ki niso imeli tehnične vsebine in izrecno je pripadal monopol
tistemu, ki je vseboval nekaj novega.22 V tem času so bili patent, kot nekakšna kraljeva usluga.
Po tem je prišlo do industrijske revolucije, kjer je bilo potrebno regulirati patentno pravo.
Začelo se je s Pariško konvencijo leta 1883, ki je omogočila lažji dostop do nacionalnih
sistemov, ker je določila enako obravnavanje med državljani članicami v vseh državah ter
določila prednostno pravico prijave. Kasneje je Pogodba o sodelovanju na področju patentov
(PCT – Patent Cooperation Treaty) leta 1970 nadaljevala razvoj s tem, ko je omogočila eno
samo patentno prijavo, ki velja v vseh državah članicah.23 Ti pogodbi sta pomembni na
mednarodni ravni. Kar pa se tiče le evropskega območja, je pomembna Evropska patentna
konvencija (EPK), leta 1970, ki je pomembna zaradi pridobitve evropskega patenta na
celotnem evropskem območju, z validiranjem v vsaki državi članici. Pomembna sta še dva
pravna dokumenta, ki do danes še nista prišla v veljavo in sicer, Evropska uredba o patentnem
pravu24, ki predstavlja evropski patent z unitarnim učinkom ter Sporazum o enotnem sodišču.
Na evropskem območju je pomembno še veliko uredb in direktiv, ki jih je izdal Evropski
parlament in Evropski svet.
Na mednarodnem področju je pomembna tudi Pogodba o patentnem pravu (»Patent Law
Treaty), ki je bila sprejeta leta 2000, ki olajšuje formalne postopke v nacionalnih in regionalnih
uradih ter zahteva najvišje formalne zahteve, čeprav lahko država pogodbenica določi tudi
nižje formalne zahteve.25

22

Carvalho, Nuno Pires, The TRIPS Regime of Patent rights, Kluwer Law International, Haag, 2002,
str. 13
23 Colston C., Middleton K., Modern Intellectual Property Law, Cavendish Publishing, 2006, str. 58
24 EU Regulation No 1257/2012 (OJ EPO 2013, 111)
25 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/summary_plt.html (14.07.2018)

11

3.2. Poti patentnega varstva v EU
3.2.1. Nacionalna pot (Slovenija)
V primeru, da želimo zaščiti izum le na območju Republike Slovenije, je smiselno in cenovno
ugodno, vložiti prijavo na Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju
UIL).
3.2.1.1. Viri
Pravna podlaga za pridobitev patentnega varstva je Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13), ki je začel veljati 8.12.2001 ter je
usklajen z vsemi najpomembnejšimi mednarodnimi konvencijami in direktivami Evropske
unije s področja intelektualne lastnine26.
Za izvedbo ZIL so bili sprejeti še naslednji predpisi:


Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Uradni list RS, št.
102/2001, z dne 14.12.2001, ki je začel veljati 29.12.2001 in določa vsebino in zahtevo
patentne prijave;



Uredba o pristojbinah urada RS za intelektualno lastnino (Uradni listi RS, št. 128/2006
z dne 8.12.2006, ki je začela veljati 1.1.2007 in določa pristojbine za vse pravice
industrijske lastnine;



Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilo o prednostni
pravice (Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14.12.2001, ki je začel veljati 29.12.2001 in
določa vsebino registrov patentnih prijav, patentov in drugih pravic industrijske
lastnine;

3.2.1.2. Splošne značilnosti
Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je
industrijsko uporabljiv. Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem
tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim
ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Izum je na inventivni ravni, če za
strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv,
26

Puharič, Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, izvedbenimi predpisi,
mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi, GV založba, 2003, str. 22.
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če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno
s kmetijstvom.27
Obstajajo pa izjeme, ki ne morejo biti predmet patentnega varstva in so naštete v 11. členu ZIL1 in sem jih že naštela v uvodu.
Patent daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim osebam, da izdelujejo, uporabljajo,
ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod ali postopek.28
Posebnost slovenskega patentnega sistema je patent s skrajšanim trajanjem. Lahko se ga podeli
za izum, ki je nov, industrijsko uporabljiv in dosežen z ustvarjalnim delom, vendar nikakor ne
za postopke in novih rastlinskih vrst ali živalskih pasem.29 Trajanje takega patenta je omejeno
na deset let od datuma vložitve prijave.30 Posebnost takšnega patenta je, da imetniku ni
potrebno predložiti dokazila o novosti, inventivnosti in industrijski uporabljivosti izuma.31

3.2.1.3. Postopek pridobitve patentnega varstva
Za pridobitev patentnega varstva je potrebno vložiti patentno prijavo na UIL po zastopniku ali
izumitelj sam, po navadni pošti ali osebno.
Prijava mora vsebovati:


Zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu SIPO P-1 (http://www.uilsipo.si/uploads/media/uil_obrazec_SIPO_P1.pdf)



Opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o stanju tehnike oziroma dosedanjih
znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivosti ter opis nove rešitve;



Enega ali več patentnih zahtevkov;



Kratko vsebino izuma (povzetek);



Skico ali skice izuma, če je to potrebno;



Potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbnine;

27

UIL, zgibanka Patent, dostopna na UIL spletni strani, str 2.
18. Člen ZIL-1.
29
16. Člen ZIL-1
30
23. Člen ZIL-1
31
http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/patentno-varstvo-v-sloveniji/ (02.06.2018)
28

13



Pooblastilo zastopnika, če je prijava vložena po zastopniku.32

Nato urad napravi formalni preizkus patentne prijave. Urad v tej fazi ne preverja novosti,
inventivnosti ali industrijske uporabljivosti. Vkolikor prijava vsebuje zahtevo za podelitev
patenta, podatke ki omogočajo uradu ugotovitev identitete prijavitelja ali vzpostavitev stika z
njim in del prijave, ki na prvi pogled videti kot opis izuma, urad določi datum vložitve patentne
prijave in številko patentne prijave33, kar omogoča prednostno pravico nasproti vsakomur, ki
za enak izum vloži prijavo kasneje.
V primeru, da ima prijava pomanjkljivosti, nepravilnosti oziroma neskladja z zakonom ali
pravilnikom, urad pozove prijavitelja, da odpravi pomanjkljivosti in dopolni patentno prijavo.
Ko so pomanjkljivosti odpravljene ali jih že v začetku prijave ni bilo, urad izda sklep o objavi
patentne prijave.
Urad po izteku osemnajstih mesecev od dneva vložitve prijave ali od datuma prednostne
pravice, objavi patentno prijavo in podelitev patenta v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL)34
ter izda patentni dokument. Prijavitelj lahko zahteva tudi prednostno objavo, vendar ne prej
kot v treh mesecih od datuma vložitve prijave ali od datuma vložitve prednostne pravice.35
Potem urad izda odločbo o podelitvi patenta, ki se zapiše v register patentov. Do izdaje
ugotovitvene odločbe je obseg pravnega varstva določen z vsebino patentnega zahtevka ali
zahtevkov, zato je pomembno da se jih oblikuje jasno, strnjeno in podprto z opisom.36

32

http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
(03.06.2018)
33
Informacija o patentni prijavi, UIL: http://www.uilsipo.si/fileadmin/upload_folder/uil_informacija_Patenti.pdf (02.06.2018)
34
Vsaka objava v BIL-u vsebuje bibliografske zapise. Ti zapisi so urejeni po glavni kodi mednarodne
patentne klasifikacije in vsebujejo med drugim tudi: datum objave patenta, navedek, za kakšen patent
gre, ali gre za t.i. temeljni patent ali za dopolnilni patent, patent s skrajšanim trajanjem oziroma patent
s spremenjenimi zahtevki. Objava patentne prijave vsebuje še podatke o mednarodni (PCT) prijavi,
morebitni prednostni pravici, datumu razstavne prednostne pravice, izumitelju, nosilcu, zastopniku,
nazivu izuma ter tudi izvleček iz omenjene prijave. Puharič, Gospodarsko pravo, z osnovami prava,
str. 277
35
89. člen ZIL-1
36
Puharič, Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, izvedbenimi predpisi,
mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi, str. 328
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To tega trenutka pomeni, da je prijava popolna v formalnem smislu. Da, pa bi bila prijava
popolna tudi v vsebinskem smislu, je potrebno v roku devetih letih predložiti pisno dokazilo o
tem, da patentirani izum vsebuje vse pogoje, to pomeni, da je nov, inventiven in industrijsko
uporabljiv. Hkrati pa mora predlagatelj oziroma izumitelj plačati pristojbnino za izdajo
ugotovitvene odločbe.37 Pisno dokazilo je lahko tudi v primeru, da je za isti izum podeljen
evropski patent in je objavljen v Evropskem patentnem biltenu.38
Slovenski patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja le v Sloveniji.
Možno je podaljšati trajanje patenta in sicer z dodatnim varstvenim cetifikatom, vendar pod
določenimi pogoji in za določene proizvode in sredstva. Dodatni varstveni certifikat daje
imetnikom enake pravice, kot jih daje patent, in zanj veljajo enake omejitve in obveznosti.
Izjemoma se lahko podeli po preteku 20-letne patentne zaščite za proizvode oziroma sredstva
(ter postopke za njihovo proizvodnjo ali uporabo), ki se dajo na trg kot zdravilo ali
fitofarmacevtsko sredstvo. Posebni pogoj za pridobitev je, da je izum tak, da je pred pričetkom
gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti uradni postopek odobritve. Zaradi časa, ki preteče
od vložitve prijave za podelitev patenta in odobritvijo za industrijsko uporabo je obdobje
dejanskega patentnega varstva za takšne izume krajše kot za druge. Dodatni varstveni certifikat
tako kompenzira obdobje, v katerem gospodarsko izkoriščanje ni možno.39
3.2.1.4. Stroški podelitve patenta
Stroški podelitve patenta v Sloveniji so sledeči:
1) Prijavna pristojbina: 110 evrov (velja za prva tri leta)
2) Vzdrževanje za vsako nadaljno leto (po treh letih): od 34 evrov (za četrto leto) do 1.100
evrov (za dvajseto leto)
3) Pristojbnina za izdajo ugotovitvene odločbe: 85 evrov
4) Pooblaščeni patentni zastopniki (v primeru, da si jih privoščite): 150 evrov/uro
5) Drugi stroški (razna mnenja, popravki, vzpostavitev prednostne pravice)
40

37

91. Člen ZIL-1
Puharič, Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, izvedbenimi predpisi,
mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi, str. 332
39
http://www.intelektualna-lastnina.si/industrijska-lastnina/patent (03.06.2018)
40
http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pristojbine-in-cenik-storitev/patenti/ (03.06.2018)
38
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V primeru, da želimo uveljavljati patentno varstvo dvajset let, ne sodelujemo z pooblaščenimi
patentnimi zastopniki in ne uveljavljamo prednostne pravice, nas patentno varstvo stane 5.295
evrov.
Izum se lahko zaščiti v drugi državi preko nacionalne prijave na njihovem pristojnem uradu.
Prijavitelj, ki ni državljan države v kateri želimo pridobiti varstvo, mora postopek izvesti preko
zastopnika. Pri večini držav je postopek podoben kot v Sloveniji, le da nekateri uradi pred
podelitvijo patenta že izvedejo celotni postopek (tj. preverijo, če je izum nov, na inventivni
ravni in industrijsko uporabljiv).41 Pri tamkajšnih uradih je potrebno plačati tudi pristojbnine,
ki pa varirajo od države do države.
3.2.1.5. Uveljavljanje varstva
Varstvo patenta se zagotavlja na treh pravnih področjih in sicer, civilnem, kazenskem in
upravnem področju.
Za spore v zvezi z veljavnostjo patenta, z negatornimi zahtevki v primeru kršitev patenta ter v
okviru odškodninskega prava, ko imetniku patenta zaradi kršitve nastane škoda42 ter izdaja
začasne odredbe, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
Kazenskopravno varstvo patentov sodi v pristojnost policije, državnega tožilstva in krajevno
pristojnih okrajnih sodišč.
Upravnopravno varstvo patentov je zagotovljeno v okviru delovanja patentnih uradov ter z
možnostjo sodnega nadzora nad njihovim delovanjem, zlasti v zvezi s prijavo in veljavnostjo
patentov.43
3.2.2. Evropska pot
Naslednja možnost patentnega varstva je evropska pot, ki temelji na podlagi Evropske patentne
konvencije in omogoča, da izumitelj oziroma predlagatelj vloži eno patentno prijavo na
nacionalnem patentnem uradu ali Evropskem patentnem uradu (v nadaljevanju EPO) in velja
v 40 evropskih državah, v katerih želi varstvo.

