ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Kφρωςη και προςαρμογή ςτην ελληνική νομοθεςία των διατάξεων τησ Συμφωνίασ για την
ίδρυςη Ενιαίου Δικαςτηρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ και τoυ Πρωτοκόλλoυ για τα
προνόμια και τισ αςυλίεσ του Ενιαίου Δικαςτηρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ

Άρκρο πρϊτο
Κυρϊνεται και ζχει τθν ιςχφ, που ορίηει το άρκρο 28 παρ. 1 του Συντάγματοσ θ ςυμφωνία
«για τθν ίδρυςθ Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ», που υπογράφθκε ςτισ
Βρυξζλλεσ, ςτισ 19 Φεβρουαρίου του 2013, μαηί με τo Ρρωτόκολλo «για τα προνόμια και τισ
αςυλίεσ του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ», το κείμενο των οποίων, ςτθν
αγγλικι γλϊςςα και ςε μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ζχει ωσ εξισ:

AGREEMENT
ON A UNIFIED PATENT COURT
THE CONTRACTING MEMBER STATES,
CONSIDERING that cooperation amongst the Member States of the European Union in the
field of patents contributes significantly to the integration process in Europe, in particular to
the establishment of an internal market within the European Union characterised by the free
movement of goods and services and the creation of a system ensuring that competition in
the internal market is not distorted;
CONSIDERING that the fragmented market for patents and the significant variations between
national court systems are detrimental for innovation, in particular for small and medium
sized enterprises which have difficulties to enforce their patents and to defend themselves
against unfounded claims and claims relating to patents which should be revoked;
CONSIDERING that the European Patent Convention ("EPC") which has been ratified by all
Member States of the European Union provides for a single procedure for granting European
patents by the European Patent Office;
CONSIDERING that by virtue of Regulation (EU) No 1257/20121, patent proprietors can
request unitary effect of their European patents so as to obtain unitary patent protection in
the Member States of the European Union participating in the enhanced cooperation;
WISHING to improve the enforcement of patents and the defence against unfounded claims
and patents which should be revoked and to enhance legal certainty by setting up a Unified
Patent Court for litigation relating to the infringement and validity of patents;
CONSIDERING that the Unified Patent Court should be devised to ensure expeditious and high
quality decisions, striking a fair balance between the interests of right holders and other
parties and taking into account the need for proportionality and flexibility;
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Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012
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CONSIDERING that the Unified Patent Court should be a court common to the Contracting
Member States and thus part of their judicial system, with exclusive competence in respect of
European patents with unitary effect and European patents granted under the provisions of
the EPC;
CONSIDERING that the Court of Justice of the European Union is to ensure the uniformity of
the Union legal order and the primacy of European Union law;
RECALLING the obligations of the Contracting Member States under the Treaty on European
Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU),
including the obligation of sincere cooperation as set out in Article 4(3) TEU and the obligation
to ensure through the Unified Patent Court the full application of, and respect for, Union law
in their respective territories and the judicial protection of an individual's rights under that
law;
CONSIDERING that, as any national court, the Unified Patent Court must respect and apply
Union law and, in collaboration with the Court of Justice of the European Union as guardian of
Union law, ensure its correct application and uniform interpretation; the Unified Patent Court
must in particular cooperate with the Court of Justice of the European Union in properly
interpreting Union law by relying on the latter's case law and by requesting preliminary rulings
in accordance with Article 267 TFEU;
CONSIDERING that the Contracting Member States should, in line with the case law of the
Court of Justice of the European Union on non-contractual liability, be liable for damages
caused by infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the failure to
request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union;
CONSIDERING that infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the
failure to request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union, are
directly attributable to the Contracting Member States and infringement proceedings can
therefore be brought under Article 258, 259 and 260 TFEU against any Contracting Member
State to ensure the respect of the primacy and proper application of Union law;
RECALLING the primacy of Union law, which includes the TEU, the TFEU, the Charter of
Fundamental Rights of the European Union, the general principles of Union law as developed
by the Court of Justice of the European Union, and in particular the right to an effective
remedy before a tribunal and a fair and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal, the case law of the Court of Justice of the European Union
and secondary Union law;
CONSIDERING that this Agreement should be open to accession by any Member State of the
European Union; Member States which have decided not to participate in the enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent protection may participate in this
Agreement in respect of European patents granted for their respective territory;
CONSIDERING that this Agreement should enter into force on 1 January 2014 or on the first
day
of the fourth month after the 13th deposit, provided that the Contracting Member States that
will have deposited their instruments of ratification or accession include the three States in
which the highest number of European patents was in force in the year preceding the year in
which the signature of the Agreement takes place, or on the first day of the fourth month
after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/20122
concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest,
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Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012
on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(OJEU L 351, 20.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments.
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HAVE AGREED AS FOLLOWS:
PART I – GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS
CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1
Unified Patent Court
A Unified Patent Court for the settlement of disputes relating to European patents and
European patents with unitary effect is hereby established.
The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus
subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting
Member States.
ARTICLE 2
Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) "Court" means the Unified Patent Court created by this Agreement.
(b) "Member State" means a Member State of the European Union.
(c) "Contracting Member State" means a Member State party to this Agreement.
(d) "EPC" means the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973,
including any subsequent amendments.
(e) "European patent" means a patent granted under the provisions of the EPC, which does
not benefit from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.
(f) "European patent with unitary effect" means a patent granted under the provisions of the
EPC which benefits from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.
(g) "Patent" means a European patent and/or a European patent with unitary effect.
(h) "Supplementary protection certificate" means a supplementary protection certificate
granted under Regulation (EC) No 469/20093 or under Regulation (EC) No 1610/964.
(i) "Statute" means the Statute of the Court as set out in Annex I, which shall be an integral
part
of this Agreement.
(j) "Rules of Procedure" means the Rules of Procedure of the Court, as established in
accordance with Article 41.
ARTICLE 3
Scope of application
This Agreement shall apply to any:
(a) European patent with unitary effect;
(b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent;
(c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this Agreement
or was granted after that date, without prejudice to Article 83; and
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Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009
concerning the supplementary protection certificate for medicinal products, (OJEU L 152, 16.6.2009,
p.1) including any subsequent amendments.
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(d) European patent application which is pending at the date of entry into force of this
Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83.
ARTICLE 4
Legal status
(1) The Court shall have legal personality in each Contracting Member State and shall enjoy
the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that
State.
(2) The Court shall be represented by the President of the Court of Appeal who shall be
elected in accordance with the Statute.
ARTICLE 5
Liability
(1) The contractual liability of the Court shall be governed by the law applicable to the
contract in question in accordance with Regulation (EC) No. 593/200815 (Rome I), where
applicable, or failing
that in accordance with the law of the Member State of the court seized.
(2) The non-contractual liability of the Court in respect of any damage caused by it or its staff
in the performance of their duties, to the extent that it is not a civil and commercial matter
within the meaning of Regulation (EC) No. 864/20076 (Rome II), shall be governed by the law
of the Contracting Member State in which the damage occurred. This provision is without
prejudice to the application of Article 22.
(3) The court with jurisdiction to settle disputes under paragraph 2 shall be a court of the
Contracting Member State in which the damage occurred.
CHAPTER II – INSTITUTIONAL PROVISIONS
ARTICLE 6
The Court
(1) The Court shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.
(2) The Court shall perform the functions assigned to it by this Agreement.
ARTICLE 7
The Court of First Instance
(1) The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional
divisions.
(2) The central division shall have its seat in Paris, with sections in London and Munich. The
cases before the central division shall be distributed in accordance with Annex II, which shall
form an integral part of this Agreement.
(3) A local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request in
accordance
with the Statute. A Contracting Member State hosting a local division shall designate its seat.
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(4) An additional local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request
for every one hundred patent cases per calendar year that have been commenced in that
Contracting Member State during three successive years prior to or subsequent to the date of
entry into force of this Agreement. The number of local divisions in one Contracting Member
State shall not exceed four.
(5) A regional division shall be set up for two or more Contracting Member States, upon their
request in accordance with the Statute. Such Contracting Member States shall designate the
seat of the division concerned. The regional division may hear cases in multiple locations.
ARTICLE 8
Composition of the panels of the Court of First Instance
(1) Any panel of the Court of First Instance shall have a multinational composition. Without
prejudice to paragraph 5 of this Article and to Article 33(3)(a), it shall sit in a composition of
three judges.
(2) Any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three
successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, less than fifty
patent cases per calendar year on average have been commenced shall sit in a composition of
one legally qualified judge who is a national of the Contracting Member State hosting the local
division concerned and two legally qualified judges who are not nationals of the Contracting
Member State concerned and are allocated from the Pool of Judges in accordance with Article
18(3) on a case by case basis.
(3) Notwithstanding paragraph 2, any panel of a local division in a Contracting Member State
where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of
this Agreement, fifty or more patent cases per calendar year on average have been
commenced, shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of the
Contracting Member State hosting the local division concerned and one legally qualified judge
who is not a national of the Contracting Member State concerned and is allocated from the
Pool of Judges in accordance with Article 18(3). Such third judge shall serve at the local
division on a long term basis, where this is necessary for the efficient functioning of divisions
with a high work load.
(4) Any panel of a regional division shall sit in a composition of two legally qualified judges
chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting Member States
concerned, and one legally qualified judge who shall not be a national of the Contracting
Member States concerned and who shall be allocated from the Pool of Judges in accordance
with Article 18(3).
(5) Upon request by one of the parties, any panel of a local or regional division shall request
the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance
with Article 18(3) an additional technically qualified judge with qualifications and experience
in the field of technology concerned. Moreover, any panel of a local or regional division may,
after having heard the parties, submit such request on its own initiative, where it deems this
appropriate. In cases where such a technically qualified judge is allocated, no further
technically qualified judge may be allocated under Article 33(3)(a).
(6) Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally qualified judges
who are nationals of different Contracting Member States and one technically qualified judge
allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) with qualifications and
experience in the field of technology concerned. However, any panel of the central division
dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified
judges who are nationals of different Contracting Member States.
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(7) Notwithstanding paragraphs 1 to 6 and in accordance with the Rules of Procedure, parties
may agree to have their case heard by a single legally qualified judge.
(8) Any panel of the Court of First Instance shall be chaired by a legally qualified judge.
ARTICLE 9
The Court of Appeal
(1) Any panel of the Court of Appeal shall sit in a multinational composition of five judges. It
shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different
Contracting Member States and two technically qualified judges with qualifications and
experience in the field of technology concerned. Those technically qualified judges shall be
assigned to the panel by the President of the Court of Appeal from the pool of judges in
accordance with Article 18.
(2) Notwithstanding paragraph 1, a panel dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in
a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting
Member States.
(3) Any panel of the Court of Appeal shall be chaired by a legally qualified judge.
(4) The panels of the Court of Appeal shall be set up in accordance with the Statute.
(5) The Court of Appeal shall have its seat in Luxembourg.
ARTICLE 10
The Registry
(1) A Registry shall be set up at the seat of the Court of Appeal. It shall be managed by the
Registrar and perform the functions assigned to it in accordance with the Statute. Subject to
conditions set out in this Agreement and the Rules of Procedure, the register kept by the
Registry shall be public.
(2) Sub-registries shall be set up at all divisions of the Court of First Instance.
(3) The Registry shall keep records of all cases before the Court. Upon filing, the sub-registry
concerned shall notify every case to the Registry.
(4) The Court shall appoint the Registrar in accordance with Article 22 of the Statute and lay
down the rules governing the Registrar's service.
ARTICLE 11
Committees
An Administrative Committee, a Budget Committee and an Advisory Committee shall be set
up in order to ensure the effective implementation and operation of this Agreement. They
shall in particular exercise the duties foreseen by this Agreement and the Statute.
ARTICLE 12
The Administrative Committee
(1) The Administrative Committee shall be composed of one representative of each
Contracting Member State. The European Commission shall be represented at the meetings of
the Administrative Committee as observer.
(2) Each Contracting Member State shall have one vote.
(3) The Administrative Committee shall adopt its decisions by a majority of three quarters of
the Contracting Member States represented and voting, except where this Agreement or the
Statute provides otherwise.
(4) The Administrative Committee shall adopt its rules of procedure.
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(5) The Administrative Committee shall elect a chairperson from among its members for a
term of three years. That term shall be renewable.
ARTICLE 13
The Budget Committee
(1) The Budget Committee shall be composed of one representative of each Contracting
Member State. (2) Each Contracting Member State shall have one vote.
(3) The Budget Committee shall take its decisions by a simple majority of the representatives
of the Contracting Member States. However, a majority of three-quarters of the
representatives of Contracting Member States shall be required for the adoption of the
budget.
(4) The Budget Committee shall adopt its rules of procedure.
(5) The Budget Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of
three years. That term shall be renewable.
ARTICLE 14
The Advisory Committee
(1) The Advisory Committee shall:
(a) assist the Administrative Committee in the preparation of the appointment of judges of
the Court;
(b) make proposals to the Presidium referred to in Article 15 of the Statute on the guidelines
for the training framework for judges referred to in Article 19; and
(c) deliver opinions to the Administrative Committee concerning the requirements for
qualifications referred to in Article 48(2).
(2) The Advisory Committee shall comprise patent judges and practitioners in patent law and
patent litigation with the highest recognised competence. They shall be appointed, in
accordance with the procedure laid down in the Statute, for a term of six years. That term
shall be renewable.
(3) The composition of the Advisory Committee shall ensure a broad range of relevant
expertise
and the representation of each of the Contracting Member States. The members of the
Advisory Committee shall be completely independent in the performance of their duties and
shall not be bound by any instructions.
(4) The Advisory Committee shall adopt its rules of procedure.
(5) The Advisory Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of
three years. That term shall be renewable.
CHAPTER III – JUDGES OF THE COURT
ARTICLE 15
Eligibility criteria for the appointment of judges
(1) The Court shall comprise both legally qualified judges and technically qualified judges.
Judges shall ensure the highest standards of competence and shall have proven experience in
the field of patent litigation.
(2) Legally qualified judges shall possess the qualifications required for appointment to judicial
offices in a Contracting Member State.
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(3) Technically qualified judges shall have a university degree and proven expertise in a field of
technology. They shall also have proven knowledge of civil law and procedure relevant in
patent litigation.
ARTICLE 16
Appointment procedure
(1) The Advisory Committee shall establish a list of the most suitable candidates to be
appointed as judges of the Court, in accordance with the Statute.
(2) On the basis of that list, the Administrative Committee shall appoint the judges of the
Court acting by common accord.
(3) The implementing provisions for the appointment of judges are set out in the Statute.
ARTICLE 17
Judicial independence and impartiality
(1) The Court, its judges and the Registrar shall enjoy judicial independence. In the
performance of their duties, the judges shall not be bound by any instructions.
(2) Legally qualified judges, as well as technically qualified judges who are full-time judges of
the Court, may not engage in any other occupation, whether gainful or not, unless an
exception is granted by the Administrative Committee.
(3) Notwithstanding paragraph 2, the exercise of the office of judges shall not exclude the
exercise of other judicial functions at national level.
(4) The exercise of the office of technically qualified judges who are part-time judges of the
Court shall not exclude the exercise of other functions provided there is no conflict of interest.
(5) In case of a conflict of interest, the judge concerned shall not take part in proceedings.
Rules governing conflicts of interest are set out in the Statute.
ARTICLE 18
Pool of Judges
(1) A Pool of Judges shall be established in accordance with the Statute.
(2) The Pool of Judges shall be composed of all legally qualified judges and technically
qualified judges from the Court of First Instance who are full-time or part-time judges of the
Court. The Pool of Judges shall include at least one technically qualified judge per field of
technology with the relevant qualifications and experience. The technically qualified judges
from the Pool of Judges shall also be available to the Court of Appeal.
(3) Where so provided by this Agreement or the Statute, the judges from the Pool of Judges
shall be allocated to the division concerned by the President of the Court of First Instance. The
allocation of judges shall be based on their legal or technical expertise, linguistic skills and
relevant experience. The allocation of judges shall guarantee the same high quality of work
and the same high level of legal and technical expertise in all panels of the Court of First
Instance.
ARTICLE 19
Training framework
(1) A training framework for judges, the details of which are set out in the Statute, shall be set
up in order to improve and increase available patent litigation expertise and to ensure a broad
geographic distribution of such specific knowledge and experience. The facilities for that
framework shall be situated in Budapest.
(2) The training framework shall in particular focus on:
8

