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ARTIMIAUSIOS NAUJOVĖS

 Vieningo Patentų Teismo steigimas (atsiradimas)
 2004 m. balandžio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR

TARYBOS DIREKTYVOS 2004/48/EB dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo revizija
 2003 m. liepos 22 d. TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr.
1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su
prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant
tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių,
kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad
jos pagamintos pažeidžiant tokias teises revizija

VIENINGAS PATENTŲ TEISMAS (VPT)
 VPT steigimo pagrindas – tarptautinė sutartis. Šiuo

metu Susitarimo dėl Vieningo Patentų Teismo ir
teismo statuto projektas (Draft agreement on a
Unified Patent Court and draft Statute)
 VPT steigimo priežastis – siekis žengti vieningo
Europos patento ir vieningos išimtinių teisių gynimo
sistemos link, taip padidinant Europos Sąjungos
konkurencingumą išradimų srityje.

Egzistuojančios regioninės patentų registravimo ir
apsaugos sistemos pagal Europos patentų konvenciją
trūkumai:
 Teisinio apibrėžtumo (tikrumo) trūkumas
 Finansinė našta asmenims (ypatingai smulkiam ir

vidutiniam verslui)
 Specializuotų teisėjų poreikis
(ypač išryškėjo 2012-06-29, kuomet buvo pasiektas
susitarimas tarp valstybių ir pašalinti straipsniai iš
Reglamento dėl Vieningo patento: 6 str. tiesioginis
pažeidimas; 7 str. netiesioginis pažeidimas, 8 str.
vieningo patento suteikiamų teisių apribojimai, 9 str.
teisių išsėmimas)

VPT struktūra
 VPT sudaro Pirmosios instancijos teismas, Apeliacinis teismas ir Registras.
 Pirmosios instancijos teismą sudaro Centrinis skyrius (įkurtas, kur ir visas

centrinis teismo aparatas), Regioniniai skyriai ir Vietiniai skyriai.
Regioninius ir Vietinius skyrius valstybės narės gali steigti, jei pageidauja.
 Registras administruos centrinį registrą (įkurtą, kur ir visas centrinis
teismo aparatas) ir sub-registrus valstybėse narėse.
 Apeliacinis teismas:
a) nagrinės apeliacijas dėl Pirmos instancijos teismo sprendimų;
b) peticijas peržiūrai;
c) veiks kaip Fakultatyvi Patariamoji Taryba.
 Administracinis Komitetas, kurį sudaro valstybių narių atstovai, prižiūrės
VPT, nepažeisdamas teismo nepriklausomumo teisingumo vykdyme, steigs
Regioninius skyrius, paskirs teisėjus ir Registrą bei turės svarbias biudžeto
galias.

VPT statusas
 Ar tai nacionalinis ar supranacionalinis teismas?

VPT jurisdikcija
 Susitarimo 3 str. nustato taikymo sritį:

(a) Vieningo veikimo Europos patentai;
(b) Papildomos apsaugos liudijimai, išduoti
patentams;
(c) Europos patentai, kurie dar galioja arba bus išduoti
vėliau;
(d) Patentų paraiškoms, kurios yra nagrinėjamos arba
bus paduotos vėliau
“Patentai” - Vieningo veikimo Europos patentai ir
Europos patentai.

VPT jurisdikcija
Susitarimo 15 str. 1 d. nustato, jog VPT turi išimtinę kompetenciją šiose
srityse:
(a)Dėl padarytų ar gresiančių Europos patentų ar Vieningo veikimo Europos
patentų ar papildomos apsaugos liudijimų pažeidimų, įskaitant
priešieškinius;
(b)Pažeidimų nebuvimo nustatymo;
(c)Laikinųjų ir apsauginių priemonių;
(d)Patentų pripažinimo negaliojančiais, įskaitant priešieškinius;
(e)Nuostolių ar kompensacijų dėl papildomos apsaugos, suteiktos paskelbtai
patento paraiškai;
(f)Ieškinių dėl išradimų naudojimo iki patento suteikimo arba teisės į
išradimą, pagrįstos ankstesniu naudojimu;
(g)Ieškiniai dėl kompensacijų už privalomas (viešąsias) licencijas.
15 str. 2 d. nustato, jog nacionaliniai valstybių teismai išlaiko jurisdikciją
visuose kituose klausimuose dėl Europos patentų ar Vieningo veikimo
Europos patentų.