41

Nacionalne prijave pri tujih uradih, UIL: http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/patentnovarstvo-v-tujini/ (03.06.2018)
42
Remškar, Kazenskopravno varstvo patentov – nekateri pravno-ekonomski in primerjalnopravni
vidiki, Podjetje in delo, št. 2, str. 360-378, 2014.
43
Remškar, Kazenskopravno varstvo patentov – nekateri pravno-ekonomski in primerjalnopravni
vidiki, Podjetje in delo, št. 2, str. 360-378, 2014.
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Na EPO-u trdijo, da je uporabno vložiti evropsko prijavo, kadar želimo varstvo v več kot štirih
državah podpisnicah EPK.44
3.2.2.1. Viri
Pravna podlaga za pridobitev evropskega patenta je Konvencija o podeljevanju evropskih
patentov, t.i. Evropska patentna konvencija (v nadaljevanju EPK).45
Republika Slovenije je podpisnica te konvencije od 1.12.2002, ko je ratificirala EPK dne,
9.7.2012.
Za izvajanje EPK je EPO sprejel dva dokumenta, in sicer:


Pravilnik o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov dne in je na uradni
strani UIL objavljeno neuradno besedilo v slovenščini46.



Pravilnik o pristojbninah EPU, z dne 20.10.1997 z veljavnimi spremembami, ki je
dostopno le v angleščini, nemščini in francoščini47



Sporazumi o razširitvi patentov ali t.i. »validation« sporazumi (BIH, Črna gora,
Moldavija, Maroko).

3.2.2.2. Splošne značilnosti
Načeloma je definicija patenta po EPK podobna slovenski definiciji patenta. Patent ščiti
tehnični izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Hkrati pa ne sme biti
pred datumom vložitve patentne prijave razkrit javnosti, očiten osebi s strokovnim znanjem in
ga je mogoče uporabiti ali izdelati na industrijski ravni.48 Izvzete so enake izjeme, kot po
slovenskem pravu.
Pomembne značilnosti, ki veljajo za evropski patent so sledeče:


odprt sistem, tj. predlagatelj ne potrebuje biti državljan ali rezident države pogodbenice
EPK;



en centralni register za prijavo;

44

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E6CE616AFBB87AFAC125773B004B93B5/
$File/european_patents_and_the_grant_procedure_2015_en.pdf (05.06.2018)
45
Neuradno slovensko besedilo EPK; Uradni list RS-MP, št. 19/02) http://www.uilsipo.si/fileadmin/upload_folder/EPC2000.pdf (05.06.2018)
46
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/MP_EPC-pravilnik-2018-april.pdf
(05.06.2018)
47
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/12_11/12_6161.pdf (05.06.2018)
48
European patent and the grant procedure, published by EPO
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enoten postopek za prijavo, preizkus in dodelitev patenta;



enotno podaljšanje do dodelitve patenta;



po dodelitvi patenta je potrebno še validirati patent v vsaki državi pogodbenici, v kateri
želi predlagatelj varstvo; 49



Ni enotna pravica, vendar enoten postopek, z več nacionalnimi pravicami;50



prijava v angleščini, francoščini, nemščini;



enak pravni učinek, kot po nacionalni poti;



sodno varstvo evropskega patenta le na nacionalnih sodiščih;

Reforma evropskega patenta prinaša evropski patent z enotnim učinkom (v nadaljevanju
unitarni patent), ki bi na podlagi Uredbe št. 1257/2012 (Uredba o enotnem patentu), ki bi
prinesel enotno pravico na območju držav članic Evropske unije. Hkrati pa reforma prinaša še
enotno patentno sodišče, več pa v poglavju 3.2.4. Unitarni evropski patent.
3.2.2.3. Postopek pridobitve
Za pridobitev evropskega patenta je potrebno vložiti prijavo pred Evropskim patentnim uradom
(EPO) v Munchen-u, Haag-u in Berlinu ali pred nacioalnem uradu države pogodbenice.51
Patentna prijava je lahko vložena elektronsko, po navadni pošti, po faksu ali osebno.
Prijavo se lahko vloži v kateremkoli jeziku, vendar je v dveh mesecih potrebno predložiti
prevod v enega od uradnih jezikov (angleščina, francoščina, nemščina).
Podelitev varstva je razdeljeno iz osmih faz:
a) Prijava oz. zahteva za patent (predlagatelj/izumitelj)
b) Formalni preizkus prijave (EPO)
c) Poročilo o poizvedbi (EPO)
d) Objava (EPO)
e) Vsebinski preizkus (zahtevati mora predlagatelj/izumitelj, preizkusi EPO)
f) Odločba o podelitvi patenta (EPO)
g) Validacija v državah pogodbenicah, kjer želimo varstvo (predlagatelj/izumitelj)
h) Pravno varstvo:
49

Bremi, The European Patent Convention and Proceedings before the European Patent Office (EPC
2000), 2008, str. 17
50
Pohar, Reforma evropskega patentnega prava, Podjetje in delo – 2015
51
75. člen EPK
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-

Možnost ugovora tretjih

-

Pritožba

a) Prijava mora vsebovati:52


zahteva za podelitev evropskega patenta na posebnem obrazcu;



opis izuma;



zahtevek ali več patentnih zahtevkov;



skica;



povzetek;
53

Imenovan mora biti v prijavi tudi izumitelj.54 Patentni zahtevek mora označiti predmet
zahtevanega varstva, biti morajo jasni in zgoščeni, ter podprti z opisom.55
b) Formalni preizkus
Po vložitvi na EPO ali, ko prejme EPO prijavo od nacionalnih uradov, preizkusi prijavo ali
izpolnjuje formalne zahteve56, kar je še posebaj pomembno, ker zahtevek določa okvir
patentnega varstva.
V primeru, da je v prijavi navedeno, da se zahteva evropski patent, se lahko identificira
predlagatelja/izumitelja ter opis izuma, se določi datum prijave. Ni potrebno, da so zahtevki o
podelitvi patenta vsebovani že v sami prijavi, lahko se jih doda kasneje samoiniciativno ali v
dveh mesecih od vabila h dopolnitvi prijave.57
Preden se začne evropska raziskava je pomembno, da je plačana prijavna pristojbnina in
pristojbnina za poizvedbo ter da so posredovani potrebni prevodi in zahtevki.
c) Poročilo o poizvedbi
Takoj po formalnem preizkusu se začne faza poizvedbe. Na podlagi prijave, EPO (oddelek za
raziskave) razišče in sestavi evropsko poročilo o poizvedbi ter je podlaga za vsebinski preizkus.

52

78. Člen EPK
Podroben opis, kaj mora vsebovati patentna prijava, EPO, str. 14 (navodila)
54
81. Člen EPK
55
84. Člen EPK
56
70. Člen EPK
57
How to get European patent, EPO, section 137, str. 44
53
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Poizvedba se osredotoča predvsem na informacije iz zahtevka, kjer se lahko oceni ali gre za
nov izum in ali je na inventivni ravni, hkrati pa vzame v obzir opis ali skice v prijavi.
Takoj, ko je poročilo sestavljeno se pošlje prijavitelju. Namen poizvedbe je, da ima prijavitelj
podlago za nadaljnje možnosti v vsebinskem preizkusu ter se na podlagi tega poročila odloči,
ali bo nadaljeval s postopkom.58
d) Objava patentne prijave
Patentna prijava je objavljena najkasneje v osemnajstih mesecih od datuma prijave. Možno je
objavo zahtevati prej, s prednostno pravico. Objavi se v Evropskem patentnem biltenu
(European Patent Bulletin). Objava vsebuje opis, zahtevke, skico, povzetek in v primeru, da je
evropsko poročilo že pripravljeno, se objavi tudi to, drugače pa ločeno. Če ni bila prijava
vložena v enem izmed uradnih jezikov, se objavi prevod v enega izmed teh jezikov.59 Prijavitelj
je obveščen, kdaj bo objavljena patentna prijava.
Z objavo patentne prijave postane izum dostopen javnosti. V zamenjavo, dobi prijavitelj
začasno zaščito v državah pogodbenicah EPK. Začasna zaščita je omogočena v skladu z
nacionalnim pravom države pogodbenice. Zaščita ne more biti manjša, kot je zaščita objave
nacionalne patentne prijave.60
e) Vsebinski preizkus
Podana mora biti zahteva s strani prijavitelja o vsebinskem preizkusu in plačana pristojbnina.
Zahteva mora biti podana v šestih mesecih od dneva objave v Evropskem patentnem biltenu.
Če prijavitelj tega ne stori, se prijava šteje kot umaknjena.
Postopek poteka v pisni obliki.
Glavni poudarek postopka je ali izum izpolnjuje pogoje novosti in inventivnosti glede na
evropsko poročilo o poizvedbi.
V postopku je povabljen tudi prijavitelj, da doda svoja opazovanja in spremeni opis, zahtevke
ter skico. Prijavitelj ima pravico ustno predstavljati svoje argumente pred EPO.61
f) Podelitev patenta
Če izum dosega pogoje za patentabilnost, prijavitelj dobi certifikat o evropskem patentu, ki ga
podeli EPO in objavi v Evropskem patentnem biltenu, ob predpostavki, da je prijavitelj plačal
vse potrebne pristojbnine.
g) Validiranje v državah pogodbenicah

58

Bremi, The European Patent Convention, str. 93-94
How to get a patent, EPO, str 47, sect. 149
60
Bremi, The European Patent Convention, str. 98, section 488-489
61
Bremi, The European Patent Convention, str. 99-100
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Podeljen evropski patent je skupek individualnih nacioanlnih patentov.62 To pomeni, da mora
imetnik evropskega patenta validirati patent za vsako državo pogodbenico posebaj, v kateri želi
varstvo, v določenem času in ob različnih zneskih pristojbnin, hkrati pa podati prevod v jeziku
države.
h) Pravno varstvo
Po podelitvi patenta lahko tretje osebe nasprotujejo podelitvi, v devetih mesecih od objave v
Evropskem patentnem biltenu.
Prijavitelj se lahko pritoži zoper odločitev EPO o podelitvi ali nepodelitvi patenta. Hkrati lahko
tudi imetnik patenta omeji ali prekliče patent v določenih primerih in pogojih.
3.2.2.4. Stroški
Stroški uveljavitve evropskega patenta so sledeči:
1) Prijavna pristojbnina (po elektronski poti – 120 EUR, po drugi poti 210 EUR)
2) Dodatna pristojbnina za 36. in vsako nadaljno stran – 15 EUR
3) Pristojbnina za poizvedbo – 1.300 EUR
4) Pristojbnina za 16. in vsak naslednji patentni zahtevek – 235 EUR
5) Pristojbnina za 51. in vsak nadaljni patentni zahtevek – 585 EUR
6) Pristojbnina za imenovanje ene ali več držav pogodbenic EPK – 585 EUR
-