(a) internships in national patent courts or divisions of the Court of First Instance hearing a
substantial number of patent litigation cases;
(b) improvement of linguistic skills;
(c) technical aspects of patent law;
(d) the dissemination of knowledge and experience in civil procedure for technically qualified
judges;
(e) the preparation of candidate-judges.
(3) The training framework shall provide for continuous training. Regular meetings shall be
organised between all judges of the Court in order to discuss developments in patent law and
to ensure the consistency of the Court's case law.
CHAPTER IV – THE PRIMACY OF UNION LAW, LIABILITY AND RESPONSIBILITY OF THE
CONTRACTING MEMBER STATES
ARTICLE 20
Primacy of and respect for Union law
The Court shall apply Union law in its entirety and shall respect its primacy.
ARTICLE 21
Requests for preliminary rulings
As a court common to the Contracting Member States and as part of their judicial system, the
Court shall cooperate with the Court of Justice of the European Union to ensure the correct
application and uniform interpretation of Union law, as any national court, in accordance with
Article 267 TFEU in particular. Decisions of the Court of Justice of the European Union shall be
binding on the Court.
ARTICLE 22
Liability for damage caused by infringements of Union law
(1) The Contracting Member States are jointly and severally liable for damage resulting from
an infringement of Union law by the Court of Appeal, in accordance with Union law
concerning non-contractual liability of Member States for damage caused by their national
courts breaching Union law.
(2) An action for such damages shall be brought against the Contracting Member State where
the claimant has its residence or principal place of business or, in the absence of residence or
principal place of business, place of business, before the competent authority of that
Contracting Member State. Where the claimant does not have its residence, or principal place
of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business in a
Contracting Member State, the claimant may bring such an action against the Contracting
Member State where the Court of Appeal has its seat, before the competent authority of that
Contracting Member State. The competent authority shall apply the lex fori, with the
exception of its private international law, to all questions not regulated by Union law or by
this Agreement. The claimant shall be entitled to obtain the entire amount of damages
awarded by the competent authority from the Contracting Member State against which the
action was brought.
(3) The Contracting Member State that has paid damages is entitled to obtain proportional
contribution, established in accordance with the method laid down in Article 37(3) and (4),
from the other Contracting Member States. The detailed rules governing the Contracting
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Member States' contribution under this paragraph shall be determined by the Administrative
Committee.
ARTICLE 23
Responsibility of the Contracting Member States
Actions of the Court are directly attributable to each Contracting Member State individually,
including for the purposes of Articles 258, 259 and 260 TFEU, and to all Contracting Member
States collectively.
CHAPTER V – SOURCES OF LAW AND SUBSTANTIVE LAW
ARTICLE 24
Sources of law
(1) In full compliance with Article 20, when hearing a case brought before it under this
Agreement, the Court shall base its decisions on:
(a) Union law, including Regulation (EU) No 1257/2012 and Regulation (EU) No 1260/20127;
(b) this Agreement;
(c) the EPC;
(d) other international agreements applicable to patents and binding on all the Contracting
Member States; and
(e) national law.
(2) To the extent that the Court shall base its decisions on national law, including where
relevant the law of non-contracting States, the applicable law shall be determined:
(a) by directly applicable provisions of Union law containing private international law rules, or
(b) in the absence of directly applicable provisions of Union law or where the latter do not
apply, by international instruments containing private international law rules; or
(c) in the absence of provisions referred to in points (a) and (b), by national provisions on
private international law as determined by the Court.
(3) The law of non-contracting States shall apply when designated by application of the rules
referred to in paragraph 2, in particular in relation to Articles 25 to 28, 54, 55, 64, 68 and 72.
ARTICLE 25
Right to prevent the direct use of the invention
A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the
proprietor's consent from the following:
(a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of
the patent, or importing or storing the product for those purposes;
(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows,
or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the
patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member
States in which that patent has effect;
(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product
obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.
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ARTICLE 26
Right to prevent the indirect use of the invention
(1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the
proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the
Contracting
Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to
exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention,
for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that
those means are suitable and intended for putting that invention into effect.
(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except
where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by
Article 25.
(3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be
parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.
ARTICLE 27
Limitations of the effects of a patent
The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following:
(a) acts done privately and for non-commercial purposes;
(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented
invention;
(c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing
other plant varieties;
(d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC8 or Article 10(6) of
Directive 2001/83/EC9 in respect of any patent covering the product within the meaning of
either of those Directives;
(e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in
accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;
(f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union
for
the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade
Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in
the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such
vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which
that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of
the vessel;
(g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land
vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection
of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than
those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such
aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a
Contracting Member State in which that patent has effect;
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(h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7
December 194410, where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention
other than a Contracting Member State in which that patent has effect;
(i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him
on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise
commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural
use. The extent and the conditions for this use correspond to those under Article 14 of
Regulation (EC) No. 2100/9411;
(j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the
breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised
to the farmer by or with the consent of the patent proprietor. Such use includes making the
animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the
farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the
purpose of, a commercial reproductive activity;
(k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of
Directive 2009/24/EC12, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability;
and
(l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC13.
ARTICLE 28
Right based on prior use of the invention
Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have
had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of
personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same
rights in respect of a patent for the same invention.
ARTICLE 29
Exhaustion of the rights conferred by a European patent
The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product
covered by that patent after that product has been placed on the market in the European
Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds
for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.
ARTICLE 30
Effects of supplementary protection certificates
A supplementary protection certificate shall confer the same rights as conferred by the patent
and shall be subject to the same limitations and the same obligations.
CHAPTER VI – INTERNATIONAL JURISDICTION AND COMPETENCE
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International Civil Aviation Organization (ICAO), "Chicago Convention", Document 7300/9 (9th
edition, 2006).
11
Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJEC L
227, 1.9.1994, p. 1) including any subsequent amendments.
12
Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal
protection of computer programs (OJEU L 111, 05/05/2009, p. 16) including any subsequent
amendments.
13
Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal
protection of biotechnological inventions (OJEC L 213, 30.7.1998, p. 13) including any subsequent
amendments.
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ARTICLE 31
International jurisdiction
The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation
(EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano
Convention)14.
ARTICLE 32
Competence of the Court
(1) The Court shall have exclusive competence in respect of:
(a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection
certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
(b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection
certificates;
(c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
(d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary
protection certificates;
(e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary
protection certificates;
(f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by
a published European patent application;
(g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the
right based on prior use of the invention;
(h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No
1257/2012; and
(i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks
referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.
(2) The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions
relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the
exclusive competence of the Court.
ARTICLE 33
Competence of the divisions of the Court of First Instance
(1) Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c),
(f) and (g) shall be brought before:
(a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or
threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which
that Contracting Member State participates; or
(b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the
case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of
business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or
the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be
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Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters, done at Lugano on 30 October 2007, including any subsequent amendments.
13

brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial
relationship and where the action relates to the same alleged infringement.
Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in
accordance with point (b) of the first subparagraph.
Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the
absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the
territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional
division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.
If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not
participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.
(2) If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of
the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between
the same parties on the same patent may not be brought before any other division.
If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the
infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional
division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central
division.
In case an action between the same parties on the same patent is brought before several
different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any
division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of
Procedure.
(3) A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case
of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division
concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:
(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation
and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in
accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience
in the field of technology concerned.
(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or
proceed with the action for infringement; or
(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.
(4) Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the central division.
If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same
parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division,
these actions may only be brought before the same local or regional division.
(5) If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central
division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties
relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph
1 of this Article or before the central division. The local or regional division concerned shall
have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article.
(6) An action for declaration of non-infringement as referred to in Article 32(1)(b) pending
before the central division shall be stayed once an infringement action as referred to in Article
32(1)(a) between the same parties or between the holder of an exclusive licence and the party
requesting a declaration of non-infringement relating to the same patent is brought before a
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local or regional division within three months of the date on which the action was initiated
before the central division.
(7) Parties may agree to bring actions referred to in Article 32(1)(a) to (h) before the division
of their choice, including the central division.
(8) Actions referred to in Article 32(1)(d) and (e) can be brought without the applicant having
to file notice of opposition with the European Patent Office.
(9) Actions referred to in Article 32(1)(i) shall be brought before the central division.
(10) A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition
proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing
before the European Patent Office. The Court may stay its proceedings when a rapid decision
may be expected from the European Patent Office.
ARTICLE 34
Territorial scope of decisions
Decisions of the Court shall cover, in the case of a European patent, the territory of those
Contracting Member States for which the European patent has effect.
CHAPTER VII – PATENT MEDIATION AND ARBITRATION
ARTICLE 35
Patent mediation and arbitration centre
(1) A patent mediation and arbitration centre ("the Centre") is hereby established. It shall
have its seats in Ljubljana and Lisbon.
(2) The Centre shall provide facilities for mediation and arbitration of patent disputes falling
within the scope of this Agreement. Article 82 shall apply mutatis mutandis to any settlement
reached through the use of the facilities of the Centre, including through mediation. However,
a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings.
(3) The Centre shall establish Mediation and Arbitration Rules.
(4) The Centre shall draw up a list of mediators and arbitrators to assist the parties in
the settlement of their dispute.
PART II – FINANCIAL PROVISIONS
ARTICLE 36
Budget of the Court
(1) The budget of the Court shall be financed by the Court's own financial revenues and, at
least in the transitional period referred to in Article 83 as necessary, by contributions from the
Contracting Member States. The budget shall be balanced.
(2) The Court's own financial revenues shall comprise court fees and other revenues. (3) Court
fees shall be fixed by the Administrative Committee. They shall consist of a fixed fee,
combined with a value-based fee above a pre-defined ceiling. The Court fees shall be fixed at
such a level as to ensure a right balance between the principle of fair access to justice, in
particular for small and medium-sized enterprises, micro-entities, natural persons, non-profit
organisations, universities and public research organisations and an adequate contribution of
the parties for the costs incurred by the Court, recognising the economic benefits to the
parties involved, and the objective of a self-financing Court with balanced finances. The level
of the Court fees shall be reviewed periodically by the Administrative Committee. Targeted
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support measures for small and medium-sized enterprises and micro entities may be
considered.
(4) If the Court is unable to balance its budget out of its own resources, the Contracting
Member States shall remit to it special financial contributions.
ARTICLE 37
Financing of the Court
(1) The operating costs of the Court shall be covered by the budget of the Court, in
accordance with the Statute.
Contracting Member States setting up a local division shall provide the facilities necessary for
that purpose. Contracting Member States sharing a regional division shall provide jointly the
facilities necessary for that purpose. Contracting Member States hosting the central division ,
its sections or the Court of Appeal shall provide the facilities necessary for that purpose.
During an initial transitional period of seven years starting from the date of the entry into
force of this Agreement, the Contracting Member States concerned shall also provide
administrative support staff, without prejudice to the Statute of that staff.
(2) On the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Member States shall
provide the initial financial contributions necessary for the setting up of the Court.
(3) During the initial transitional period of seven years, starting from the date of the entry into
force of this Agreement, the contribution by each Contracting Member State having ratified or
acceded to the Agreement before the entry into force thereof shall be calculated on the basis
of the number of European patents having effect in the territory of that State on the date of
entry into force of this Agreement and the number of European patents with respect to which
actions for infringement or for revocation have been brought before the national courts of
that State in the three years preceding entry into force of this Agreement.
During the same initial transitional period of seven years, for Member States which ratify, or
accede to, this Agreement after the entry into force thereof, the contributions shall be
calculated on the basis of the number of European patents having effect in the territory of the
ratifying or acceding Member State on the date of the ratification or accession and the
number of European patents with respect to which actions for infringement or for revocation
have been brought before the national courts of the ratifying or acceding Member State in the
three years preceding the ratification or accession.
(4) After the end of the initial transitional period of seven years, by which the Court is
expected to have become self-financing, should contributions by the Contracting Member
States becomeμ necessary, they shall be determined in accordance with the scale for the
distribution of annual renewal fees for European patents with unitary effect applicable at the
time the contribution becomes necessary.
ARTICLE 38
Financing of the training framework for judges
The training framework for judges shall be financed by the budget of the Court.
ARTICLE 39
Financing of the Centre
The operating costs of the Centre shall be financed by the budget of the Court.
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PART III – ORGANISATION AND PROCEDURAL PROVISIONS
CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 40
Statute
(1) The Statute shall lay down the details of the organisation and functioning of the Court.
(2) The Statute is annexed to this Agreement. The Statute may be amended by decision of the
Administrative Committee, on the basis of a proposal of the Court or a proposal of a
Contracting Member State after consultation with the Court. However, such amendments
shall not contradict or alter this Agreement.
(3) The Statute shall guarantee that the functioning of the Court is organised in the most
efficient and cost-effective manner and shall ensure equitable access to justice.
ARTICLE 41
Rules of Procedure
(1) The Rules of Procedure shall lay down the details of the proceedings before the Court.
They shall comply with this Agreement and the Statute.
(2) The Rules of Procedure shall be adopted by the Administrative Committee on the basis of
broad consultations with stakeholders. The prior opinion of the European Commission on the
compatibility of the Rules of Procedure with Union law shall be requested.
The Rules of Procedure may be amended by a decision of the Administrative Committee, on
the basis of a proposal from the Court and after consultation with the European Commission.
However, such amendments shall not contradict or alter this Agreement or the Statute.
(3) The Rules of Procedure shall guarantee that the decisions of the Court are of the highest
quality and that proceedings are organised in the most efficient and cost effective manner.
They shall ensure a fair balance between the legitimate interests of all parties. They shall
provide for the required level of discretion of judges without impairing the predictability of
proceedings for the parties.
ARTICLE 42
Proportionality and fairness
(1) The Court shall deal with litigation in ways which are proportionate to the importance and
complexity thereof.
(2) The Court shall ensure that the rules, procedures and remedies provided for in this
Agreement and in the Statute are used in a fair and equitable manner and do not distort
competition.
ARTICLE 43
Case management
The Court shall actively manage the cases before it in accordance with the Rules of Procedure
without impairing the freedom of the parties to determine the subject-matter of, and the
supporting evidence for, their case.
ARTICLE 44
Electronic procedures
The Court shall make best use of electronic procedures, such as the electronic filing of
submissions of the parties and stating of evidence in electronic form, as well as video
conferencing, in accordance with the Rules of Procedure.
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ARTICLE 45
Public proceedings
The proceedings shall be open to the public unless the Court decides to make them
confidential, to the extent necessary, in the interest of one of the parties or other affected
persons, or in the general interest of justice or public order.
ARTICLE 46
Legal capacity
Any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person entitled to initiate
proceedings in accordance with its national law, shall have the capacity to be a party to the
proceedings before the Court.
ARTICLE 47
Parties
(1) The patent proprietor shall be entitled to bring actions before the Court.
(2) Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder of an exclusive licence in
respect of a patent shall be entitled to bring actions before the Court under the same
circumstances as the patent proprietor, provided that the patent proprietor is given prior
notice.
(3) The holder of a non-exclusive licence shall not be entitled to bring actions before the
Court, unless the patent proprietor is given prior notice and in so far as expressly permitted by
the licence agreement.
(4) In actions brought by a licence holder, the patent proprietor shall be entitled to join the
action before the Court.
(5) The validity of a patent cannot be contested in an action for infringement brought by the
holder of a licence where the patent proprietor does not take part in the proceedings. The
party in an action for infringement wanting to contest the validity of a patent shall have to
bring actions against the patent proprietor.
(6) Any other natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with
its national law, who is concerned by a patent, may bring actions in accordance with the Rules
of Procedure.
(7) Any natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with its
national law and who is affected by a decision of the European Patent Office in carrying out
the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 is entitled to bring actions
under Article 32(1)(i).
ARTICLE 48
Representation
(1) Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a
Contracting Member State.
(2) Parties may alternatively be represented by European Patent Attorneys who are entitled to
act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134
of the EPC and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation
Certificate.
(3) The requirements for qualifications pursuant to paragraph 2 shall be established by the
Administrative Committee. A list of European Patent Attorneys entitled to represent parties
before the Court shall be kept by the Registrar.
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(4) Representatives of the parties may be assisted by patent attorneys, who shall be allowed
to speak at hearings of the Court in accordance with the Rules of Procedure.
(5) Representatives of the parties shall enjoy the rights and immunities necessary for
the independent exercise of their duties, including the privilege from disclosure in
proceedings before the Court in respect of communications between a representative and the
party or any other person, under the conditions laid down in the Rules of Procedure, unless
such privilege is expressly waived by the party concerned.
(6) Representatives of the parties shall be obliged not to misrepresent cases or facts before
the Court either knowingly or with good reasons to know.
(7) Representation in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be required
in proceedings under Article 32(1)(i).
CHAPTER II – LANGUAGE OF PROCEEDINGS
ARTICLE 49
Language of proceedings at the Court of First Instance
(1) The language of proceedings before any local or regional division shall be an official
European Union language which is the official language or one of the official languages of the
Contracting Member State hosting the relevant division, or the official language(s) designated
by Contracting Member States sharing a regional division.
(2) Notwithstanding paragraph 1, Contracting Member States may designate one or more of
the official languages of the European Patent Office as the language of proceedings of their
local or regional division.
(3) The parties may agree on the use of the language in which the patent was granted as the
language of proceedings, subject to approval by the competent panel. If the panel does not
approve their choice, the parties may request that the case be referred to the central division.
(4) With the agreement of the parties the competent panel may, on grounds of convenience
and fairness, decide on the use of the language in which the patent was granted as the
language of proceedings.
(5) At the request of one of the parties and after having heard the other parties and the
competent panel, the President of the Court of First Instance may, on grounds of fairness and
taking into account all relevant circumstances, including the position of parties, in particular
the position of the defendant, decide on the use of the language in which the patent was
granted as language of proceedings. In this case the President of the Court of First Instance
shall assess the need for specific translation and interpretation arrangements.
(6) The language of proceedings at the central division shall be the language in which the
patent concerned was granted.
ARTICLE 50
Language of proceedings at the Court of Appeal
(1) The language of proceedings before the Court of Appeal shall be the language of
proceedings before the Court of First Instance.
(2) Notwithstanding paragraph 1 the parties may agree on the use of the language in which
the patent was granted as the language of proceedings.
(3) In exceptional cases and to the extent deemed appropriate, the Court of Appeal may
decide on another official language of a Contracting Member State as the language of
proceedings for the whole or part of the proceedings, subject to agreement by the parties.
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ARTICLE 51
Other language arrangements
(1) Any panel of the Court of First Instance and the Court of Appeal may, to the extent
deemed appropriate, dispense with translation requirements.
(2) At the request of one of the parties, and to the extent deemed appropriate, any division of
the Court of First Instance and the Court of Appeal shall provide interpretation facilities to
assist the parties concerned at oral proceedings.
(3) Notwithstanding Article 49(6), in cases where an action for infringement is brought before
the central division, a defendant having its residence, principal place of business or place of
business in a Member State shall have the right to obtain, upon request, translations of
relevant documents in the language of the Member State of residence, principal place of
business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, in the
following circumstances:
(a) jurisdiction is entrusted to the central division in accordance with Article 33(1) third or
fourth subparagraph, and
(b) the language of proceedings at the central division is a language which is not an official
language of the Member State where the defendant has its residence, principal place of
business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, and
(c) the defendant does not have proper knowledge of the language of the proceedings.

