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Návrh dohody o vytvorení Súdu pre európske patenty a patenty Spoločenstva nie je
v súlade s právom Európskej únie
Rada Európskej únie vypracovala návrh medzinárodnej dohody, ktorá by sa mala uzavrieť medzi
členskými štátmi, Európskou úniou a tretími štátmi, zmluvnými stranami Európskeho patentového
dohovoru1, o vytvorení súdu príslušného pre spory týkajúce sa európskeho patentu a budúceho
patentu Spoločenstva. Tento návrh dohody je zasadený do realizácie širšieho rámca zjednoteného
systému európskeho patentu a patentu Spoločenstva, ktorý by udeľoval Európsky patentový úrad.
Hoci postup udeľovania tohto patentu je v súčasnosti jednotný, európsky patent sa skladá zo
súboru jednotlivých národných patentov, pričom na každý z nich sa vzťahuje vnútroštátne právo
členských štátov, ktoré si určil majiteľ patentu. Na rozdiel od uvedeného patentu by patent
Spoločenstva mal jednotný a autonómny charakter s rovnakými účinkami v celej Európskej únii.
Bolo by ho možné udeliť, previesť, zrušiť alebo rozšíriť iba na toto územie.
Návrh medzinárodnej dohody predpokladá zriadenie Súdu pre európske patenty a patenty
Spoločenstva, ktorý by bol zložený zo súdu prvého stupňa, ktorý by zahŕňal ústredný súd
a miestne a regionálne súdy a odvolacieho súdu a spoločnej súdnej kancelárie.
V tejto súvislosti sa Rada obrátila na Súdny dvor, aby získala jeho stanovisko, či je zamýšľaná
dohoda v súlade s právom Únie2 .
Súdny dvor uvádza, že podľa tejto dohody, Súd pre európske patenty a patenty Spoločenstva je
inštitúciou, ktorá sa nachádza mimo inštitucionálneho a súdneho rámca Únie. Súd pre európske
patenty a patenty Spoločenstva je organizácia s vlastnou právnou subjektivitou podľa
medzinárodného práva. Návrh dohody mu zveruje výlučné právomoci vo veľkom počte konaní
v oblasti patentov začatých jednotlivcami, najmä v konaniach vo veci skutočných alebo hroziacich
porušení patentov, konaniach vo veci zrušenia patentov a o niektorých žalobách o náhradu škody
alebo náhradu. V tomto rozsahu sú súdy členských štátov zbavené týchto právomocí
a ponechávajú sa im len tie, ktoré nepatria do výlučných právomocí Súdu pre európske
patenty a patenty Spoločenstva.
Súdny dvor dodáva, že tento súdny orgán má pri výkone svojich úloh vykladať a uplatňovať právo
Únie. Súdny dvor samozrejme rozhodol, že medzinárodná dohoda, ktorá stanovuje vytvorenie
súdneho orgánu povereného výkladom, najmä ustanovení práva Únie v zásade nie je s týmto
právom nezlučiteľná. Súdny dvor tiež pripustil, že medzinárodná dohoda môže mať dosah na jeho
vlastné právomoci len vtedy, pokiaľ sú splnené základné podmienky zachovania povahy týchto
právomocí a neohrozí sa autonómia právneho poriadku Únie. Na rozdiel od ostatných
medzinárodných súdnych systémov, o ktorých v minulosti Súdny dvor rozhodoval3, Súd pre
európske patenty a patenty Spoločenstva by vykladal a uplatňoval nielen plánovanú
medzinárodnú dohodu, ale tiež ustanovenia práva Únie.
Okrem toho Súdny dvor konštatuje, že vytvorenie tohto súdneho orgánu by zbavilo
vnútroštátne súdy možnosti, alebo dokonca prípadnej povinnosti podať návrh na začatie
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prejudiciálneho konania na Súdny dvor vo veciach patentov, keďže návrh dohody stanovuje
prejudiciálny mechanizmus, ktorý vyhradzuje pre Súd pre európske patenty a patenty
Spoločenstva možnosť podať prejudiciálnu otázku a zároveň z tejto možnosti vylučuje vnútroštátne
súdy.
Súdny dvor pripomína, že súčasný systém stanovuje priamu spoluprácu medzi vnútroštátnymi
súdmi a Súdnym dvorom, v rámci ktorej vnútroštátne súdy sa úzko podieľajú na riadnom
uplatňovaní a jednotnom výklade práva Únie a ochrane práv jednotlivcov poskytnutých týmto
právnym poriadkom. Vnútroštátnym súdom a Súdnemu dvoru zverené úlohy sú teda základom
zachovania samotnej povahy práva Únie.
V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína zásadu, podľa ktorej štát je povinný nahradiť škody
spôsobené jednotlivcom porušením práva Únie, za ktoré je zodpovedný, bez ohľadu na to, ktorý
orgán tohto štátu, vrátane súdneho orgánu, sa dopustil porušenia povinnosti. Tiež platí, že pokiaľ
sa porušenia práva Únie dopustí vnútroštátny súd, možno podať návrh na Súdny dvor, ktorý určí,
či došlo k tomuto nesplneniu povinnosti zo strany dotknutého členského štátu.
Súdny dvor však pripomína, že rozhodnutie Súdu pre európske patenty a patenty
Spoločenstva, ktoré by porušovalo právo Únie nemôže byť predmetom konania o nesplnení
povinnosti ani založiť akúkoľvek majetkovú zodpovednosť jedného alebo viacerých
členských štátov.
Za týchto podmienok Súdny dvor usúdil, že plánovaná dohoda tým, že zveruje výlučné právomoci
rozhodovať v značnom počte konaní začatých na návrh jednotlivcov v oblasti patentu
Spoločenstva a vykladať a uplatňovať právo Únie v tejto oblasti jednému medzinárodnému
súdnemu orgánu, ktorý nepatrí do inštitucionálneho a súdneho rámca Únie, zbavuje súdy
členských štátov právomocí vykladať a uplatňovať právo Únie. Dohoda by mala tiež dosah na
právomoc Súdneho dvora odpovedať v prejudiciálnom konaní na položené otázky vnútroštátnych
súdov. Z tohto dôvodu dohoda zasahuje do podstaty právomocí zverených inštitúciám Únie
a členským štátom, ktoré sú základom zachovania samotnej povahy práva Únie.
Preto Súdny dvor dospel k záveru, že plánovaná dohoda o vytvorení Súdu pre európske
patenty a patenty Spoločenstva nie je v súlade s ustanoveniami práva Únie.

UPOZORNENIE: Členský štát, Európsky parlament, Rada alebo Komisia môžu získať stanovisko Súdneho
dvora k tomu, či je zamýšľaná dohoda v súlade s ustanoveniami zmlúv. Ak je stanovisko Súdneho dvora
záporné, zamýšľaná dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, pokiaľ nie je zmenená alebo doplnená, alebo
pokiaľ nie sú zmluvy revidované.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie stanoviska sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA.
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