Za razširitev veljavnosti za državo s sklenjenim sporazumom – 102 EUR

-

Za validiranje za Maroko (240 EUR) in za Moldavijo (200 EUR)

7) Pristojbnina za vsebinski preizkus – 1.635 EUR
8) Pristojbnina za podelitev patenta in objavo – 925 EUR (za 35 strani; za 36. stran in
vsako nadaljnjo je dodatno 15 EUR/stran)
9) Pristojbnina za podaljšanje (470 EUR – 1.525 EUR, od tretjega leta pa do dvajsetega
leta).
Stroški pridobitve znašajo približno 14.600 EUR (vključeni so stroški zastopnikov, stroški
prevodov in pristojbnin). Stroški vzdrževanja (za 6 evropskih držav, 10 let) znašajo približno
17.400 EUR.63 To je le strošek pridobitve evropskega patenta, v nadaljevanju pa nastanejo še
stroški validiranja v državah pogodbenicah, kateri večina zahteva še prevod besedila patentnih
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How to appy for European patent, EPO, str. 5: https://www.epo.org/applying/basics.html
(06.06.2018)
63
Zirnstein, Elizabeta, Unifikacija patentnega prava v Evropi (magistrska naloga), Koper 2005, str. 45
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zahtevkov ali celotnega besedila patenta in določene tudi dodatne pristojbnine ter stroški
patentnih zastopnikov.
V Sloveniji bi ta strošek znašal:


Prevod v slovenščino potreben le za patentne zahtevke: 600 EUR



Objava prevoda: 100 EUR



Stroški patentnih zastopnikov: 1000 EUR

3.2.2.5. Uveljavljanje varstva
Ker je evropski patent sveženj nacionalnih patentov za vsakega od njih velja nacionalno pravo.
V primeru kršitev so predmet različnih nacionalnih zakonodaj in predpisov, kar vzbuja veliko
težav v zvezi s stroški postopka (stroški za odvetnike, sodne takse v vseh državah v katerih
pride do kršitev) ter precejšne razlike med različnimi nacionalnimi sodnimi sistemi in med tem,
kako sodišča obravnavajo in si interpretirajo patentne zahtevke, kar prinaša veliko različnih
rezultatov.
Leta 2013 je Slovenija, skupaj z ostalimi 25 državami članicami EU podpisala Sporazum o
enotnem patentnem sodišču64 kar naj bi prineslo enotno jurisdikcijo za evropske patente.
Trenutno, sistem enotnega patentnega sodišča še ni vzpostavljen.
3.2.3. Mednarodna pot (PCT pot)
Tretja pot omogoča prijavitelju, da z eno samo mednarodno prijavo in postopkom pri
pristojnem uradu (npr. UIL, EPO ali direktno na WIPO), pridobi možnost uveljavitve
nacionalne patentne prijave v večih državah, kar je še posebaj uporabljivo v multinacionalkah,
ki so prisotne na več različnih trgih, hkrati pa tudi v manjših in srednjih podjetjih in pri
posameznih izumiteljih65. Naj omenim, da je PCT pot, le postopek pridobitve patenta v več
državah, ni pa to posebne vrste patent.
Glede na magistrsko diplomsko nalogo, katere namen je primerjati patentne sisteme v EU in
ZDA, je ta pot, skupna obema sistemoma.

64
65

Weingerl, Na poti h enotnemu patentnemu varstvu, Pravna Praksa št. 11, str. 10, 2013
Frequently Asked Questions, WIPO, str. 3: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html (18.06.2018)
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3.2.3.1. Viri
Pravna podlaga za pridobitev patentnega varstva po mednarodni pot je Pogodba o sodelovanju
na področju patentov (Patent Cooperation Treaty – v nadaljevanju PCT), ki je bila podpisana
19. junija 1970 v Washingtonu in je vstopila v veljavo 1978. Podpisana je bila pod okriljem
Mednarodne organizije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju WIPO), ki ima sedež v Švici,
Ženevi.66
Danes je že 152 podpisnic PCT, med katerim je tudi Slovenija, ki je ratificirala pogodbo 22.
novembra 1993 in je začela veljati 4. Decembra 1993.67
Hkrati sta bila sprejeta dva akta h PCT in sicer:


Pravilnik za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS –
MP št. 1/2007 ter



Navodila za izvajanje68;

ki se ukvarjata s komunikacijo in nalogami med pristojnimi uradi, njihovimi pristojnostmi in
mednarodnimi prijavi na WIPO.
3.2.3.2. Splošne značilnosti
PCT ne zapisuje definicije patenta, vendar lahko enako trdim, da je patent izključna pravica za
proizvod ali postopek, ki omogoča nov način ali novo tehnološko rešitev. Kot ostale
mednarodne pogodbe, tudi PCT določa da je potrebno razkriti izum, preden lahko izumitelj
pridobi varstvo.
Imetnik patenta ima pravico, da izda dovoljenje oziroma t.i. licenco drugim osebam, da
uporabljajo izum, na medsebojno dogovorjen način. Hkrati lahko imetnik proda svojo pravico.
Po poteku dvajsetih let, ko patent v večini primerov preneha se varstvo zaključi in izum postane
javna dobrina, kar pomeni, da lahko izum uporablja kdorkoli v komercialne namene, ne da bi
kršil patent.

66

2.001. člen PCT
Uradni list RS – MP 19/97 in 3/07
68
Dostopno le v angleščini: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai.pdf
(18.06.2018)
67
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Zavarovati je mogoče izume na področju od tehnologije pa vse do malih gospodinjskih
aparatov. Izum je lahko proizvod ali postopek, lahko je en proizvod, sestavljen iz več izumov
oziroma patentov.69
3.2.3.3. Postopek pridobitve
PCT pot omogoča prijavitelju, da z vložitvijo ene same mednarodne prijave pri pooblaščenem
patentnem uradu katerekoli države članice (sprejemni urad) ali pri mednarodnem uradi WIPO
uveljavlja pravice nacionalne prijave v katerikoli ali v vseh državah članicah PCT, ne da bi že
na začetku moral plačati prevod patentne prijave ali plačati prijavne pristojbnine v vsaki državi
posebaj. 70
Prijavo lahko vloži vsak, ki je državljan ali ima stalno prebivališče v državi pogodbenici PCT.71
Vloži se jo na posebnem obrazcu v enem izmed predpisanih jezikov.72 Vsebovati mora zahtevo
za priznanje pravic, opis izuma, enega ali več patentnih zahtevkov, eno ali več skic (če so
potrebne) in izvleček.73 V zahtevi mora biti navedeno, da gre za mednarodno prijavo in
potrebno je navesti države pogodbenice, v katerih se zahteva patentno varstvo (imenovane
države).74 Hkrati lahko prijavitelj zahteva priznanje prednosti na podlagi ene ali več prejšnjih
prijav, vloženih v posamezni državi pogodbenici.75 Datum vložitve prijave je datum, ko
prejemni urad prejme prijavo, ki ima učinek redne nacionalne prijave v vsaki imenovani
državi.76
PCT pot je razdeljena na dve fazi, t.j. mednarodna faza in nacionalna faza, vsaka pa je
sestavljena iz več različnih korakov.77
Začne se z mednarodno prijavo in konča (v primeru pozitivne rešitve za predlagatelja) s
podelitvijo nacionalnega ali/in več regionalnih patentov.78

69

Frequently Asked Questions, WIPO: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html (19.06.2018)
Zirnstein, Elizabeta, Unifikacija patentnega prava v Evropi (magistrska naloga), Koper 2005, str. 42
71
Države pogodbenice PCT so navedene na WIPO uradni spletni strani.
72
V primeru, da se prijavo vloži v slovenščini, je potrebno v roku enega meseca predložiti prevod v
angleščini ali nemščini ali francoščini.
73
3 (2). člen PCT
74
4 (1). člen PCT
75
8. člen PCT
76
Zirnstein, Elizabeta, Unifikacija patentnega prava v Evropi (magistrska naloga), Koper 2005, str. 43
77
The Patent Cooperation Treaty: At the Center of the International Patent System, str.8. dostopno na
SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1619523 (17.06.2018)
78
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip03.html#_chapt3 (19.06.2018)
70
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Prijavo se lahko vloži na nacionalnem uradu (v našem primeru UIL), regionalnem uradu (EPO
ali katerem drugem) ali pa neposredno na WIPO, ki preveri, če prijava vsebuje vse formalne
pogoje za nadaljnjo obravnavo (imajo funkcijo sprejemnega urada) in določi datum vložitve
prijave. V primeru, da prijava ni vložena neposredno na WIPO, sprejemni urad pošlje en izvod
prijave mednarodnemu uradu WIPO, en izvod pristojni ustanovi za mednarodno poizvedbo ter
en izvod ostane pri sprejemnem uradu.79
Vsaka mednarodna prijava je predmet mednarodne poizvedbe, namen katere je ugotoviti
zadevno stanje tehnike, opravi pa jo pristojna ustanova za mednarodno poizvedbo
(»International Search Authority«)80. V primeru Slovenije je pristojna ustanova, EPO.
Mednarodna poizvedba je kvalitetna raziskava relevantnih patentnih dokumentov in ostale
tehnične literature. Rezultati mednarodne poizvedbe so nato objavljeni v mednarodnem
poročilu o poizvedbi in mnenju pristojne ustanove za mednarodno poizvedbo glede
patentabilnosti izuma, na podlagi katerih se prijavitelj odloči ali za nacioanlno fazo po
posameznih državah ali pa nadaljuje mednarodni postopek v še dveh dodatnih fazah, ki pa sta
neobvezni. Dodatni mednarodni preizkus je oblikovanje dodatnega neobveznega mnenja o
patentabilnosti izuma, za katerega je pristojna ustanova za mednarodno poizvedbo. Namen te
dodatne faze je, da se zmanjša tveganje novih patentnih dokumentov, ki bi se lahko pojavili v
nacionalni fazi, saj lahko prijavitelj poveča obseg dokumentov, ki naj bi bili raziskani. Zadnja
faza v mednarodnem postopku je mednarodni predhodni preizkus, katerega namen je
oblikovati neobvezno mnenje o patentabilnosti izuma. Pristojni organ je pristojna ustanova za
mednarodni predhodni preizkus (»The International Preliminary Examing Authorities«).
Zahtevo za mednarodni predhodni preizkus lahko vložijo le prijavitelji, ki so državljani države
ali imajo stalno prebivališče v državi, za katero velja II. poglavje PCT. Na podlagi te faze
pristojni organ, sestavi poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu. Če je tu ugotovljeno,
da predloženi izum izpolnjuje vse pogoje patentabilnosti (t.j. nov, ustvarjalen, industrijsko
uporabljiv) obstaja velika verjetnost, da bo prijavitelj pridobil nacionalni patent v državah, ki
jih je določil. Vendar pa to ne pomeni, da je poročilo zavezujoče za nacionalne urade.