CHAPTER III – PROCEEDINGS BEFORE THE COURT
ARTICLE 52
Written, interim and oral procedures
(1) The proceedings before the Court shall consist of a written, an interim and an oral
procedure, in accordance with the Rules of Procedure. All procedures shall be organized in a
flexible and balanced manner.
(2) In the interim procedure, after the written procedure and if appropriate, the judge acting
as Rapporteur, subject to a mandate of the full panel, shall be responsible for convening an
interim hearing. That judge shall in particular explore with the parties the possibility for a
settlement, including through mediation, and/or arbitration, by using the facilities of the
Centre referred to in Article 35.
(3) The oral procedure shall give parties the opportunity to explain properly their arguments.
The Court may, with the agreement of the parties, dispense with the oral hearing.
ARTICLE 53
Means of evidence
(1) In proceedings before the Court, the means of giving or obtaining evidence shall include in
particular the following:
(a) hearing the parties;
(b) requests for information;
(c) production of documents;
(d) hearing witnesses;
(e) opinions by experts;
(f) inspection;
(g) comparative tests or experiments;
(h) sworn statements in writing (affidavits).
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(2) The Rules of Procedure shall govern the procedure for taking such evidence. Questioning
of witnesses and experts shall be under the control of the Court and be limited to what is
necessary.
ARTICLE 54
Burden of proof
Without prejudice to Article 24(2) and (3), the burden of the proof of facts shall be on the
party relying on those facts.

ARTICLE 55
Reversal of burden of proof
(1) Without prejudice to Article 24(2) and (3), if the subject-matter of a patent is a process for
obtaining a new product, the identical product when produced without the consent of the
patent proprietor shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been
obtained by the patented process.
(2) The principle set out in paragraph 1 shall also apply where there is a substantial likelihood
that the identical product was made by the patented process and the patent proprietor has
been unable, despite reasonable efforts, to determine the process actually used for such
identical product.
(3) In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in
protecting its manufacturing and trade secrets shall be taken into account.
CHAPTER IV – POWERS OF THE COURT
ARTICLE 56
The general powers of the Court
(1) The Court may impose such measures, procedures and remedies as are laid down in this
Agreement and may make its orders subject to conditions, in accordance with the Rules of
Procedure.
(2) The Court shall take due account of the interest of the parties and shall, before making an
order, give any party the opportunity to be heard, unless this is incompatible with the
effective enforcement of such order.
ARTICLE 57
Court experts
(1) Without prejudice to the possibility for the parties to produce expert evidence, the Court
may at any time appoint court experts in order to provide expertise for specific aspects of the
case. The Court shall provide such expert with all information necessary for the provision of
the expert advice.
(2) To this end, an indicative list of experts shall be drawn up by the Court in accordance with
the Rules of Procedure. That list shall be kept by the Registrar.
(3) The court experts shall guarantee independence and impartiality. Rules governing conflicts
of interest applicable to judges set out in Article 7 of the Statute shall by analogy apply to
court experts.
(4) Expert advice given to the Court by court experts shall be made available to the parties
which shall have the possibility to comment on it.
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ARTICLE 58
Protection of confidential information
To protect the trade secrets, personal data or other confidential information of a party to the
proceedings or of a third party, or to prevent an abuse of evidence, the Court may order that
the collection and use of evidence in proceedings before it be restricted or prohibited or that
access to such evidence be restricted to specific persons.