Lietuvos teismų jurisdikcija
LR patentų įstatymo 51 str. “Ginčus dėl išradimų teisinės
apsaugos nagrinėjančios institucijos”:
<...>
2) Vilniaus apygardos teismas – ginčus dėl Valstybinio patentų
biuro Apeliacinio skyriaus sprendimų, teisės į patento paraišką
ar patentą pripažinimo kitam asmeniui, išduoto patento
pripažinimo visiškai ar iš dalies negaliojančiu, paskelbtos
patento paraiškos, kuriai suteikta laikina teisine apsauga,
pažeidimo, išduoto patento pažeidimo, patento pažeidimo fakto
nebuvimo nustatymo, šio įstatymo 48, 49 straipsniuose
nurodytų licencijų išdavimo, panaikinimo ir sąlygų pakeitimo,
patento panaikinimo.
KURIOS JURISDIKCIJOS NETEKS?

VPT kolegijų sudėtis
 Bendra taisyklė – “tarptautinė” kolegija sudaryta iš trijų

teisėjų.
 Vietiniame skyriuje, priklausomai nuo pradėtų bylų
skaičiaus per 3 metus iš eilės prieš ar po susitarimo
įsigaliojimo
a) kiekvienais metais pradėta mažiau nei 50 bylų – 1
teisinės kvalifikacijos vietinis teisėjas ir 2 teisinės
kvalifikacijos teisėjai iš kitų valstybių (paskirti iš teisėjų
sąrašo);
b) kiekvienais metais pradėta daugiau nei 50 bylų – 2
teisinės kvalifikacijos vietiniai teisėjai ir 1 teisinės
kvalifikacijos teisėjas iš kitos valstybės.

VPT kolegijų sudėtis
 Regioniniame skyriuje – du nuolatiniai teisinės kvalifikacijos

teisėjai išrinkti iš regioninio teisėjų sąrašo, kurie yra regioninį
skyrių įsteigusių valstybių piliečiai, ir vienas teisinės kvalifikacijos
teisėjas iš teisėjų sąrašo, kuris yra kitos valstybės pilietis.
 Tiek vietiniame, tiek regioniniame skyriuje šalių arba teismo
iniciatyva gali būti paskirtas iš teisėjų sąrašo papildomas techninės
kvalifikacijos teisėjas, turintis kvalifikaciją ir žinių toje technologijų
srityje, dėl kurios kilęs ginčas (Susitarimo 6 (5) str.).
 Centriniame skyriuje – du teisinės kvalifikacijos teisėjai (valstybių
narių piliečiai) ir vienas techninės kvalifikacijos teisėjas, paskirtas iš
teisėjų sąrašo, turintis kvalifikaciją ir žinių toje technologijų srityje,
dėl kurios kilęs ginčas. Išimtis: skundai dėl priimtų sprendimų
pagal Reglamento dėl vieningo patento 12 straipsnyje, kuriuos
nagrinės trijų skirtingų susitarimo dalyvių pilietybes turintys
teisinės kvalifikacijos teisėjai.

VPT kolegijų sudėtis
 Apeliacinės instancijos teisme – penkių teisėjų

kolegija. Trys teisinės kvalifikacijos ir skirtingų
valstybių narių piliečiai ir du techninės kvalifikacijos
teisėjai, atitinkantys toje byloje reikalingą
kvalifikaciją ir žinias.
Išimtis: skundai dėl priimtų sprendimų pagal
Reglamento dėl vieningo patento 12 straipsnyje,
kuriuos nagrinės trijų skirtingų susitarimo dalyvių
pilietybes turintys teisinės kvalifikacijos teisėjai.