79
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12. člen PCT
15. člen PCT
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Nato se prijavitelj na podlagi poročil odloči ali bo vstopil v nacionalno v fazo. V primeru, da
se odloči, mora nacionalnim uradom poslati prevod patentne prijave in plačati določeno
pristojbnino, ne kasneje kot 30 mesecev od prednostnega datuma. Nato nacionalni urad začne
postopek podelitve nacionalnega patenta. Ob predložitvi prevoda poročila o mednarodni
poizvedbi, mnenja in poročila mednarodnega predhodnega preizkusa se postopek olajša.
(Povzeto po WIPO, PCT Faqs81)
3.2.3.4. Stroški
Stroški pridobitve patentnega varstva v več državah, je ta pot relativno hitra in poceni. Kadar
prijava nima pomanjkljivosti in izum izpolnjuje pogoje patentabilnosti, bo patent podeljen v
približno treh letih. Stroški pridobitve patenta po PCT poti znašajo:


pristojbnina za posredovanje prijave na WIPO: 91,00 EUR (pri UIL) 82 in 130,00 EUR
(pri EPO) – odvisno od države;



prijavna pristojbnina, ki se plača mednarodnemu uradu: 1.163 EUR



pristojbnina za poizvedbo, ki se plača ustanovi za mednarodno poizvedbo: 1.775 EUR



pristojbnina za dodatno poizvedbo (če jo zahteva), ki se jo plača ustanovi za
mednarodno poizvedbo: 1.775 EUR



pristojbnina za mednarodni predhodni preizkus, ki se jo plača ustanovi za mednarodno
poizvedbo: 1.830 EUR + 175 EUR za prijavno pristojbnino

83

V nekaterih primerih se zneski pristojbnin lahko znižajo, tudi do 90%.84


Dodatni stroški nastanejo še v nacionalni fazi, pri prevajanju patentnih prijav in
nacionalnih pristojbninah, ki pa se razlikujejo od države do države.

Strošek mednarodne prijave, brez nacionalne faze, znaša 2.468 EUR. V primeru, da zahteva
prijavitelj še dodatno poizvedbo in mednarodni predhodni preizkus znaša strošek (ob
predpostavki, da je pristojen EPO) 3.780 EUR, skupaj 6.248 EUR. Zraven pa je potrebno
dodati še stroške prevodov in nacionalnih pristojbnin.
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http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html (20.06.2018)
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http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pristojbine-in-cenik-storitev/patenti/ (28.06.2018)
83
Cenik velja v primeru, da je EPO pristojna ustanova. Cenik dostopen na:
http://www.epo.org/applying/forms-fees/international-fees/important-fees.html (28.06.2018)
84
Več o tem na: http://www.wipo.int/pct/en/fees/ (28.06.2018)
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3.2.3.5. Uveljavljanje varstva
Uveljavljanje varstva po PCT poti je enako kot, da bi uveljavljal sodno varstvo po nacionalni
poti. Namreč, PCT pot ne pomeni pridobitve novega patenta, pomeni le pridobitev šopka
nacionalnih patentov z eno samo mednarodno prijavo. V primeru, da je patent kršen v večih
državah, je potrebno tožiti v vsaki državi, kjer je patent kršen.
3.2.4. Unitarni patent
Unitarni patent ali evropski patent z enotnim učinkom je evropski patent, podeljen s strani EPO
v skladu s pravili in postopkom na podlagi EPK, ki je lahko podeljen le na zahtevo predlagatelja
v 26 državah pogodbenicah, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju in so ratificirale
Sporazum o enotnem sodišču za patente.85 V okrepljenem sodelovanju do danes sodelujejo vse
države članice EU, z izjemo Španije in Hrvaške.
Podlaga za unitarno reformo je sveženj treh dokumentov s strani Evropskega parlamenta in
Sveta:


Uredba o unitarnem patentu (Uredba št. 1257/2012)86



Uredba o prevajanju (Uredba št. 1260/2012)87



Sporazum o enotnem sodišču za patente št. 2013/C 175/01

Unitarni patent bo veljaven na območju EU, veljal pa bo le v državah EU, ki sodelujejo v
okrepljenem sodelovanju in, ki bodo ratificirale Sporazum o enotnem sodišču za patente.
Začetek učinkovanja celotnega enotnega patentna varstva je pogojen z ratifikacijo Sporazuma
o enotnem sodišču za patente. Ko bo podpisanih 13 ratifikacij, vključno z Nemčijo, Francijo
in Veliko Britanijo, ki podeljujo največ evropskih patentov, bo enotno patentno varstvo začelo
učinkovati.88 Do danes je ratificiralo Sporazum 16 držav članic EU, med drugim tudi Francija
in Velika Britanija.89 Do začetka učinkovanja je potrebna le še ratifikacija Nemčije.
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Faq on the Unitary patent, EPO, dostopno na: https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent/faq.html (25.06.2018)
86
Uredba o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe patentnega varstva
87
Uredba o izvajanu okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe patentnega varstva v zvezi z
veljavno ureditivjo prevajanja
88
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start.html (25.06.2018)
89
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treatiesagreements/agreement/?id=2013001 (25.06.2018)
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Unitarni patent bo soobstajal hkrati z klasičnim evropskim patentom, tako bo imel prijavitelj
možnost izbire med nacionalno prijavo, evropsko prijavo na EPO in unitarnim patentom.90
Za pridobitev unitarnega patenta je prej potrebno pridobiti klasični evropski patent pri EPO,
katerega smo obravnavali v poglavju 3.2.2. in v enem mesecu po objavi patenta v Evropskem
patentnem biltenu mora prijavitelj zahtevati še enotno varstvo v vseh državah članicah EU, ki
so udeležene v okrepljenem sodelovanju. Unitarni patent naj bi znižal zahtevnost postopka in
stroške validacije v posameznih državah. Celoten postopek je centraliziran pri EPO, to pomeni
da se celoten postopek odvije pri EPO, register objav vodi EPO ter vse pristojbnine se bodo
plačale pri EPO in zastopnik ne bo obvezen. Uradni jezik je angleščina, nemščina in
francoščina. Hkrati pa ni potrebna dodatna prijavna pristojbnina za podelitev unitarnega
patenta.91 Celotni stroški (uradne pristojbnine, stroški odvetnikov in prevodov) unitarnega
patenta so nižji za 8% od celotnih stroškov klasičnega evropskega patenta, vzdrževanega 20
let v Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji in Italiji.92
Obseg unitarne reforme obsega še enotno sodišče za patenta in je ustanovljen z namenom
reševanja sporov v zvezi z evropskimi patenti in evropskimi patenti z enotnim učinkom.93 Eden
ključnih ciljev Sporazuma o enotnem sodišču za patente je centralizacija sistema za
uveljavljanje patentnih pravic, kar bo v primerjavi z obstoječim sistemom znatno izboljšalo
učinkovitost patentnega varstva.94
3.2.5. Kombinirane poti
Navedene poti je mogoče tudi različno kombinirati in lahko rečemo, da je nabor načinov
patentnega varstva v Evropi raznovrsten.
a) Pridobitev evro patenta preko nacionalne poti (nacionalna-evro pot)
Pri tem načinu pridobitve patenta gre za to, da prijavitelj vloži nacionalno patentno prijavo, v
12 mesecih pa vloži še prijavo za pridobitev evropskega patenta po EPK, kjer zahteva

90

Faq on the Unitary patent, EPO, dostopno na: https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent/faq.html (25.06.2018)
91
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html (25.06.2018)
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https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html (25.06.2018)
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http://publications.europa.eu/resource/cellar/cefe65a9-9c3c-4223-8544c62c4c9c4918.0023.02/DOC_2 (25.06.2018)
94
Pohar, Reforma evropskega prava, Podjetje in delo, 3-4/2015, str. 628
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prednostno pravico. Postopek pred EPO je enak, kot smo ga že obravnavali v poglavju
Evropska pot.95
b) Pridobitev evro patenta preko PCT in PCT II (evro-PCT in evro-PCT II)
Postopek pridobitve patenta po tej poti je enak postopku pridobitve nacionalnega patenta preko
PCT poti, le da prijavitelj v mednarodni prijavi imenuje ali izbere državo ali države, ki so
članice EPK (Evropska patentna konvencija v smislu 45. člena PCT). V tem primeru bo EPO
kot imenovani urad prevzel vodenje postopka s to mednarodno prijavo. Za države, ki jih
obvezuje tudi II. Poglavje PCT, bo EPO kot izbrani urad, pristojen za sestavo poročila o
mednarodnem predhodnem preizkusu, kadar ga prijavitelj zahteva.96
3.3. Ugotovitve (najugodnejša pot v Evropi)
Glede na predstavljeno zgoraj, patentni sistem v Evropi omogoča širok nabor različnih
možnosti pridobitve patentnega varstva. V nadaljevanju bom predstavila, katera je v določenih
primerih najugodnejša.

Slika 1.
(prva slika je prikazana pot pridobitve patenta po nacionalni poti in druga slika je prikazana pot
pridobitve evropskega patenta)