ARTICLE 59
Order to produce evidence
(1) At the request of a party which has presented reasonably available evidence sufficient to
support its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the
control of the opposing party or a third party, the Court may order the opposing party or a
third party to present such evidence, subject to the protection of confidential information.
Such order shall not result in an obligation of self-incrimination.
(2) At the request of a party the Court may order, under the same conditions as specified in
paragraph 1, the communication of banking, financial or commercial documents under the
control of the opposing party, subject to the protection of confidential information.
ARTICLE 60
Order to preserve evidence and to inspect premises
(1) At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to
support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court
may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt
and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged
infringement, subject to the protection of confidential information.
(2) Such measures may include the detailed description, with or without the taking of
samples, or the physical seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the
materials and implements used in the production and/or distribution of those products and
the documents relating thereto.
(3) The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case,
at the request of the applicant who has presented evidence to support the claim that the
patent has been infringed or is about to be infringed, order the inspection of premises. Such
inspection of premises shall be conducted by a person appointed by the Court in accordance
with the Rules of Procedure.
(4) At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be
represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in
the Court's order.
(5) Measures shall be ordered, if necessary without the other party having been heard, in
particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent,
or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.
(6) Where measures to preserve evidence or inspect premises are ordered without the other
party in the case having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay
and at the latest immediately after the execution of the measures. A review, including a right
to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding,
within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures are
to be modified, revoked
or confirmed.
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(7) The measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of
adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any
prejudice suffered by the defendant as provided for in paragraph 9.
(8) The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise
cease to have effect, at the defendant's request, without prejudice to the damages which may
be claimed, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or
20 working days, whichever is the longer, action leading to a decision on the merits of the
case before the Court.
(9) Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any
act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no
infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, at
the defendant's request, to provide the defendant with appropriate compensation for any
damage suffered as a result of those measures.
ARTICLE 61
Freezing orders
(1) At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to
support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court
may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order a party
not to remove from its jurisdiction any assets located therein, or not to deal in any assets,
whether located within its jurisdiction or not.
(2) Article 60(5) to (9) shall apply by analogy to the measures referred to in this Article.
ARTICLE 62
Provisional and protective measures
(1) The Court may, by way of order, grant injunctions against an alleged infringer or against an
intermediary whose services are used by the alleged infringer, intended to prevent any
imminent infringement, to prohibit, on a provisional basis and subject, where appropriate, to
a recurring penalty payment, the continuation of the alleged infringement or to make such
continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the
right holder.
(2) The Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties and in
particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the
granting or the refusal of the injunction.
(3) The Court may also order the seizure or delivery up of the products suspected of infringing
a patent so as to prevent their entry into, or movement, within the channels of commerce. If
the applicant demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, the
Court may order the precautionary seizure of the movable and immovable property of the
alleged infringer, including the blocking of the bank accounts and of other assets of the
alleged infringer.
(4) The Court may, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 3, require the
applicant to provide any reasonable evidence in order to satisfy itself with a sufficient degree
of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being
infringed, or that such infringement is imminent.
(5) Article 60(5) to (9) shall apply by analogy to the measures referred to in this Article.
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ARTICLE 63
Permanent injunctions
(1) Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant
an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement.
The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being
used by a third party to infringe a patent.
(2) Where appropriate, non-compliance with the injunction referred to in paragraph 1 shall be
subject to a recurring penalty payment payable to the Court.
ARTICLE 64
Corrective measures in infringement proceedings
(1) Without prejudice to any damages due to the injured party by reason of the infringement,
and without compensation of any sort, the Court may order, at the request of the applicant,
that appropriate measures be taken with regard to products found to be infringing a patent
and, in appropriate cases, with regard to materials and implements principally used in the
creation or manufacture of those products.
(2) Such measures shall include:
(a) a declaration of infringement;
(b) recalling the products from the channels of commerce;
(c) depriving the product of its infringing property;
(d) definitively removing the products from the channels of commerce; or
(e) the destruction of the products and/or of the materials and implements concerned.
(3) The Court shall order that those measures be carried out at the expense of the infringer,
unless particular reasons are invoked for not doing so.
(4) In considering a request for corrective measures pursuant to this Article, the Court shall
take into account the need for proportionality between the seriousness of the infringement
and the remedies to be ordered, the willingness of the infringer to convert the materials into a
noninfringing state, as well as the interests of third parties.
ARTICLE 65
Decision on the validity of a patent
(1) The Court shall decide on the validity of a patent on the basis of an action for revocation or
a counterclaim for revocation.
(2) The Court may revoke a patent, either entirely or partly, only on the grounds referred to in
Articles 138(1) and 139(2) of the EPC.
(3) Without prejudice to Article 138(3) of the EPC, if the grounds for revocation affect the
patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims
and revoked in part.
(4) To the extent that a patent has been revoked it shall be deemed not to have had, from the
outset, the effects specified in Articles 64 and 67 of the EPC.
(5) Where the Court, in a final decision, revokes a patent, either entirely or partly, it shall send
a copy of the decision to the European Patent Office and, with respect to a European patent,
to the national patent office of any Contracting Member State concerned.
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ARTICLE 66
Powers of the Court concerning decisions of the European Patent Office
(1) In actions brought under Article 32(1)(i), the Court may exercise any power entrusted on
the European Patent Office in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012,
including the rectification of the Register for unitary patent protection.
(2) In actions brought under Article 32(1)(i) the parties shall, by way of derogation from Article
69, bear their own costs.
ARTICLE 67
Power to order the communication of information
(1) The Court may, in response to a justified and proportionate request of the applicant and in
accordance with the Rules of Procedure, order an infringer to inform the applicant of:
(a) the origin and distribution channels of the infringing products or processes;
(b) the quantities produced, manufactured, delivered, received or ordered, as well as
the price obtained for the infringing products; and
(c) the identity of any third person involved in the production or distribution of the
infringing products or in the use of the infringing process.
(2) The Court may, in accordance with the Rules of Procedure, also order any third party who:
(a) was found in the possession of the infringing products on a commercial scale or to be using
an infringing process on a commercial scale;
(b) was found to be providing on a commercial scale services used in infringing
activities; or
(c) was indicated by the person referred to in points (a) or (b) as being involved in the
production, manufacture or distribution of the infringing products or processes or in the
provision of the services, to provide the applicant with the information referred to in
paragraph 1.
ARTICLE 68
Award of damages
(1) The Court shall, at the request of the injured party, order the infringer who knowingly, or
with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured
party damages appropriate to the harm actually suffered by that party as a result of the
infringement.
(2) The injured party shall, to the extent possible, be placed in the position it would have been
in if no infringement had taken place. The infringer shall not benefit from the infringement.
However, damages shall not be punitive.
(3) When the Court sets the damages:
(a) it shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic
consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair
profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic
factors, such as the moral prejudice caused to the injured party by the infringement; or
(b) as an alternative to point (a), it may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum
on the basis of elements such as at least the amount of the royalties or fees which would have
been due if the infringer had requested authorisation to use the patent in question.
(4) Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in the
infringing activity, the Court may order the recovery of profits or the payment of
compensation.
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ARTICLE 69
Legal costs
(1) Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful
party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity requires
otherwise, up to a ceiling set in accordance with the Rules of Procedure.
(2) Where a party succeeds only in part or in exceptional circumstances, the Court may order
that costs be apportioned equitably or that the parties bear their own costs.
(3) A party should bear any unnecessary costs it has caused the Court or another party.
(4) At the request of the defendant, the Court may order the applicant to provide adequate
security for the legal costs and other expenses incurred by the defendant which the applicant
may be liable to bear, in particular in the cases referred to in Articles 59 to 62.
ARTICLE 70
Court fees
(1) Parties to proceedings before the Court shall pay court fees.
(2) Court fees shall be paid in advance, unless the Rules of Procedure provide otherwise. Any
party which has not paid a prescribed court fee may be excluded from further participation in
the proceedings.
ARTICLE 71
Legal aid
(1) A party who is a natural person and who is unable to meet the costs of the proceedings,
either wholly or in part, may at any time apply for legal aid. The conditions for granting of
legal aid shall be laid down in the Rules of Procedure.
(2) The Court shall decide whether legal aid should be granted in full or in part, or whether it
should be refused, in accordance with the Rules of Procedure.
(3) On a proposal from the Court, the Administrative Committee shall set the level of legal aid
and the rules on bearing the costs thereof.
ARTICLE 72
Period of limitation
Without prejudice to Article 24(2) and (3), actions relating to all forms of financial
compensation may not be brought more than five years after the date on which the applicant
became aware, or had reasonable grounds to become aware, of the last fact justifying the
action.
CHAPTER V – APPEALS
ARTICLE 73
Appeal
(1) An appeal against a decision of the Court of First Instance may be brought before the Court
of Appeal by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions,
within two months of the date of the notification of the decision.
(2) An appeal against an order of the Court of First Instance may be brought before the Court
of Appeal by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions:
(a) for the orders referred to in Articles 49(5), 59 to 62 and 67 within 15 calendar days of the
notification of the order to the applicant ;
(b) for other orders than the orders referred to in point (a):
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(i) together with the appeal against the decision, or
(ii) where the Court grants leave to appeal, within 15 days of the notification of the
Court's decision to that effect.
(3) The appeal against a decision or an order of the Court of First Instance may be based on
points of law and matters of fact.
(4) New facts and new evidence may only be introduced in accordance with the Rules of
Procedure and where the submission thereof by the party concerned could not reasonably
have been expected during proceedings before the Court of First Instance.
ARTICLE 74
Effects of an appeal
(1) An appeal shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise at
the motivated request of one of the parties. The Rules of Procedure shall guarantee that such
a decision is taken without delay.
(2) Notwithstanding paragraph 1, an appeal against a decision on actions or counterclaims for
revocation and on actions based on Article 32(1)(i) shall always have suspensive effect.
(3) An appeal against an order referred to in Articles 49(5), 59 to 62 or 67 shall not prevent the
continuation of the main proceedings. However, the Court of First Instance shall not give a
decision in the main proceedings before the decision of the Court of Appeal concerning an
appealed order has been given.
ARTICLE 75
Decision on appeal and referral back
(1) If an appeal pursuant to Article 73 is well-founded, the Court of Appeal shall revoke the
decision of the Court of First Instance and give a final decision. The Court of Appeal may in
exceptional cases and in accordance with the Rules of Procedure refer the case back to the
Court of First Instance for decision.
(2) Where a case is referred back to the Court of First Instance pursuant to paragraph 1, the
Court of First Instance shall be bound by the decision of the Court of Appeal on points of law.
CHAPTER VI - DECISIONS
ARTICLE 76
Basis for decisions and right to be heard
(1) The Court shall decide in accordance with the requests submitted by the parties and shall
not award more than is requested.
(2) Decisions on the merits may only be based on grounds, facts and evidence, which were
submitted by the parties or introduced into the procedure by an order of the Court and on
which the parties have had an opportunity to present their comments.
(3) The Court shall evaluate evidence freely and independently.
ARTICLE 77
Formal requirements
(1) Decisions and orders of the Court shall be reasoned and shall be given in writing in
accordance with the Rules of Procedure.
(2) Decisions and orders of the Court shall be delivered in the language of proceedings.
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ARTICLE 78
Decisions of the Court and dissenting opinions
(1) Decisions and orders of the Court shall be taken by a majority of the panel, in accordance
with the Statute. In case of equal votes, the vote of the presiding judge shall prevail.
(2) In exceptional circumstances, any judge of the panel may express a dissenting opinion
separately from the decision of the Court.
ARTICLE 79
Settlement
The parties may, at any time in the course of proceedings, conclude their case by way of
settlement, which shall be confirmed by a decision of the Court. A patent may not be revoked
or limited by way of settlement.
ARTICLE 80
Publication of decisions
The Court may order, at the request of the applicant and at the expense of the infringer,
appropriate measures for the dissemination of information concerning the Court's decision,
including displaying the decision and publishing it in full or in part in public media.
ARTICLE 81
Rehearing
(1) A request for rehearing after a final decision of the Court may exceptionally be granted by
the Court of Appeal in the following circumstances:
(a) on discovery of a fact by the party requesting the rehearing, which is of such a nature as to
be a decisive factor and which, when the decision was given, was unknown to the party
requesting the rehearing; such request may only be granted on the basis of an act which was
held, by a final decision of a national court, to constitute a criminal offence; or
(b) in the event of a fundamental procedural defect, in particular when a defendant who did