VPT teisėjai
 VPT teisėjus bendru sutarimu 6 metų kadencijai skiria

Administracinis komitetas “geriausių kandidatų” sąrašo, kurį
sudaro Patariamasis komitetas.
 Bendra taisyklė: teisėjai negali užsiimti jokia kita atlygintina
ar neatlygintina veikla, nebent duoda leidimą Administracinis
Komitetas.
 Speciali norma (12(3) str.): teisėjai gali vykdyti teisingumo
vykdymo funkcijas nacionaliniuose teismuose.
 LR Konstitucijos 113 str.: “Teisėjas negali užimti jokių kitų
renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar
kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Jis taip pat negali
gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlyginimą bei
užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą”.

VPT teisėjai
 Teisinės kvalifikacijos teisėjas privalo atitikti

reikalavimus, keliamus teisėjams valstybės – susitarimo
dalyvės nacionalinėje teisėje.
 Pagal VPT statutą, teisinės kvalifikacijos teisėjas
papildomai turės gerai mokėti bent vieną iš oficialių EPO
kalbų ir patirtį patentų bylose (kuri galės būti įgyta ir
mokymuose).
 Techninės kvalifikacijos teisėjai privalo turėti
universiteto laipsnį ir pagrįstą kvalifikaciją (patirtį)
atitinkamos technologijos srityje. Jie taip pat privalo
turėti patvirtintas civilinės teisės ir proceso žinias
patentų bylinėjimosi srityje.

Proceso kalba
 Centriniame skyriuje – proceso EPO oficialiomis

kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų);
 Regioniniame skyriuje – jeigu įsteigtas šalyje, kurioje
oficiali kalba yra EPO ofic. kalba, tai tos šalies kalba.
Kitais atvejais – bet kuri oficiali EPO kalba, kurią
nustatys ta valstybė.
 Apeliaciniame skyriuje – pirmosios instancijos
teisme vykusiame procese pasirinkta kalba.
 Speciali taisyklė: jei šalys susitaria, teismas gali leisti
naudoti kitą kalbą visame ar dalyje proceso.

Atstovavimas
 Atstovavimas procese yra privalomas ir tai daryti

galės tik asmenys, įregistruoti kaip Europos patentų
advokatai (European patent counsel), kuriems
talkinti galės ir kiti profesionalūs atstovai.

Direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo revizija
 Direktyvos revizijos tikslas – patikslinti (pataisyti)

praktikoje išryškėjusius trūkumus bei adaptuoti
direktyvą, jog ji būti pajėgi spręsti interneto ir
skaitmeninių technologijų pažangos sukeltas
problemas.
 Šiuo metu vyksta diskusijos ir laukiama konkretaus
ES antrinės teisės akto projekto.

Direktyvos 2004/48/EB revizija
 Direktyvos taikymo srities apibrėžimas pavyzdiniu sąrašu, kas yra

“intelektinės nuosavybės teisės”. Problematika: domenų vardai,
prekybos paslaptys (įskaitant know-how), nesąžiningos
konkurencijos veiksmai, balansuojantys ant neteisėtumo ribos
(“parazitinės kopijos” ir pan.).
 Tarpininkams taikomi draudimai turėtų plėstis. Taikytini draudimai
visiems tarpininkams ir nepriklausomai nuo jų kaltės ir(ar)
atsakomybės už pažeidimus: vežėjai, prekybos agentai, interneto
paslaugų, talpinimo paslaugų tiekėjai.
 Aiškios “pranešimo ir privalomos reakcijos” procedūros nustatymas
(Notice-and-action (N&A).
 Teisės į informaciją ir privataus gyvenimo apsaugos balanso
nustatymas (manoma, jog kai kuriose valstybėse narėse privatumui
teikiamas per didelis prioritetas). Dėl privatumo sampratos ir jo
apsaugos skirtumų, kelių valstybių sienas peržengiantys bylų
tyrimai stringa dėl įrodymų/informacijos trūkumo.