Kadar želi prijavitelj pridobiti patent le v eni državi je najcenejša in najhitrejša nacionalna
pot.97 Pri nacionalni prijavi je prednost v tem, da poteka postopek v domačem jeziku, plača se
ena pristojbnina ter kasneje pristojbnine za vzdrževanje, ki v večini držav niso enormne (npr.
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Slovenija 34 – 1.100 EUR za dvajset let, odvisno katero leto). Celoten postopek poteka pri
nacionalnem uradu in patentni zastopnik ni obvezen. Prednost je tudi v tem, da nekatere države
(tudi Slovenija), ne zahtevajo predhodnega preizkusa pred podelitvijo patenta, vendar šele
kasneje, ko prijavitelj ugotovi ali se mu ekonomično izplača na trgu imeti patent. Hkrati ni
potrebno plačevati pristojbnin za vzdrževanje varstvo do tretjega leta od datuma vložitve
prijave. V primeru, da želimo varstvo še v kateri drugi državi je prej potrebno dobro premisliti
v koliko državah želimo varstvo in kje. Kot sem že omenila, je EPO v svoji študiji navedel, da
se evropska pot izplača v primeru, da želi prijavitelj varstvo v več kot štirih državah, zato lahko
zaključimo, da se nacionalna pot izplača le v primeru, ko želimo varstvo v eni državi in ne več
kot treh.
Kot trdi študija EPO se evropska pot izplača v primeru, da želi prijavitelj varstvo v več kot
štirih državah pogodbenicah EPK. Ta pot je cenejša in enostavnejša, kot pa vsakokratni
postopek po nacionalni poti. Prednost evropske poti je v tem, da z eno prijavo pridobimo
varstvo v večih državah pogodbenicah EPK. Pomanjkljivosti pa se kažejo predvsem v
dolgotrajnosti postopka ter plačevanju vseh pristojbnin, brez zagotovila, da bo patentno varstvo
v vsaki državi pogodbenici podeljeno. Kot smo že omenili, pri evropski poti je po pridobitvi
evropskega patenta potrebno validirati evropski patent v vsaki državi pogodbenici posebaj, kar
močno podraži pridobitev patenta, če vzamemo v obzir, da vsaka država pogodbenica zahteva
prevod v svojem jeziku ter plačevanje pristojbnin, ki so različne od države do države.
Pridobitev evropskega patenta je enostavnejše, saj je postopek centraliziran pri EPO. Postopek
se le oteži pri validiranju evropskega patenta v vsaki državi posebaj, saj je evropski patent le
skupek nacionalnih patentov. To pomanjkljivost naj bi odstranil unitarni evropski patent
(evropski patent z enotnim učinkom), ki trenutno še ni v veljavi. Postopek pridobitve
evropskega patenta se ne bi spremenil, ostal bi enako kvaliteten in učinkovit. Po pridobitvi
evropskega patenta, bi prijavitelj zahteval enotni učinek evropskega patenta v vseh državah
članicah Evropske unije. Unitarni evropski patent omogoča, da validiranje v vseh državah
članicah postane preteklost in onemogoči visoke stroške pristojbnin v vsaki državi pogodbenici
in stroške prevodov. Prednost te reforme je v tem, da se popolnoma centralizira postopek pri
EPO, plačevanje pristojbnine le v eni valuti (euro) in nobene obveznosti uporabiti zastopnika.
Druga zelo pomembna prednost je v enotnem sodišču, ki bi omogočal enovito patentno sodno
prakso v Evropi in bi onemogočal, da ne prihaja do različnih sodnih odločitev, v različnih
državah glede enakega patenta. V primeru, da bo reforma zaživela bi bila to najugodnejša pot
za patentno varstvo na območju Evrope.
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Slika 2.
Slika prikazuje pridobitev patenta po mednarodni poti (PCT poti)
V kolikor bi prijavitelj želel pridobiti patentno varstvo izven območja Evrope, je najverjetneje
najugodnejša PCT pot. Njena prednost je v tem, da je pot relativno hitra in cenovno ugodnejša,
kot katera koli druga pot. V obzir moramo šteti, da je 152 pogodbenic PCT po celem svetu, kar
omogoča najširše patentno varstvo z eno samo prijavo pri nacionalnem uradu ali regionalnem
uradu ali direktno na WIPO v enem samem jeziku. Prednost te poti je v tem, da je druga faza
postopka pri izbranih nacionalnih uradih in povezanih stroškov v zvezi s tem, možno do izteka
30. meseca od prednostnega datuma. Naslednja prednost je možnost, ki jo dopuščajo pravila
PCT glede rezervnih imenovanj držav. Za prijavitelje je ta možnost ugodna predvsem zato, ker
se za taka imenovanja sploh ne plača pristojbnin, saj te zapadejo v plačilo šele, ko so rezervna
imenovanja potrjena in ta potrditvena pristojbnina znaša 50 odstotkov pristojbnine za
imenovane države (48 EUR za vsako potrditev).98 Pomanjkljivost te poti so visoki stroški
pristojbnin in negotovost priznanja poročil o mednarodni poizvedbi v nacionalni fazi postopka.
Enako velja tudi za mednarodni predhodni preizkus, saj za države pogodbenice ta poročila niso
zavezujoča.
Načeloma je zaradi kompleksnosti patentega sistema v Evropi, najugodnejša pot, zmes vseh
poti.
V primeru, ko je prijavitelj v dilemi ali bi postopek pridobitve patenta izpeljal do konca, izplača
ubrati vmesno pot. Nacionalna – evro pot omogoča prijavitelju, da ima 12 mesecev časa, da se
odloči ali bo vložil prijavo za evropski patent. Ta pot je ugodna v primeru, da nacionalna
zakonodaje določene države (npr. Slovenija) ne zahteva prehodnega preizkusa, pred samo
podelitvijo patenta.
Glede na zgoraj navedeno je najugodnejša pot, odvisna od števila držav, v katerih želimo
varstvo. Kadar želi prijavitelj pridobiti patentno varstvo v večjem številu evropskih držav, je
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najbolje izbrati evro-PCT II pot. Pridobitelj bo tako najprej vložil nacionalno prijavo in nato v
primeru, da se bo odločil za nadaljevanje, vložil mednarodno prijavo po PCT in bo izbral
države podpisnice EPK ter bo tako EPO prevzel pristojnost za mednarodno poizvedbo in
mednarodni predhodni preizkus. Kadar pa želi prijavitelj patentno varstvo le v nekaj evropskih
državah, je bolje uporabiti nacionalno-PCT pot ali zgolj PCT pot.
V primeru, da želi varstvo le v eni, dveh ali treh državah, pa je najugodnejša rešitev, nacionalna
pot.
3.4. Patentni uradi
3.4.1. Nacionalni uradi (Urad RS za intelektualno lastnino)
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino deluje v sestavi Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo in je pri svojem delu samostojen.99 Njegovo področje delovanja ureja
Zakon o državni upravi, Uredba o organih v sestavi ministrstev in veljavni predpisi s področja
intelektualne lastnine.100
Pristojnosti urada so razpršene na vse vrste pravic intelektualne lastnine, in sicer:


Patent



Znamka



Modeli



Geografske označbe

Urad vodi postopke za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov, vodi register
pravic industrijske lastnine, priprava zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine,
izdaja bilten za industrijsko lastnino in posreduje patentne in druge prijave mednarodnim
organizacijam (t.j. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), regionalne
organizacije, kot je Evropska patentna organizacija (EPO) in Urad Evropske unije za
intelektualno lastnino (EUIPO)).
3.4.2. Evropski patentni urad (EPO)
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Evropski patentna organizacija (EPO) je medvladna organizacija, ki je bila ustanovljena na
podlagi Evropske patentne konvencije leta 1997, podpisana v Munchnu 1973.101 Trenutno je
44 držav članic EPO, med drugim tudi BIH, Črna Gora, Kambodža, Moldova, Maroko in
Tunizija.102 Namen ustanovitve je bil, da se poveča sodelovanje med evropskimi državami na
področju izumov.
Evropska patentna organizacija ima dva pomembna organa, Evropski patentni urad in upravni
svet103. Evropski patentni urad ima sedež v Munchnu, ter podružnico v Haagu, Berlinu in
Dunaju104. Upravni svet je sestavljen iz predstavnikov držav pogodbenic EPK in izvršuje
zakonodajno funkcijo v imenu organizacije ter se sestaja štirikrat letno.
Uradni jezik EPO je angleščina, francoščina in nemščina.105
Naloge organizacije je podeljevanje evropskih patentov.106 Vendar pa je vse od uveljavitve
EPK, organizacija prevzela enormno vlogo pri implementaciji politike evropske patentne
informacije v sodelovanju z nacionalnimi uradi držav pogodbenic. Hkrati ima EPO pomembno
funkcijo na podlagi PCT kot mednarodni organ za mednarodno poizvedbo (ISA) in organ za
mednarodni predhodni preizkus (IPEA).107 Kar pa še ni vse, EPO velja poleg nacionalnih
uradov, ena izmed sprejemnih uradov patentnih prijav po PCT poti.
3.4.3. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO – World Intellectual Property
Organization) je bila ustanovljena leta 1967 v Stockholmu (t.i. Stockholmska konvencija) z
namenom zagotavljanja in širitve varstva intelektualne lastnine na podlagi sodelovanja med
državami. Slovenija je postala njena članica leta 1992 z notifikacijo večino pogodb, ki jih
WIPO izvaja in katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija.108 Njen sedež je v
francoskem delu Švice, v Ženevi109 in šteje 191 držav članic po celem svetu. So finančno
neodvisna organizacija, ki je del Organizacije Združenih narodov (OZN). Uradni jeziki so
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arabščina, kitajščina, angleščina, francoščina, ruščina in španščina, ki so hkrati uradni jeziki
OZN.
WIPO se ne ukvarja le s patenti, temveč tudi z avtorskimi pravicami, znamkami, modeli in
geografskimi označbami. V zvezi s tem, skrbi za izvajanje 23 mednarodnih pogodb s področja
intelektualne lastnine med katerimi so najbolj znane:


Pariška konvencija o varstvu intelektualne lastnine;



Pogodba o patentnem pravu;



Pogodba o pravu blagovnih znamk;



WIPO pogodba o avtorskem pravu;



Washingtonska pogodba o intelektualni lastnini glede integriranih verzij;



Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del;