not appear before the Court was not served with the document initiating the proceedings or
an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for
the defence.
(2) A request for a rehearing shall be filed within 10 years of the date of the decision but not
later than two months from the date of the discovery of the new fact or of the procedural
defect. Such request shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides
otherwise.
(3) If the request for a rehearing is well-founded, the Court of Appeal shall set aside, in whole
or in part, the decision under review and re-open the proceedings for a new trial and decision,
in accordance with the Rules of Procedure.
(4) Persons using patents which are the subject-matter of a decision under review and who
act in good faith should be allowed to continue using such patents.
ARTICLE 82
Enforcement of decisions and orders
(1) Decisions and orders of the Court shall be enforceable in any Contracting Member State.
An order for the enforcement of a decision shall be appended to the decision by the Court.
(2) Where appropriate, the enforcement of a decision may be subject to the provision of
security or an equivalent assurance to ensure compensation for any damage suffered, in
particular in the case of injunctions.
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(3) Without prejudice to this Agreement and the Statute, enforcement procedures shall be
governed by the law of the Contracting Member State where the enforcement takes place.
Any decision of the Court shall be enforced under the same conditions as a decision given in
the Contracting Member State where the enforcement takes place.
(4) If a party does not comply with the terms of an order of the Court, that party may be
sanctioned with a recurring penalty payment payable to the Court. The individual penalty shall
be proportionate to the importance of the order to be enforced and shall be without
prejudice to the party's right to claim damages or security.
PART IV – TRANSITIONAL PROVISIONS
ARTICLE 83
Transitional regime
(1) During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this
Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for
infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued
for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or
other competent national authorities.
(2) An action pending before a national court at the end of the transitional period shall not be
affected by the expiry of this period.
(3) Unless an action has already been brought before the Court, a proprietor of or an applicant
for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period under
paragraph 1 and, where applicable, paragraph 5, as well as a holder of a supplementary
protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the
possibility to opt out from the exclusive competence of the Court. To this end they shall notify
their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period.
The opt-out shall take effect upon its entry into the register.
(4) Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or
applicants
for European patents or holders of supplementary protection certificates issued for a product
protected by a European patent who made use of the opt-out in accordance with paragraph 3
shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment. In this event they shall notify the
Registry accordingly. The withdrawal of the opt-out shall take effect upon its entry into the
register.
(5) Five years after the entry into force of this Agreement, the Administrative Committee shall
carry out a broad consultation with the users of the patent system and a survey on the
number of European patents and supplementary protection certificates issued for products
protected by European patents with respect to which actions for infringement or for
revocation or declaration of invalidity are still brought before the national courts pursuant to
paragraph 1, the reasons for this and the implications thereof. On the basis of this
consultation and an opinion of the Court, the
Administrative Committee may decide to prolong the transitional period by up to seven years.
PART V – FINAL PROVISIONS
ARTICLE 84
Signature, ratification and accession
(1) This Agreement shall be open for signature by any Member State on 19 February 2013.
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(2) This Agreement shall be subject to ratification in accordance with the respective
constitutional requirements of the Member States. Instruments of ratification shall be
deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union (hereinafter
referred to as "the depositary").
(3) Each Member State having signed this Agreement shall notify the European Commission of
its ratification of the Agreement at the time of the deposit of its ratification instrument
pursuant to Article 18(3) of Regulation (EU) No 1257/2012.
(4) This Agreement shall be open to accession by any Member State. Instruments of accession
shall be deposited with the depositary.
ARTICLE 85
Functions of the depositary
(1) The depositary shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit
them to the governments of all signatory or acceding Member States.
(2) The depositary shall notify the governments of the signatory or acceding Member States
of:
(a) any signature ;
(b) the deposit of any instrument of ratification or accession ;
(c ) the date of entry into force of this Agreement.
(3) The depositary shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.
ARTICLE 86
Duration of the Agreement
This Agreement shall be of unlimited duration.
ARTICLE 87
Revision
(1) Either seven years after the entry into force of this Agreement or once 2000 infringement
cases have been decided by the Court, whichever is the later point in time, and if necessary at
regular intervals thereafter, a broad consultation with the users of the patent system shall be
carried out by the Administrative Committee on the functioning, efficiency and
cost-effectiveness of the Court and on the trust and confidence of users of the patent system
in the quality of the Court's decisions. On the basis of this consultation and an opinion of the
Court, the Administrative
Committee may decide to revise this Agreement with a view to improving the functioning of
the Court.
(2) The Administrative Committee may amend this Agreement to bring it into line with
an international treaty relating to patents or Union law.
(3) A decision of the Administrative Committee taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall
not take effect if a Contracting Member State declares within twelve months of the date of
the decision, on the basis of its relevant internal decision-making procedures, that it does not
wish to be bound by the decision. In this case, a Review Conference of the Contracting
Member States shall be convened.
ARTICLE 88
Languages of the Agreement
(1) This Agreement is drawn up in a single original in the English, French and German
languages, each text being equally authentic.
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(2) The texts of this Agreement drawn up in official languages of Contracting Member States
other than those specified in paragraph 1 shall, if they have been approved by the
Administrative Committee, be considered as official texts. In the event of divergences
between the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall prevail.
ARTICLE 89
Entry into force
(1) This Agreement shall enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth
month after the deposit of the thirteenth instrument of ratification or accession in accordance
with Article 84, including the three Member States in which the highest number of European
patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement
takes place or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the
amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 concerning its relationship with this
Agreement, whichever is the latest.
(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect
on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or
accession.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement,
Done at Brussels on 19 February 2013 in English, French and German, all three texts being
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the General
Secretariat of the Council of the European Union.
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ANNEX I
STATUTE OF THE UNIFIED PATENT COURT
ARTICLE 1
Scope of the Statute
This Statute contains institutional and financial arrangements for the Unified Patent Court as
established under Article 1 of the Agreement.
CHAPTER I – JUDGES
ARTICLE 2
Eligibility of judges
(1) Any person who is a national of a Contracting Member State and fulfils the conditions set
out in Article 15 of the Agreement and in this Statute may be appointed as a judge.
(2) Judges shall have a good command of at least one official language of the European Patent
Office.
(3) Experience with patent litigation which has to be proven for the appointment pursuant to
Article 15(1) of the Agreement may be acquired by training under Article 11(4)(a) of this
Statute.
ARTICLE 3
Appointment of judges
(1) Judges shall be appointed pursuant to the procedure set out in Article 16 of the
Agreement.
(2) Vacancies shall be publicly advertised and shall indicate the relevant eligibility criteria as
set
out in Article 2. The Advisory Committee shall give an opinion on candidates' suitability to
perform the duties of a judge of the Court. The opinion shall comprise a list of most suitable
candidates. The list shall contain at least twice as many candidates as there are vacancies.
Where necessary, the Advisory Committee may recommend that, prior to the decision on the
appointment, a candidate judge receive training in patent litigation pursuant to Article
11(4)(a).
(3) When appointing judges, the Administrative Committee shall ensure the best legal and
technical expertise and a balanced composition of the Court on as broad a geographical basis
as
possible among nationals of the Contracting Member States.
(4) The Administrative Committee shall appoint as many judges as are needed for the proper
functioning of the Court. The Administrative Committee shall initially appoint the necessary
number of judges for setting up at least one panel in each of the divisions of the Court of First
Instance and at least two panels in the Court of Appeal.
(5) The decision of the Administrative Committee appointing full-time or part-time legally
qualified judges and full-time technically qualified judges shall state the instance of the Court
and/or the division of the Court of First Instance for which each judge is appointed and the
field(s) of technology for which a technically qualified judge is appointed.
(6) Part-time technically qualified judges shall be appointed as judges of the Court and shall be
included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and experience. The
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appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are
covered.
ARTICLE 4
Judges' term of office
(1) Judges shall be appointed for a term of six years, beginning on the date laid down in the
instrument of appointment. They may be re-appointed.
(2) In the absence of any provision regarding the date, the term shall begin on the date of the
instrument of appointment.
ARTICLE 5
Appointment of the members of the Advisory Committee
(1) Each Contracting Member State shall propose a member of the Advisory Committee who
fulfils the requirements set out in Article 14(2) of the Agreement.
(2) The members of the Advisory Committee shall be appointed by the Administrative
Committee acting by common accord.
ARTICLE 6
Oath
Before taking up their duties judges shall, in open court, take an oath to perform their duties
impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court.
ARTICLE 7
Impartiality
(1) Immediately after taking their oath, judges shall sign a declaration by which they solemnly
undertake that, both during and after their term of office, they shall respect the obligations
arising therefrom, in particular the duty to behave with integrity and discretion as regards the
acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments or benefits.
(2) Judges may not take part in the proceedings of a case in which they:
(a) have taken part as adviser;
(b) have been a party or have acted for one of the parties;
(c) have been called upon to pronounce as a member of a court, tribunal, board of appeal,
arbitration or mediation panel, a commission of inquiry or in any other capacity;
(d) have a personal or financial interest in the case or in relation to one of the parties; or
(e) are related to one of the parties or the representatives of the parties by family ties.
(3) If, for some special reason, a judge considers that he or she should not take part in the
judgement or examination of a particular case, that judge shall so inform the President of the
Court of Appeal accordingly or, in the case of judges of the Court of First Instance, the
President of the Court of First Instance. If, for some special reason, the President of the Court
of Appeal or, in the case of judges of the Court of First Instance, the President of the Court of
First Instance considers that a judge should not sit or make submissions in a particular case,
the President of the Court of Appeal or the President of the Court of First Instance shall justify
this in writing and notify the judge concerned accordingly.
(4) Any party to an action may object to a judge taking part in the proceedings on any of the
grounds listed in paragraph 2 or where the judge is suspected, with good reason, of partiality.
(5) Any difficulty arising as to the application of this Article shall be settled by decision of the
Presidium, in accordance with the Rules of Procedure. The judge concerned shall be heard but
shall not take part in the deliberations.
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ARTICLE 8
Immunity of judges
(1) The judges shall be immune from legal proceedings. After they have ceased to hold office,
they shall continue to enjoy immunity in respect of acts performed by them in relation to their
official capacity.
(2) The Presidium may waive the immunity.
(3) Where immunity has been waived and criminal proceedings are instituted against a judge,
that judge shall be tried, in any of the Contracting Member States, only by the court
competent to judge the members of the highest national judiciary.
(4) The Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the
judges of the Court, without prejudice to the provisions relating to immunity from legal
proceedings of judges which are set out in this Statute.
ARTICLE 9
End of duties
(1) Apart from replacement after expiry of a judge's term pursuant to Article 4, or death, the
duties of a judge shall end when that judge resigns.
(2) Where a judge resigns, the letter of resignation shall be addressed to the President of the
Court of Appeal or, in the case of judges of the Court of First Instance, the President of the
Court of First Instance for transmission to the Chairman of the Administrative Committee.
(3) Save where Article 10 applies, a judge shall continue to hold office until that judge's
successor takes up his or her duties.
(4) Any vacancy shall by filled by the appointment of a new judge for the remainder of his or
her predecessor's term.
ARTICLE 10
Removal from office
(1) A judge may be deprived of his or her office or of other benefits only if the Presidium
decides that that judge no longer fulfils the requisite conditions or meets the obligations
arising from his or her office. The judge concerned shall be heard but shall not take part in the
deliberations.
(2) The Registrar of the Court shall communicate this decision to the Chairman of the
Administrative Committee.
(3) In the case of a decision depriving a judge of his or her office, a vacancy shall arise upon
that notification.
ARTICLE 11
Training
(1) Appropriate and regular training of judges shall be provided for within the training
framework set up under Article 19 of the Agreement. The Presidium shall adopt Training
Regulations ensuring the implementation and overall coherence of the training framework.
(2) The training framework shall provide a platform for the exchange of expertise and a forum
for discussion, in particular by:
(a) organising courses, conferences, seminars, workshops and symposia;
(b) cooperating with international organisations and education institutes in the field of
intellectual property; and
(c) promoting and supporting further vocational training.
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(3) An annual work programme and training guidelines shall be drawn up, which shall include
for each judge an annual training plan identifying that judge's main training needs in
accordance with the Training Regulations.
(4) The training framework shall in addition:
(a) ensure appropriate training for candidate-judges and newly appointed judges of the Court;
(b) support projects aimed at facilitating cooperation between representatives, patent
attorneys and the Court.
ARTICLE 12
Remuneration
The Administrative Committee shall set the remuneration of the President of the Court of
Appeal, the President of the Court of First Instance, the judges, the Registrar, the
Deputy-Registrar and
the staff.
CHAPTER II – ORGANISATIONAL PROVISIONS
SECTION 1 – COMMON PROVISIONS
ARTICLE 13
President of the Court of Appeal
(1) The President of the Court of Appeal shall be elected by all judges of the Court of Appeal
for a term of three years, from among their number. The President of the Court of Appeal may
be re-elected twice.
(2) The elections of the President of the Court of Appeal shall be by secret ballot. A judge
obtaining an absolute majority shall be elected. If no judge obtains an absolute majority, a
second ballot shall be held and the judge obtaining the most votes shall be elected.