Direktyvos 2004/48/EB revizija
 Atlygintinos žalos ir kompensavimo mechanizmų

tobulinimas:
- tik keliose valstybėse po Direktyvos įgyvendinimo
nacionalinėje teisėje padidėjo priteistinų žalų/kompensacijų
dydžiai;
- priteisti dydžiai neatgraso potencialių pažeidėjų nuo
pažeidimų;
- svarstytina, ar teismai neturėtų priteisti nukentėjusiam
visais atvejais pažeidėjo nepagrįstą praturtėjimą, nepaisant to,
kad reali žala teisių subjektui buvo daug mažesnė;
- sudaromos platesnės galimybės prisiteisti turtinę žalą už bet
kokias ekonomines pasekmes bei neturtinę žalą;
- nemokių, bankrutavusių asmenų, iš kurių neįmanoma
išieškoti priteistos žalos klausimas.

Direktyvos 2004/48/EB revizija
 Atkuriamųjų priemonių taikymas tais atvejais, kai

“naikintinos” prekės yra pas teisėtus įgijėjus,
trečiuosius asmenis.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 revizija
 2003 m. liepos 22 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB)

Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su
prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant
tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių,
kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad
jos pagamintos pažeidžiant tokias teises
 Tobulinimo tikslas – atsižvelgti į vykstančius pokyčius,
tokius kaip didėjanti intelektinės nuosavybės teisių
svarba ES ekonomikai, pašto siuntų dramatiškas
padidėjimas, susijęs su prekyba internetu, generinių
vaistų tranzitas per ES į trečiąsias šalis.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 revizija
 Dabartinė Reglamento redakcija taikoma:
a) Suklastotoms prekėms;
b) Piratinėms prekėms;
c) Prekėms, kurios valstybėje narėje, kurios muitinei pateiktas

prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones, pažeidžia:
i) patentą;
ii)papildomos apsaugos liudijimą;
iii)
nacionalinę augalų veislių teisę pagal tos valstybės narės teisę
arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 2100/94 numatytą Bendrijos
augalų veislių teisę;
iv)
kilmės vietos nuorodas ar geografines nuorodas pagal tos
valstybės narės teisę ar Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2081/92 (4)
ir (EB) Nr. 1493/1999 (5);
v) geografines nuorodas, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr.
1576/89 (6).

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 revizija
Praplečiamas sąrašas pažeidimų rūšių:
a) Neteisėta paralelinė prekyba – prekyba prekėmis,
kurios teisių turėtojo sutikimu nebuvo išleistos į
apyvartą Europos Ekonominėje Erdvėje ir yra
platinamos distribucijos kanalais, kurie nebuvo
leisti teisių turėtojo.
b) Prekių ženklų panašumas – žymenų panašumas,
kuomet yra visuomenės suklaidinimo galimybė.


Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 revizija


a)
b)
c)
d)
e)

Praplečiamas sąrašas saugomų teisių (t.y.
muitinėse galės būti imtasi veiksmų ir dėl šių teisių
gynimo):
Prekiniai pavadinimai (trade names);
Puslaidininkių gaminių topografijos;
Naudingieji modeliai;
Įrenginiai, skirti paveikti techninės apsaugos
priemones;
Kitos nei agrikultūrinės geografinės nuorodos.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 revizija
Kinta prekių sunaikinimo institutas:
a) Privalomai bus taikomas visose valstybėse narėse
(iki šiol kai kuriose netaikomas);
b) Speciali suklastotų arba piratinių prekių mažose
siuntose sunaikinimo procedūra:
Siuntos gavėjui pasiūloma sutikti su prekių
sunaikinimu, kuris jam nekainuos ir nebus
pradedamos jokios formalios procedūros. Tokiais
atvejais muitinės padengs sunaikinimo kaštus.
Mažos siuntos yra paprastai naikinamos, tad dėl to
nebus jokių didelių laiko ar finansinių sąnaudų.


Ačiū už dėmesį !