WIPO pogodba o izvedbah in fonogramih ter



Madridski sporazum o preprečevanju lažnih in varljivih označb izvora blaga.110

Najvišji organ je Generalna skupščina WIPO111, kateri člani so predstavniki držav pogodbenic
in se sestajajo enkrat letno, jeseni na rednih ali izrednih zasedanjih na WIPO konferenci. Hkrati
z njimi se sestajajo tudi člani koordinacijskega odbora WIPO112, v katerem je zastopana vsaka
država pogodbenica s svojim predstavnikom. Evropska komisija ima na teh zasedanjih le status
opazovalke.
Ključne naloge organizacije so vzpostavljanje političnega foruma za ravnovesje mednarodnih
pravil intelektualnega prava, storitve na globalni ravni za čezmejno zaščito intelektualnih
pravic in reševanje sporov, vzpostavitev tehnične infrastrukture z namenom povezovanja
sistemov intelektualne lastnine in delitve znanja, sodelovanje med vsemi državami
pogodbenicami in svetovna referenca za pridobitev informacij intelektualnega prava.113
V tej magistrski diplomski nalogi pa je najbolj izpostavljena naloga WIPO ravno ta, da je
povezovalna nit med vsemi organizacijami (t.i. UIL, EPO in druge regionalne organizacije) in
glavni organ za vzpostavitev patentnega varstva po PCT poti.
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4. Patentni sistem v ZDA
4.1. Uvod
Ameriški patent je intelektualna pravica, ki omogoča varstvo na celotnem območju ZDA.
Imetniku patenta, omogoča da tretjim prepreči proizvodnjo, uporabo ali prodajo izuma na
območju ZDA.
V primerjavi z evropskim pravom, kjer imamo več možnosti patentnega varstva, je na območju
ZDA možno pridobiti le en patent, to pa ravno zaradi tega, ker patentno pravo ureja le ameriški
zakonik v 35. poglavju, ki ima federalni učinek ter patente podeljuje le Ameriški urad za
znamke in patente (v nadaljevanju USTPO – United States Trademark and Patent Office).
Patentni sistem v ZDA je do leta 2011, do podpisa Leahy – Smith American Invents Act (AIA),
imel popolnoma drug patentni sistem kot večina drugih držav po svetu. Njihov patentni sistem
je temeljil na »first-to-invent« sistemu, ki podeljuje patentno varstvo tisti osebi, ki izumi (tj.
izumitelju), kar v praksi pomeni, da v primeru da dve osebi želita pridobiti patent na enakem
izumu, pridobi patent tista oseba, ki lahko dokaže, da je ona naredila izum. Oseba to dokaže z
predložitvijo laboratorijskega dnevnika, prototipom ipd.
S sedanjo ureditvijo se je ZDA približala ostalim večjim patentnim sistemom po svetu in prešla
na sistem »first-to-invent«, ki ga v Evropi dobro poznamo in pomeni, da ne glede na to, kdo je
prvi izumil proizvod ali postopek, najpomembneje je, kdo je prvi vložil patentno prijavo. Torej,
najpomembnejšo vlogo oddigra datum vložitve prijave. Druga pomembna razlika od drugih
sistemov je v prehodnem obdobju t.i. »grace period114«, ki je prej omogočala, da lahko
izumitelj prosto objavi oziroma predstavi javnosti svoj izum, brez da bi izgubil pravico do
patentnega varstva v ZDA.115 AIA je prehodno obdobje omejil na objavo samega izumitelja ali
osebe, ki je neposredno pridobil informacije od samega izumitelja. V primeru, da tretja oseba
objavi izum, s tem posledično odpade pogoj novosti izuma. AIA je odpravila tudi obveznost iz
112. člena, 35. poglavja ameriškega zakonika, ki je določala, da mora izumitelj v patentni
prijavi predstaviti najboljšo izvedbo izuma. Ni pa prišlo do sprememb v obsegu pravic, ki jih
patent ponuja ali glede pogojev patentabilnosti.
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Nekaj strokovnjakov na področju intelektualne lastnine pravi, da prejšni ameriški sistem varuje
male izumitelje, ker potrebujejo dlje časa za pripravo patentne prijavi in bi v takem primeru
zgubili proti korporacijam v evropskem sistemu t.i. »first-to-file«. Kar spet drugi nasprotujejo,
ker je ameriški sistem ustanovil začasno prijavo, ki omogoča enostavnejšo prijavo.116 Ne glede
na to, kaj menijo strokovnjaki, marca 2013 je nov ameriški sistem »first-to-file« že stopil v
veljavo, zato se bom v tej magistrski diplomski nalogi osredotočila na primerjavo z evropskim
in ameriškem (novim) patentnim sistemom.
4.2. Razvoj in zgodovina
Zgodovina ameriškega patentnega prava sega še pred časom sprejetja ameriške ustave. Prvi
patentni zakon »Statute of Monopolies« je bil sprejet v Angliji, leta 1624. Na teh nazorih, izum
mora bit nov, traja lahko le določeno obdobje in mora prinašati dobrobit družbi, temelji tudi
ameriški patentni sistem in zanimivo je tudi to, da temelji evropski patentni sistem tudi na tem.
Pred osamosvojitvijo Združenih držav Amerike (ZDA) so veljala kolonialna pravila, kjer ni
bilo splošnih pravil za patente. Konec 18. stoletja je bil sprejet prvi splošni patentni zakon »An
Act for the Encouragement of Arts and Sciences« v Južni Karolini, leta 1784, ki je določal
postopek za podeljevanje patentov, preizkus in splošne pogoje za imetnike patentov.
Leta 1787, s sprejetjem ameriške ustave, ki je že imela določbe o varstvu intelektualne pravice
se je počasi začel razvijati patentni sistem v ZDA.
Prvi federalni patentni zakon je bil sprejet leta 1790, ki se je imenoval »The Act to promote
the Progress of Useful Arts« in je imel le sedem členov. Zakon je določal 14letno časovno
obdobje patentnega varstva ter ni omogočal tujcem, da pridobijo patent v ZDA. Ta zakon se je
skozi leta večkrat spreminjal in nadomestila sta ga Patentni zakon 1793 in kasneje še Patentni
zakon 1836. Patentni zakon 1836 je prinašal velike spremembe. Prva sprememba je bila
ustanovitev uradnega patentnega urada, nato zahteva po predložitvi specifikacije za preizkus
novosti v namen podelitve patenta. Hkrati tudi sprememba v časovnem obdobju patentnega
Varstva, ki je dodala sedem let, h tradicionalnemu štirinajstletnemu varstvu. Morda
najpomembnejša izmed sprememb je bila omogočenje tujcem do pridobitve ameriškega
patenta. Leta 1839 je bila dodana sprememba t.i. »grace period« - dveletno obdobje za objavo
svojega izuma pred datumom vložitve patentne prijave, ki se je sto let kasneje spremenila v
enoletno obdobje. V nadaljnjih letih je sledilo veliko sprememb, zaradi sprejetij mednarodnih
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pogodb in drugih zakonov. Prva je bila Pariška konvencija, katere pogodbenica je ZDA postala
leta 1887, nato Sherman Act leta 1890, ki je postavil temelje konkurenčnega prava in Splošni
sporazum o tarifah in trgovini (GATT, »General Agreement on Trade and Tariffs«) leta 1994,
ki je razširil okvir pravic imetniku patenta. Splošna struktura patentnega prava je bila sprejeta
leta 1952 in od takrat naprej je bilo nekaj večjih sprememb, vendar ni bilo korenitih sprememb
v ameriškem patentnem pravu, vse do leta 2011, ko je bil sprejet Leahy – Smith American
Invents Act (AIA), in korenito spremenil sistem patentnega prava v ZDA.
4.3. Viri
Pridobitev patenta v ameriškem sistemu temelji na ameriškemu kodeksu, 35. poglavje (s
spremembami, ki jih je leta 1994 prinesel GATT117 in leta 2011, ki jih je prinesel AIA118) in
Kodeks zveznih predpisov (CFR119 - 37. Poglavje – Patenti, znamke in avtorske pravice) ter
Priročnik za pripravo podelitve patentov (MPEP120).
4.4. Splošne značilnosti
Patent za izum je podelitev pravice intelektualne lastnine izumitelju ali osebi, kateri je bil izum
podeljen oziroma dodeljen. Patent podeli USPTO na podlagi patentne prijave, ki je lahko
navadna ali začasna. Varstvo se podeli za 20 let od datuma vložitve prijave ali prej, v primeru,
da je bila vložena začasna patentna prijava. Ameriški patent velja le na ozemlju ZDA. Pravica,
ki se jo pridobi s patentom omogoča, da imetnik patenta onemogoči tretjim osebam do
proizvajanja, uporabe ali prodaje v ZDA ali uvoza v ZDA.
V ameriškem patentnem sistemu poznajo tri vrste patentov in sicer:


Uporabni patent (»utility patent«) se podeli vsakemu, ki izumi ali odkrije nekaj novega
in uporabnega, npr. postopek, stroj, izdelek, sestava snovi ali kakršnokoli koristno
izboljšanje le tega;



Oblikovni/okrasni patent (»design patent«) se podeli vsakemu, ki izumi novo, izvirno
ali okrasno oblike izdelka;
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Rastlinski patent (»plant patent«) se podeli vsakemu, ki izumi ali odkrije in reproducira
posebno in novo sorto rastline;121

V ameriškem patentnem sistemu so malce liberalnejši glede pogojev patentabilnosti kot v
evropskem patentnem pravu, ker so pogoji patentabilnosti lažje dosegljivi kot v Evropi.
Pogoja patentabilnosti sta, da je izum nov122 in mora biti neobičajen123. Da je izum nov,
pomeni, v kolikor izum že ni bil patentiran, opisan v publikaciji ali dostopen javnosti v
kakršnikoli obliki pred datumom vložitve prijave.124 To, da je izum neobičajen pomeni, da
nekomu, ki ima normalne tehnične sposobnosti, izum ne predstavlja nekaj običajnega.
Izjema novosti je, da je lahko razkritje izuma v enem letu pred patentno prijavo, v kolikor je
bilo razkrito s strani izumitelja ali tretje osebe, kateri izumitelj je razkril izum (t.i. prehodno
obdobje oz. »grace period«125). Ne glede na povedano, pa mora imeti vsaj en bistven namen
ali rabo, kar lahko razberemo iz stavka:
»Whoever invents or discovers any new and useful process machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this title.»126
(Kdorkoli izumi ali odkrije nov in uporaben postopek stroja, izdela ali sestavi proizvod ali novo
in uporabno izboljšanje le tega, lahko pridobi patent, ki je predmet pogojev in zahtev tega
poglavja.)
V tej nalogi se bom osredotočila na uporabni patent. V nadaljevanju bom predstavila celotni
postopek pridobitve patenta v ZDA ter zraven navedla še približne stroške. Predstavila bom
pridobitev ameriškega patenta in kratek povzetek pridobitev ameriškega patenta z mednarodno
prijavo.
4.5. Postopek

121

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-2
(08.07.2018)
122
35 US CODE 102
123
35 US CODE 103
124
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-2
(09.07.2018)
125
35 US CODE 102 (b)
126
35 US CODE 101
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Patentna prijava se vloži na USPTO preko elektronske poti, po navadni pošti ali osebno na
sedežu USPTO (Alexandria, Virginia). Prijava mora biti vložena v angleščini ali prevedena v
angleščino. Najprej se lahko vloži predčasna prijava, ki omogoča izumiteljem, da pridejo hitro
in relativno poceni do prednostnega datuma vložitve prijave, ki ga nato uveljavljajo v redni
patentni prijavi, ob predpostavki, da vložijo redno prijavo v roku 12 mesecev od predčasne
prijave. V tej fazi USPTO ne preverja pogojev patentabilnosti. Poleg tega je za zagotovitev
prednostnega datuma vložitve dovolj, le predložitev opisa izuma, skic (v primeru, da so
potrebne), navedba da gre za vložitev predčasne prijave in plačilo pristojbnine. (povzeto po127)
Redna patentna prijava mora biti vložena na posebnem obrazcu, ki mora vsebovati sledeče
sestavine:


navedbo, da gre za uporabni patent;



ime in priimek oz. naziv izumitelja;



naziv ali naslov izuma;



ozadje izuma;



povzetek izuma;



Skice, če so potrebne;



Podroben opis izuma;



Zahtevki;



Prisega oz. izjava o tem, da je predlagatelj pravi izumitelj;



Pristojbnine za prijavo, preizkus in poizvedbo;

Elementi morajo biti vloženi v posebnem vrstnem redu, v posebnem formatu (PDF) in z
določenimi zahtevami, ki so natančneje razložene na spletni strani USPTO.128
Opis mora biti jasen in natančen, a kljub temu jedrnat ter razumljiv, da bi izum tretja oseba, ki
ima strokovno znanje, razumela in lahko uporabila v enakem smislu. Pri zahtevkih je
pomembno, da je predmet izuma jasen in natančen, ker zahtevki določajo obseg patentnega
varstva. Zahtevek je lahko eden, lahko jih je tudi več. Prisega oziroma izjava predlagatelja, da
je izumitelj prav on, mora biti na posebnem obrazcu in notarsko overjena.

127

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-12
(12.07.2018)
128
www.uspto.gov (12.07.2018)
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Slika 3.
(Slika prikazuje faze postopka pridobitve ameriškega patenta)
Nato USPTO preveri, če so v prijavi vsebovani vsi zahtevani elementi oziroma naredi formalni
preizkus. V primeru, da ima prijava pomanjkljivosti USPTO pozove h dopolnitvi. Nato se
popolno prijavo posreduje v preizkus pristojnemu preiskovalnem uradu, ki je usposobljen za
določeno stroko, glede na izum. Kljub že opravljenemu formalnemu se še enkrat preizkusi ali
prijava vsebuje vse elemente in nato preiskovalni organ preveri ali obstajajo pogoji
patentabilnosti za izum. Preizkus prijave sestoji iz temeljite raziskave glede skladnosti s
pravom, raziskave ameriških patentov, publikacij, tuje publikacije in literature, ki je na voljo.
Na podlagi raziskave se preizkusi ali izum izpolnjuje vse pogoje patentabilnosti – novosti,
uporabnosti in to, da ni očitna (evidentna) tretji osebi. Ob predpostavki, da izum izpolnjuje vse
pogoje patentabilnosti in so vsi zahtevki utemeljeni, se izumitelju pošlje obvestilo o
dovoljenosti (»notice of allowance«129) in poziv h plačilu pristojbnine za podelitev patenta. Po
prejemu plačila pristojbnine USPTO objavi podelitev patenta v uradnem glasilu USPTO
(»Official Gazette for Patents«) in v istem dnevu postane patent javno dostopen.
V primeru, da so v prijavi pomanjkljivosti oziroma, da zahtevki niso utemeljeni ali ne
zadoščajo določenim kriterijam, pristojni preiskovalni urad pošlje dopis130, ki je neke vrste
pisna korespondenca (»office action«) med uradom in izumiteljem, ki izumitelju naloži, da
predloži pisni odgovor o tem ali želi nadaljevati postopek prijave. V primeru, da želi nadaljevati
postopek mora zagovarjati vsakemu delu zahtevka, ki naj bi bil zavrnjen s strani urada. Dopis
je lahko tudi dokončni, kar pomeni, da izumitelj nima možnosti ugovora.