(3) The President of the Court of Appeal shall direct the judicial activities and the
administration
of the Court of Appeal and chair the Court of Appeal sitting as a full Court.
(4) If the office of the President of the Court of Appeal falls vacant before the date of expiry of
his or her term, a successor shall be elected for the remainder thereof.
ARTICLE 14
President of the Court of First Instance
(1) The President of the Court of First Instance shall be elected by all judges of the Court of
First Instance who are full-time judges, for a term of three years, from among their number.
The President of the Court of First Instance may be re-elected twice.
(2) The first President of the Court of First Instance shall be a national of the Contracting
Member State hosting the seat of the central division.
(3) The President of the Court of First Instance shall direct the judicial activities and the
administration of the Court of First Instance.
(4) Article 13(2) and (4), shall by analogy apply to the President of the Court of First Instance.
ARTICLE 15
Presidium
(1) The Presidium shall be composed of the President of the Court of Appeal, who shall act as
chairperson, the President of the Court of First Instance, two judges of the Court of Appeal
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elected from among their number, three judges of the Court of First Instance who are
full-time judges of the Court elected from among their number, and the Registrar as a
non-voting member.
(2) The Presidium shall exercise its duties in accordance with this Statute. It may, without
prejudice to its own responsibility, delegate certain tasks to one of its members.
(3) The Presidium shall be responsible for the management of the Court and shall in particular
:
(a) draw up proposals for the amendment of the Rules of Procedure in accordance with Article
41 of the Agreement and proposals regarding the Financial Regulations of the Court;
(b) prepare the annual budget, the annual accounts and the annual report of the Court and
submit them to the Budget Committee;
(c) establish the guidelines for the training programme for judges and supervise the
implementation thereof;
(d) take decisions on the appointment and removal of the Registrar and the Deputy-Registrar;
(e) lay down the rules governing the Registry including the sub-registries;
(f) give an opinion in accordance with Article 83(5) of the Agreement.
(4) Decisions of the Presidium referred to in Articles 7, 8, 10 and 22 shall be taken without the
participation of the Registrar.
(5) The Presidium can take valid decisions only when all members are present or duly
represented. Decisions shall be taken by a majority of the votes.
ARTICLE 16
Staff
(1) The officials and other servants of the Court shall have the task of assisting the President of
the Court of Appeal, the President of the Court of First Instance, the judges and the Registrar.
They shall be responsible to the Registrar, under the authority of the President of the Court of
Appeal and the President of the Court of First Instance.
(2) The Administrative Committee shall establish the Staff Regulations of officials and other
servants of the Court.
ARTICLE 17
Judicial vacations
(1) After consulting the Presidium, the President of the Court of Appeal shall establish the
duration of judicial vacations and the rules on observing official holidays.
(2) During the period of judicial vacations, the functions of the President of the Court of
Appeal and of the President of the Court of First Instance may be exercised by any judge
invited by the respective President to that effect. In cases of urgency, the President of the
Court of Appeal may convene the judges.
(3) The President of the Court of Appeal or the President of the Court of First Instance may, in
proper circumstances, grant leave of absence to respectively judges of the Court of Appeal or
judges of the Court of First Instance.
SECTION 2 - THE COURT OF FIRST INSTANCE
ARTICLE 18
Setting up and discontinuance of a local or regional division
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(1) A request from one or more Contracting Member States for the setting up of a local or
regional division shall be addressed to the Chairman of the Administrative Committee. It shall
indicate the seat of the local or regional division.
(2) The decision of the Administrative Committee setting up a local or regional division shall
indicate the number of judges for the division concerned and shall be public.
(3) The Administrative Committee shall decide to discontinue a local or regional division at the
request of the Contracting Member State hosting the local division or the Contracting
Member States participating in the regional division. The decision to discontinue a local or
regional division shall state the date after which no new cases may be brought before the
division and the date on which the division will cease to exist.
(4) As from the date on which a local or regional division ceases to exist, the judges assigned
to that local or regional division shall be assigned to the central division, and cases still
pending before that local or regional division together with the sub-registry and all of its
documentation shall be transferred to the central division.
ARTICLE 19
Panels
(1) The allocation of judges and the assignment of cases within a division to its panels shall be
governed by the Rules of Procedure. One judge of the panel shall be designated as the
presiding judge, in accordance with the Rules of Procedure.
(2) The panel may delegate, in accordance with the Rules of Procedure, certain functions to
one
or more of its judges.
(3) A standing judge for each division to hear urgent cases may be designated in accordance
with the Rules of Procedure.
(4) In cases where a single judge in accordance with Article 8(7) of the Agreement, or a
standing
judge, in accordance with paragraph 3 of this Article, hears a case that judge shall carry out all
functions of a panel.
(5) One judge of the panel shall act as Rapporteur, in accordance with the Rules of Procedure.
ARTICLE 20
Pool of Judges
(1) A list with the names of the judges included in the Pool of Judges shall be drawn up by the
Registrar. In relation to each judge, the list shall at least indicate the linguistic skills, the field
of
technology and experience of, as well as the cases previously handled by, that judge.
(2) A request addressed to the President of the Court of First Instance to assign a judge from
the Pool of Judges shall indicate, in particular, the subject matter of the case, the official
language of the European Patent Office used by the judges of the panel, the language of the
proceedings and the field of technology required.
SECTION 3 – THE COURT OF APPEAL
ARTICLE 21
Panels
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(1) The allocation of judges and the assignment of cases to panels shall be governed by the
Rules of Procedure. One judge of the panel shall be appointed as the presiding judge, in
accordance with the Rules of Procedure.
(2) When a case is of exceptional importance, and in particular when the decision may affect
the unity and consistency of the case law of the Court, the Court of Appeal may decide, on the
basis of a proposal from the presiding judge, to refer the case to the full Court.
(3) The panel may delegate, in accordance with the Rules of Procedure, certain functions to
one
or more of its judges.
(4) One judge of the panel shall act as Rapporteur, in accordance with the Rules of Procedure.
SECTION 4 – THE REGISTRY
ARTICLE 22
Appointment and removal from office of the Registrar
(1) The Presidium shall appoint the Registrar of the Court for a term of six years. The Registrar
may be re-appointed.
(2) Two weeks before the date fixed for appointing the Registrar, the President of the Court of
Appeal shall inform the Presidium of the applications which have been submitted for the post.
(3) Before taking up his or her duties, the Registrar shall take oath before the Presidium to
perform the duties of the Registrar impartially and conscientiously.
(4) The Registrar may be removed from office only if the Registrar no longer meets the
obligations arising from his or her office. The Presidium shall take its decision after having
heard
the Registrar.
(5) If the office of the Registrar falls vacant before the date of expiry of the term thereof, the
Presidium shall appoint a new Registrar for a term of six years.
(6) If the Registrar is absent or prevented from attending or where such post is vacant, the
President of the Court of Appeal after having consulted the Presidium shall designate a
member of the staff of the Court to carry out the duties of the Registrar.
ARTICLE 23
Duties of the Registrar
(1) The Registrar shall assist the Court, the President of the Court of Appeal, the President of
the Court of First Instance and the judges in the performance of their functions. The Registrar
shall be responsible for the organisation and activities of the Registry under the authority of
the President of the Court of Appeal.
(2) The Registrar shall in particular be responsible for:
(a) keeping the register which shall include records of all cases before the Court;
(b) keeping and administering lists drawn up in accordance with Articles 18, 48(3) and 57(2) of
the Agreement;
(c) keeping and publishing a list of notifications and withdrawals of opt-outs in accordance
with Article 83 of the Agreement;
(d) publishing the decisions of the Court, subject to the protection of confidential information;
(e) publishing annual reports with statistical data; and
(f) ensuring that the information on opt-outs in accordance with Article 83 of the Agreement
is notified to the European Patent Office.
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ARTICLE 24
Keeping of the register
(1) Detailed rules for keeping the register of the Court shall be prescribed in the Rules
governing the Registry, adopted by the Presidium.
(2) The rules on access to documents of the Registry shall be provided for in the Rules of
Procedure.
ARTICLE 25
Sub-registries and Deputy-Registrar
(1) A Deputy-Registrar shall be appointed for a term of six years by the Presidium. The DeputyRegistrar may be re-appointed.
(2) Article 22(2) to (6) shall apply by analogy.
(3) The Deputy-Registrar shall be responsible for the organisation and activities of
sub-registries
under the authority of the Registrar and the President of the Court of First Instance. The
duties of the Deputy-Registrar shall in particular include:
(a) keeping records of all cases before the Court of First Instance;
(b) notifying every case before the Court of First Instance to the Registry.
(4) The Deputy-Registrar shall also provide administrative and secretarial assistance to the
divisions of the Court of First Instance.
CHAPTER III – FINANCIAL PROVISIONS
ARTICLE 26
Budget
(1) The budget shall be adopted by the Budget Committee on a proposal from the Presidium.
It
shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down
in the Financial Regulations, established in accordance with Article 33.
(2) Within the budget, the Presidium may, in accordance with the Financial Regulations,
transfer funds between the various headings or subheadings.
(3) The Registrar shall be responsible for the implementation of the budget in accordance with
the Financial Regulations.
(4) The Registrar shall annually make a statement on the accounts of the preceding financial
year relating to the implementation of the budget which shall be approved by the Presidium.
ARTICLE 27
Authorisation for expenditure
(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one
accounting period unless the Financial Regulations provide otherwise.
(2) In accordance with the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating
to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried
forward, but not beyond the end of the following accounting period.
(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of
the expenditure, and subdivided, to the extent necessary, in accordance with the Financial
Regulations.
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ARTICLE 28
Appropriations for unforeseeable expenditure
(1) The budget of the Court may include appropriations for unforeseeable expenditure.
(2) The employment of these appropriations by the Court shall be subject to the prior
approval of the Budget Committee.
ARTICLE 29
Accounting period
The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.
ARTICLE 30
Preparation of the budget
The Presidium shall submit the draft budget of the Court to the Budget Committee no later
than the date prescribed in the Financial Regulations.
ARTICLE 31
Provisional budget
(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the
Budget Committee, expenditure may be effected on a monthly basis per heading or other
division of the budget, in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the
budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations
thus made available to the Presidium do not exceed one-twelfth of those provided for in the
draft budget.
(2) The Budget Committee may, subject to the observance of the other provisions laid down in
paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the budget appropriations for
the preceding accounting period.
ARTICLE 32
Auditing of accounts
(1) The annual financial statements of the Court shall be examined by independent auditors.
The auditors shall be appointed and if necessary dismissed by the Budget Committee.
(2) The audit, which shall be based on professional auditing standards and shall take place, if
necessary, in situ, shall ascertain that the budget has been implemented in a lawful and
proper manner and that the financial administration of the Court has been conducted in
accordance with the principles of economy and sound financial management. The auditors
shall draw up a report after the end of each accounting period containing a signed audit
opinion.
(3) The Presidium shall submit to the Budget Committee the annual financial statements of
the Court and the annual budget implementation statement for the preceding accounting
period, together with the auditors' report.
(4) The Budget Committee shall approve the annual accounts together with the auditors'
report and shall discharge the Presidium in respect of the implementation of the budget.
ARTICLE 33
Financial Regulations
(1) The Financial Regulations shall be adopted by the Administrative Committee. They shall be
amended by the Administrative Committee on a proposal from the Court.
(2) The Financial Regulations shall lay down in particular:
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(a) arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for the
rendering and auditing of accounts;
(b) the method and procedure whereby the payments and contributions, including the initial
financial contributions provided for in Article 37 of the Agreement are to be made available to
the Court;
(c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the
arrangements for their supervision; and
(d) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial
statements are to be based.
CHAPTER IV – PROCEDURAL PROVISIONS
ARTICLE 34
Secrecy of deliberations
The deliberations of the Court shall be and shall remain secret.
ARTICLE 35
Decisions
(1) When a panel sits in composition of an even number of judges, decisions of the Court shall
be taken by a majority of the panel. In case of equal vote, the vote of the presiding judge shall
prevail.
(2) In the event of one of the judges of a panel being prevented from attending, a judge from
another panel may be called upon to sit in accordance with the Rules of Procedure.
(3) In cases where this Statute provides that the Court of Appeal shall take a decision sitting as
a full court, such decision shall be valid only if it is taken by at least 3/4 of the judges
comprising the full court.
(4) Decisions of the Court shall contain the names of the judges deciding the case.
(5) Decisions shall be signed by the judges deciding the case, by the Registrar for decisions of
the Court of Appeal, and by the Deputy-Registrar for decisions of the Court of First Instance.
They shall be read in open court.
ARTICLE 36
Dissenting opinions
A dissenting opinion expressed separately by a judge of a panel in accordance with Article 78
of the Agreement shall be reasoned, given in writing and shall be signed by the judge
expressing this opinion.
ARTICLE 37
Decision by default
(1) At the request of a party to an action, a decision by default may be given in accordance
with
the Rules of Procedure, where the other party, after having been served with a document
instituting proceedings or with an equivalent document, fails to file written submissions in
defence or fails to appear at the oral hearing. An objection may be lodged against that
decision within one month of it being notified to the party against which the default decision
has been given.
(2) The objection shall not have the effect of staying enforcement of the decision by default
unless the Court decides otherwise.
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ARTICLE 38
Questions referred to the Court of Justice of the European Union
(1) The procedures established by the Court of Justice of the European Union for referrals for
preliminary rulings within the European Union shall apply.
(2) Whenever the Court of First Instance or the Court of Appeal has decided to refer to the
Court of Justice of the European Union a question of interpretation of the Treaty on European
Union or of the Treaty on the Functioning of the European Union or a question on the validity
or interpretation of acts of the institutions of the European Union, it shall stay its proceedings.
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ANNEX II
Distribution of cases within the central division15
LONDON Section

