
YHTENÄISPATENTTI- JA UPC-JÄRJESTELMÄ ON TOIMINNASSA

Virallinen aikajana
Aikajana patentin/lisäsuoja- 

todistuksen haltijoille

OPT-OUT
Voit jättäytyä yhdistetyn patenttituomioistuimen lainkäyttö-
vallan ulkopuolelle lähettämällä opt-out-ilmoituksen 
yhdistetyn patenttituomioistuimen kirjaamoon. 

YHTENÄISTÄ VAIKUTUSTA KOSKEVA PYYNTÖ
Saksan UPCA:n (sopimus yhdistetystä patentti-tuomiostuimesta)  
ratifioimiskirjan tallettamispäivästä alkaen eurooppa-
patenttien hakijalle voidaan myöntämismenettelyn 
loppuvaiheessa myöntää yhtenäispatentti, kun tämä täyttää:

• varhaisessa vaiheessa esitetyn yhtenäistä vaikutusta 
koskevan pyynnön tai

• pyynnön, joka koskee myöntämispäätöksen lykkäämistä 
yhdistetyn patenttituomioistuimen aloituspäivän 
jälkeiseen ajankohtaan

Alkuvaiheessa on mahdollisuus hyödyntää 
opt-out-menettelyä eurooppapatenteille, 
eurooppapatenttihakemuksille ja lisäsuojatodistuksille. 
Ajanjakso alkaa kolme kuukautta ennen kuin 
yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintansa 
eli ennen kuin yhtäkään asiaa on tuotu yhtenäisen 
patenttituomioistuimen käsiteltäväksi.  
(Lähde: EPO:n verkkosivut, FAQ on the UPC)

Lisäksi Saksan UPCA:n (sopimus yhdistetystä patentti- 
tuomiostuimesta) ratifioimiskirjan tallettamispäivästä 
alkaen, jonka pitäisi osua mainittuun alkuvaiheeseen,  
eurooppapatenttien hakijat voivat myöntämismenettelyn  
loppuvaiheessa pyytää yhtenäispatenttisuojaa. 

ALKUVAIHE (SUNRISE PERIOD)
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VALMISTELUT NYKYISTEN EUROOPPA-
PATENTTIEN/LISÄSUOJATODISTUSTEN 
POISTAMISEKSI KÄYTÖSTÄ
Yhdistetyllä patenttituomioistuimella on yksinomainen 
toimivalta nykyisten eurooppapatenttien ja lisäsuojatodis-
tusten osalta, mikä mahdollistaa keskitetyn kumoamisen. 
Eurooppapatenttien ja lisäsuojatodistusten haltijat voivat 
jättäytyä yhdistetyn patenttituomioistuimen yksinomaisen 
toimivallan ulkopuolelle ainakin 7 vuoden ajaksi, joten 
suosittelemme seuraavaa:

• määritä opt-out-strategiasi
• suorita patentti-/lisäsuojatodistusportfolion due diligence 

-tarkastus patenttien/lisäsuojatodistusten osalta, joihin 
sovelletaan opt-out-menettelyä

• korjaa hallintaoikeusketjuun liittyvät asiat
• yksilöi tällaisten patenttien/lisäsuojatodistusten yhteisomis-

tajat ja hanki heidän suostumuksensa opt-out-menettelyyn
• tarkista tällaisiin patentteihin/lisäsuojatodistuksiin liittyvät 

lisenssisopimuksesi varmistaaksesi, että opt-out-menette-
lylle ei ole sopimusperusteisia esteitä

• tarkastele nykyisten lisenssinsaajiesi kanssa riita-asioiden 
ratkaisustrategiaa, koska sillä on vaikutusta opt-out-/
opt-in-oikeuteen

MÄÄRITÄ STRATEGIA VIREILLÄ OLEVILLE 
HAKEMUKSILLE
• yksilöi patenttihakemukset, joihin sovelletaan opt-out-

menettelyä
• valmistele yhteisomistus-/lisenssisopimukset, jotta voit 

varmistaa, että 1) opt-out-/opt-in-menettelyjä ja yhtenäis-
vaikutusta koskevien päätösten hallinnointiin on olemassa 
asianmukainen prosessi ja että 2) riita-asioita koskevat sään-
nökset ovat yhdenmukaisia opt-out/opt-in-strategian kanssa
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PÖYTÄKIRJA YHDISTETYN  
PATENTTITUOMIOISTUIMEN SOPIMUKSEN 
VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA TULEE 
VOIMAAN
Siirtyminen operatiiviseen vaiheeseen etenee seuraavasti:

• yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, 
UPC) saa oikeushenkilön aseman

• yhdistetyn patenttituomioistuimen keskus-, alue- ja 
paikallisjaostot perustetaan

• kirjaamo perustetaan muutoksenhakutuomioistuimen 
kotipaikkaan (Luxemburg)

• hallintokomitea, budjettikomitea ja neuvoa-antava 
komitea perustetaan

• yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomarit nimitetään 
• sovittelu- ja välityskeskus patenteille perustetaan 

Ljubljanaan (Slovenia) ja Lissaboniin (Portugali)
• rahoitusta, organisaatiota ja menettelykäytäntöjä 

koskevat säännökset pannaan täytäntöön.