129

Obvestilo o dovoljenosti podelitve patenta vsebuje zahtevke, ki so utemeljeni in na kakšni podlagi
je patent podeljen. V tem obvestilu je dodan tudi poziv za plačilo pristojbnin, ki so potrebne za
podelitev patenta.
130
V dopisu urada so razložene vse težave, ugovori zakaj zahtevki niso utemeljeni in to olajša
odločitev izumitelja ali želi nadaljevati postopek podelitve patenta.
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4.6. Stroški131
Stroški pridobitve ameriškega uporabnega patenta, ki velja na območju ZDA:


Prijavna pristojbnina: 300 $ (v elektronski obliki), 400 $ (navadna pošta, osebno)



Pristojbnina za predhodno prijavo: 280 $



Pristojbnina za raziskavo: 660 $



Pristojbnina za preizkus: 760 $



Pristojbnina za podelitev patenta: 1.000 $



Objava podelitve patenta: 0 $



Zahteva za prednostni preizkus: 4.000 $



Vzdrževanje patenta (do 11,5 leta): 12.600 $

132

Stroški pridobitve patenta (brez stroškov patentnega zastopnika in stroškov morebitne pritožbe
ter prednostnega preizkusa) znašajo približno 15.600 $. Za manjša podjetja so v ameriškem
patentnem sistemu pristojbnine nižje od 50%-75%.
4.7. Pravno varstvo
Če je dopis preiskovalnega urada dokončen in se pisna korespondenca med uradom in
izumiteljem zaključi ima izumitelj na voljo še drugo pravno varstvo. V primeru, da je bil
zavrnjen se lahko pritoži na odbor za pritožbe ob predpostavki, da plača pristojbnino za
pritožbo. Če tudi odbor zavrne pritožbi ima izumitelj možnost pravnega varstva na pritožbenem
sodišču ali vložitev civilne tožbe zoper direktorja USPTO na okrožnem sodišču v Kolumbiji.133
4.8. Pridobitev ameriškega patenta po mednarodni poti
ZDA je podpisala Pariško konvencijo leta 1883134 in Pogodbo o sodelovanju na področju
patentov (PCT) leta 1978135, ki sta pripomogli, da ni diskriminacije glede na državljanstvo ali
prebivališče izumitelja, hkrati pa omogoča, da je pridobitev ameriškega patenta mogoča tudi
po mednarodni poti ter ponuja prednostno pravico od datuma vložitve, ki pomeni, da lahko v

131

Stroški so v navedeni v dolarjih in v primeru, da v postopku ni prišlo do dodatnih stroškov, ki
lahko nastanejo npr. ugovori, kasnejše plačilo ipd.
132
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule (12.07.2018)
133
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-21
(13.07.2018)
134 http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=334C (16.07.2018)
135
http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html (16.07.2018)
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12 mesecih od prve patentne prijavi v drugi državi članici vloži še varstvo v drugi državi
članici. Kakšne prednosti omogoča mednarodna prijava na podlagi PCT sem v tej magistrski
diplomski nalogi že razložila in vse ostaja enako do faze, ko je potrebno vstopiti v nacionalno
fazo. Tu se ameriški patentni sistem razlikuje od večina evropskih držav. V 35. poglavju
ameriškega zakonika, 184. člena (35 US Code 184) določa pogoj dovoljenja (t.i. »licence«)
direktorja USPTO, v primeru, da za izum narejen na območju ZDA, želimo pridobiti še
patentno varstvo v drugi državi. To dovoljenje mora biti pridobljeno ob predpostavki, da bo
patentna prijava vložena pred vložitvijo v ZDA in v 6 mesecih od datuma vložitve prijave.
4.9. Ameriški urad za patente in blagovne znamke (USPTO)
Ameriški urad za patente in blagovne znamke (v nadaljevanju USPTO) je del oddelka za
gospodarstvo136 in njegova funkcija je podeljevanje patentov za zaščito izumov in za
registracijo znamk. Njihov sedež je v Alexandrii, v Virginii in ima štiri regionalne pisarne, ki
se nahajajo v zveznih državah Texas (Dallas), Colorado (Denver), Michigan (Detroit) in
California (San José – Silicon Valley)137.
USPTO je federalni urad in celotni postopek je centraliziran pri njih, kar omogoča enostavnejši
in cenejši postopek za podeljevanje patentov ali znamk.
Njihova naloga je, kot smo že prej omenili podeljevanje patentov in znamk. Hkrati pa je tudi
organ, ki svetuje in daje mnenja predsedniku ZDA, ministru za gospodarstvo, uradom in
drugim državnim institucijam na vseh področjih intelektualne lastnine, tako domačih kot
mednarodnih vprašanj.138 Hkrati pa je njihova naloga obveščati javnost o patentih in znamkah.
Hkrati pa so povezovalni organ z mednarodnim intelektualnim pravom.
USPTO ni le organ za podeljevanje patentov, hkrati je tudi organ za preizkus formalnih
pogojev prijave in izpolnjevanje prijave glede pogojev patentabilnosti ter je pristojen za objavo
patentne prijave in na koncu tudi za objavo podelitve patenta. Vendar USPTO nima pristojnosti
glede kršitve patentov.

136

35 U.S. CODE 1.
https://www.uspto.gov/about-us/uspto-office-locations (08.07.2018)
138
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-1
(08.07.2018)
137
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Trenutno je na USPTO zaposlenih več kot 11.000 zaposlenih, katerih je tretjina preiskovalcev
in ostalih s tehničnim in pravnim strokovnim znanjem. USPTO prejme več kot 500.000
patentnih prijav na leto.139

5. Primerjava obeh sistemov
Evropski patentni sistem in ameriški patentni sistem sta si bila pred uvedbo AIA zelo različna,
najpomembnejša razlika med njima je bila zagotovo »first-to-file« in »first-to-invent«. S
podpisom AIA leta 2011 in leta 2013, ko je vstopil v veljavo, je ameriški patentni sistem prešel
v sistem »first-to-file« in s tem vnesel harmonizacijo velikih patentnih sistemov. Kljub temu
ima vsak od sistemov svoje posebnosti.

Tabela 1.
Evropski patentni sistem
Viri

Nacionalni

zakoni

pravilniki
Mednarodni viri

EPK,

Ameriški patentni sistem
in US

CODE,

CFR,

AIA,

Priročnik o podelitvi patenta,
PCT,

konvencija,

Pariška PCT,

TRIPS

Pariška

konvencija,

ter TRIPS

pravilniki
Definicija

Izključna pravica fizične ali »Whoever

invents

or

pravne osebe za izum, ki je discovers any new and useful
nov, na inventivni ravni in je process
industrijsko uporabljiv

machine,

manufacture, or composition
of matter...140

Pogoji

Novost izuma, inventiven, Novost izuma in uporabnost
industrijsko

uporabljiv

in izuma ter neobičajnost izuma

tehnično inventiven
Tipi patenta

Uporabni patent

Uporabni,

oblikovni

in

rastlinski patent

139

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-6
(08.07.2018)
140 or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor to the conditions and
reguirements of this title – 35 US Code 101
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Obseg pravic

Izključna pravica imetnika Pravica imetnika patentna
preprečiti tretjim osebam, da preprečiti
izdelujejo,

tretjim,

da

uporabljajo, onemogoči tretjim osebam

ponujajo v prodajo ali v te do proizvajanja, uporabe ali
namene uvažajo proizvod ali prodaje v ZDA ali uvoza v
Jezik prijave

postopek.

ZDA

Uradni jeziki držav

Angleščina

Zahteva za podelitev patenta, Navedbo za katero vrsto
Sestavine prijave

opis izuma, zahtevek, skica, patenta,
povzetek

naziv

izumitelja,

naziv izuma, ozadje izuma,
povzetek, skice, podroben
opis izuma, zahtevki, prisega
oz. izjava, da je predlagatelj
pravi izumitelj

Faze postopka

Prijava, formalni preizkus, Prijava, formalni preizkus,
mednarodna

poizvedba, poizvedba in raziskava, sklep

poročilo, odločba o podelitvi, o podelitvi patenta, objava
objava

ter

validacija

v

državah pogodbenicah141
Pravno varstvo

Ugovori, pritožbe, tožbe

Ugovori, pritožbe, tožbe

Trajanje patentnega varstva

20 let od datuma vložitve

20 let od datuma vložitve

Prednostna pravica

DA

DA

Prehodno obdobje

NE

DA

Stroški

(brez

zastopnika
prevodov)

in

stroškov Odvisno katero pot izbere 15.600 $ (oz. 13.300 EUR)
morebitnih izumitelj,

npr.

evropski

patent 17.400 EUR

Število podeljenih patentov 95.940 (le za evropski patent) 298.407 (velja le za t.i.
na letni ravni

»utility patent«)

Trenutno imata oba patentna sistema enak sistem, »first-to-file«, ki pomeni, da pridobi
patentno varstvo, tisti, ki prvi vloži patentno prijavo, ob predpostavki da je izum patentabilen.
141

Na grobo opisano, ker ima evropski patentni sistem več možnosti in že med njimi obstaja nekaj
razlik.
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Glede na vire, lahko trdimo, da je evropski sistem morda kompleksnejši, ker je potrebno
poznati veliko različnih zakonov, mednarodnih pogodb, celo direktiv in uredb, vendar po drugi
strani celotni ameriški pravni sistem temelji na precedensih, kar je še kompleksnejše.
Kljub vsem napisanem sta si zaradi mednarodnih pogodb, kot so Pariška konvencija, PCT in
TRIPS ter ostale, oba sistema podobna, vsaj v tistih temeljih, kjer določa enako obravnavanje,
prednostne pravice in mnogo drugih načel. Definicija patenta je dokaj podobna, vendar se
razlikuje v tem, da ima ameriški patentni sistem širši obseg predmeta patenta. V evropskem
patentnem sistemu mora biti izum nov, na inventivni ravni, industrijsko uporabljiv in tehnične
narave, poleg tega pa so določene izjeme izključene iz predmeta patenta, t.j. odkritja,
znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopka za
duhovno aktivnost se ne štejejo za izum in tako niso predmet patenta po evropskem patentnem
sistemu. Po drugi strani, ameriški patentni sistem izjem, od izumov, ki jih je mogoče patentirati,
sicer izrecno ne prevideva in zato je možno patentirati tudi poslovno idejo. Tu lahko omenim,
pomembno ameriško sodbo v zvezi s patentiranjem poslovnih metod, kjer je Vrhovno sodišče
v ZDA v sodbi Alice Corporation Ptz. Ltd. proti CLS Bank International in drugim, odločilo
da patenti, ki se nanašajo na abstraktno idejo, ki v ZDA a priori niso odvzete možnosti
patentiranja, če je le abstraktna ideja osnova, na podlagi katere je inventivno razvit izum, ki
izpolnjuje pogoje za patentno zaščito, je tak izum mogoče patentirati.142 Torej poslovna ideja
je lahko predmet patentnega varstva, vendar mora biti osnova za nov izum. Ta sodba je
predvsem pomembna zaradi tega, ker v ZDA ni jasne ločnice med tistim, kar je lahko predmet
patentne zaščite in kaj ne (po drugi strani ima tu evropski patentni sistem jasno ločnico) in zato
ZDA podeljuje več patentov, ki pa v Evropi ne bi bili nikoli predmet varstva. V tej sodbi pa je
ZDA začrtala ostrejše pogoje za patentiranje poslovnih metod.
Evropski patentni sistem ima definicijo patenta zelo natančno, ki sem jo v tej magistrski že
večkrat omenila, po drugi strani ima ameriški patentni sistem definicijo skopo in posledično je
argumentacija le te definicije širša.
Ena vidnih razlik med sistemoma je v pogojih patentabilnosti, izum mora biti nov in vsebovati
mora inventivni korak143, kar je primerljivo z ZDA, kjer je zahteva po novosti in po tem, da
izum ne sme biti očiten144. Pogoji po evropskem patentnem pravu so vseeno striktnejši od
ameriškega patentnega prava. Ni dovolj, da je izum nov in inventiven, potrebno je, da rešuje
142

Pohar, Klemen, Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov, Pravna praksa – 2014, št.
40-41, str. 35 – 36, GV Založba, 2014
143 52. Člen EPK
144 35 US CODE, 102 in 103
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izum nek tehnični problem (tu tako posredno določa še dva pogoja, mora iti za reševanje
problema in mora iti za tehnični izum), kar po drugi strani ameriški patentni sistem ne zahteva.
Hkrati pa je pogoj neočitnosti, zahtevan tudi v evropski patentni zakonodaji.
Oba sistema dodeljujeta podoben obseg pravic. Imetnik patentna ima pravico preprečiti tretjim,
da izdelujejo, uporabljajo ali ponujajo v prodajo ali prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod
v državo. Tu je pomembno, da je obseg varstva v ZDA širši, saj ni potrebno tožiti v vsaki
zvezni državi posebaj, kot je to potrebno v Evropi. Glede na unitarno reformo v Evropski uniji
pa bo ta obseg varstva enak, v kolikor bo unitarna reforma zaživela v popolnosti.
Pri sestavinah patentne prijave je ameriški patentni sistem zahtevnejši. Poleg zahteve za
podelitev patenta, opis izuma, zahtevek, skice in povzetka mora predlagatelj hkrati predložiti
še prisego oziroma izjavo, da je prav on, pravi izumitelj. Ostale zahteve so si v grobem podobne
in se ne zahteva veliko več – vsaj v patentni prijavi ne.
V obeh sistemih je patentno varstvo določeno na 20 let od datuma vložitve prijave.
Pomembna razlika je prehodno obdobje, ki ga pozna ameriški patentni sistem, kot t.i. »grace
period«, vendar je po uveljavitvi AIA obdobje omejeno izključno na publikacije izumitelja
samega, kar pomeni, da lahko le izumitelj sam v obdobju enega leta pred datumom vložitve
patentne prijave že v neki meri razkrije svoj izum, bodisi v publikacijah, bodisi na raznih
predstavitvah. Hkrati lahko tudi tretja oseba razkrije izum, ob predpostavki, da je pridobila
informacije od izumitelja. Tu se pojavi dilema, kako se bo to interpretiralo. Prehodno obdobje
velja le na teritoriju ZDA. Če izumitelj razkrije izum v Evropi, avtomatsko izgubi vse
potencialne možnosti za pridobitev izuma v Evropi. V evropskem patentnem sistemu tega
instituta ne poznamo. Kljub temu nekaj držav pogodbenic EPK priznava pogojno predhodno
obdobje, ob predpostavki, da je prišlo v šestih mesecih pred datumom vložitve prijave do očitne
zlorabe v škodo izumitelja oziroma predlagatelja ali v primeru, da je bil izum predstavljen na
uradni ali uradno priznani razstavi. Ena izmed takšnih držav je tudi Slovenija.145
Ena izmed razlik med sistemoma je, da v primeru ko si želi ameriški izumitelj pridobiti patent
izven območja ZDA mora pridobiti dovoljenje oziroma t.i. »license« direktorja USPTO, ki mu
dovoli, da lahko vloži patentno prijavo izven teritorija ZDA, v drugačnem primeru so
zagrožene kazni do 10.000 ameriških dolarjev.146

145

http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf
(22.08.2018)
146 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html (22.08.2018)
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ZDA pa ni edina, ki ima tak sistem. Tak sistem ima tudi Kitajska in Rusija, ostale države kot
so Italija, Portugalska, Danska in še nekatere druge, zahtevajo privolitev nacionalnega urada le
v primeru, da gre za izum, ki pomeni ogrožanje nacionalne varnosti.147
Primerjava stroškov pridobitve ameriškega in evropskega patenta je relativno težka. V ZDA je
možen en način, v Evropi pa je teh načinov več in posledično različni stroški. V ZDA
povprečen strošek znaša približno 15.600 ameriških dolarjev148. V Evropi v primeru, da
izberemo evropski patent, strošek znaša okoli 17.400 EUR (odvisno v koliko državah želimo
validirati patent). Glede na pokritost teritorija lahko trdim, da je ameriški patent cenejši.
Če gledamo koliko patentov je vloženih in na koncu tudi podeljenih v vsakem sistemu, je
zmagovalka vloženih in podeljenih patentov ZDA.

TABELA 2.
Vložene prijave Podeljeni patentni med letom 2015
v letu 2015
Evropski patenti 159.316

95.940

Ameriški patenti 589.410

298.407

*Tabela je povzeta po statističnih podatkih EPO149 in USPTO150.

Glede na tabelo je potrebno vzeti v obzir, da gre za evropski patent in v tabeli niso všteti še vsi
nacionalni patenti. Nacionalnih patentov je v Evropi podeljeno kar nekaj, npr.:


Slovenija (leto 2016 – 315 prijav)151



Nemčija (leto 2016 – 66.898 prijav, podeljenih 15.652)152

147

http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html (22.08.2018)
To je okoli 13.300 evrov
149 https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html (22.08)
150
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf (22.08.2018)
151 http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/statisticni-podatki/ (22.08.2018)
152 https://www.dpma.de/docs/english/jahresberichte/annualreport2016.pdf (22.08.2018)
148
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Velika Britanija (leto 2016 – 22.055, podeljenih le 5.602)153

Vloženih nacionalnih prijav je veliko, podeljenih patentov je znatno manjše število, bodisi zato
ker imajo v nekaterih sistemih možnost, da šele čez nekaj let izumitelj predloži dokazila o
patentabilnosti in tako preuči ali se mu ekonomično izplača imeti patent, zato se kasneje ne
odloči zanj, bodisi ker kasneje izumitelj ubere PCT ali evro pot.
Najnovejša WIPO raziskava je pokazala, da največ patentov prihaja iz ZDA, Kitajske,
Japonske, Nemčije in Južne Koreje.154
Glede na zgoraj navedeno in raziskavo WIPO ter glede na to, da je ZDA večji teritorij kot
Evropa, je količina patentov vseeno primerljiva.
6. Sklep
Čez celotno magistrsko diplomsko nalogo sem izhajala iz tega, da je ameriški patentni sistem
enostavnejši, cenejši in posledično je zato več vloženih in hkrati tudi podeljenih patentov, kot
v evropskem patentnem sistemu. Hipotezo lahko delno potrdim in delno ovržem. Potrdim jo
lahko iz tega vidika, da je ameriški patentni sistem res enostavnejši, ker pozna en celovit sistem,
ki ponuja obširno patentno varstvo na celotnem območju ZDA. Na drugi strani je evropski
patentni sistem kompleksnejši sistem, ker ponuja več različnih poti patentnega varstva, kar
izumitelju sicer ponuja več izbire, vendar se je tudi težje odločiti katera pot je primernejša za
določen izum, saj je potrebno presojati od primera do primera.
Hipotezo, da je ameriški patentni sistem cenejši potrjujem, ker sta si sicer sistema stroškovno
dokaj podobna, vendar je potrebno vzeti pri evropskem patentu v obzir strošek validiranja in
prevajanja v vsaki državi članici.
Pri hipotezi, da je ameriških patentov vloženih in podeljenih več kot na območju evropskega
patentnega sistema sem izhajala iz tega, da je ZDA liberalnejša in usmerjena v raziskave in
razvoj (ne trdim, da Evropa ni) ter omogoča izumitelju lažjo pot do patenta. Skozi magistrsko

153

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/725257/Facts_and_Figures_2017.pdf (22.08.2018) str. 1
154

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/725257/Facts_and_Figures_2017.pdf (22.08.2018)
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diplomsko nalogo sem ugotovila, da temu ni tako. Res je, da je ameriški sistem liberalnejši v
določenih primerih npr. ne poznajo toliko izjem, ki ne morejo biti predmet patentiranja in lahko
se patentnira poslovne ideje (sicer ob določenih predpostavkah) ter njihova definicija patenta
je ohlapnejša, je kljub temu razmerju vloženih prijav in podeljenih patentov 2:1, kar lahko
enako trdim za evropski patentni sistem. Nedvomno je v ZDA vloženih patentnih prijav in
podeljenih patentov več kot v Evropi, vendar je potrebno vzeti v obzir kakšen teritorij je ZDA
in kakšen Evropa.
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7. Zaključek
V celotni magistrski diplomski nalogi sem primerjala dva velika patentna sistema,
evropskega in ameriškega. Glede na to, da sta si bila v preteklosti (o.p. pred uveljavitvijo
AIA) zelo različna, sta si v sedanji ureditvi zelo podobni, a kljub temu ima vsak svoje
posebnosti. Evropski patentni sistem je še posebaj različen v tem, da naj bi veljal za
centraliziran sistem, a kljub temu je potrebno v vsaki državi članici ali pogodbenici validirati
patent in s tem plačati dodatne stroške (prevodi, patentni zastopniki ipd.). Ameriški patentni
sistem je v celoti centraliziran, vse se odvije pred USPTO in nato patent velja na celotnem
območju ZDA. Posebnost sistema je v tem, da omogoča izumitelju, da lahko svoj izum
predstavi javnosti v obdobju enega leta pred datumom vložitve patentne prijave in s tem ne
izgubi pogoja novosti pri kasnejši vložitvi patentne prijave. Evropski patentni sistem tega
nima, čeprav se evropski patentni strokovnjaki zavzemajo za to in menijo, da bi bilo to dobro
za gospodarski in tehnični razvoj Evrope. Po drugi strani pa nekatere evropske države
dovoljujo možnost predstavitve izuma na kakšni izmed uradnih razstav in izumitelj tako ne
izgubi pogoja novosti.
Sistema sta si resda različna in hkrati zelo podobna, zato ne morem z gotovostjo trditi kateri
sistem je za izumitelja optimalnejši in enostavnejši, ker je odvisno od konkretnega primera. V
primeru, da želi izumitelj patentirati računalniški program ali del le tega je bolje to narediti v
ZDA, že iz vidika širšega trga, vendar je tam konkurenca enormna, saj je ZDA na prvem
mestu glede patentiranja računalniške tehnologije. Kljub temu ima ZDA ohlapnejše pogoje
patentabilnosti in zato izum lažje pridobi patentno varstvo.
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