PARIS Seat

MUNICH Section

President's Office
(A) Human necessities

(C) Chemistry, metallurgy

(B) Performing operations,
transporting

(F) Mechanical engineering,
lighting, heating, weapons,
blasting

(D) Textiles, paper
(E) Fixed constructions
(G) Physics
(H) Electricity

15

The classification into 8 sections (A to H) is based on the International Patent
Classification of the World Intellectual Property Organisation
(http://www.wipo.int/classifications/ipc/en).
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ΣΥΜΦΩΝIΑ
για τθν ίδρυςθ Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΘ ΜΕΛΘ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτον
τομζα των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ
τθσ Ευρϊπθσ, ιδίωσ δε ςτθ δθμιουργία εςωτερικισ αγοράσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
που χαρακτθρίηεται από τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν και
ςτθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ που εγγυάται τθ μθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν εςωτερικι
αγορά,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο κατακερματιςμόσ τθσ αγοράσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και οι
ςθμαντικζσ αποκλίςεισ μεταξφ των εκνικϊν δικαςτικϊν ςυςτθμάτων βλάπτουν τθν
καινοτομία, ιδίωσ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που δυςκολεφονται να επιτφχουν τθν
επιβολι των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ τουσ και να προςτατευκοφν από αβάςιμεσ αξιϊςεισ
και από αξιϊςεισ όςον αφορά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που κα πρζπει να ανακλθκοφν,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θ Σφμβαςθ για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεςιτεχνίασ («ΣΕΔΕ») θ οποία ζχει
επικυρωκεί από όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προβλζπει ενιαία διαδικαςία
χοριγθςθσ ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/201216 , οι κάτοχοι διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ μποροφν να ηθτοφν ενιαία ιςχφ των ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
τουσ οφτωσ ϊςτε να υπάγονται ςτο ενιαίο κακεςτϊσ προςταςίασ ςτα κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςυμμετζχουν ςτθν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία,
ΕΡΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιϊςουν τθν επιβολι των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και τθν
υπεράςπιςθ τουσ κατά αβάςιμων αξιϊςεων και των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που κα
πρζπει να ανακλθκοφν κακϊσ και να ενιςχφςουν τθ νομικι αςφάλεια με τθ δθμιουργία
Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ για τθν επίλυςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν
προςβολι και το κφροσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί
με ςτόχο τθν ταχεία ζκδοςθ αποφάςεων υψθλισ ποιότθτασ, ςτισ οποίεσ κα εξιςορροποφνται
τα ςυμφζροντα των δικαιοφχων και άλλων μερϊν και κα λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ τθσ
αναλογικότθτασ και ευελιξίασ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ κα πρζπει να είναι
δικαςτιριο κοινό ςτα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ και επομζνωσ μζροσ του δικαςτικοφ τουσ
ςυςτιματοσ, με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τα ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
ενιαίασ ιςχφοσ και για τα ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που χορθγοφνται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ ΣΕΔΕ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι αποςτολι του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι να εξαςφαλίςει
τθν ομοιομορφία τθσ ζννομθσ τάξθσ τθσ Ζνωςθσ και τθν υπεροχι του δικαίου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ τισ υποχρεϊςεισ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν δυνάμει τθσ
Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΣΕΕ) και τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατά το άρκρο 4 παράγραφοσ 3 τθσ
16

Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 1257/2012 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Δεθεκβξίνπ 2012, γηα ηε ζέζπηζε εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο εληαίνπ
θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο ηωλ επξεζηηερληώλ (ΕΕ L 361 ηεο 31.12.2012, ζ. 1) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
ηπρόλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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ΣΕΕ υποχρζωςθσ καλόπιςτθσ ςυνεργαςίασ, και τθσ υποχρζωςθσ να εξαςφαλίηουν μζςω του
Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ τθν πλιρθ εφαρμογι και τον ςεβαςμό του
δικαίου τθσ Ζνωςθσ ςτα αντίςτοιχα εδάφθ τουσ και τθ δικαςτικι προςταςία των
δικαιωμάτων του ατόμου δυνάμει του δικαίου αυτοφ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, όπωσ κάκε εκνικό δικαςτιριο, το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ πρζπει να ςζβεται και να εφαρμόηει το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ και, ςε ςυνεργαςία
με το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ κεματοφφλακα του δικαίου τθσ Ζνωςθσ, να
εξαςφαλίηει τθν ορκι εφαρμογι και τθν ενιαία ερμθνεία του· το Ενιαίο Δικαςτιριο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ πρζπει ιδίωσ να ςυνεργάηεται με το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για τθν ορκι ερμθνεία του δικαίου τθσ Ζνωςθσ βαςιηόμενο ςτθ νομολογία του
τελευταίου και ηθτϊντασ τθν ζκδοςθ προδικαςτικϊν αποφάςεων ςφμφωνα με το άρκρο 267
ΣΛΕΕ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ κα πρζπει, ςφμφωνα με τθ νομολογία του
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί εξωςυμβατικισ ευκφνθσ, να είναι υπεφκυνα για
τισ ηθμίεσ που προκαλοφνται λόγω παραβιάςεων του δικαίου τθσ Ζνωςθσ από το Ενιαίο
Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράλειψθσ αίτθςθσ
προδικαςτικϊν αποφάςεων από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι παραβιάςεισ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ από το Ενιαίο Δικαςτιριο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράλειψθσ αίτθςθσ προδικαςτικϊν
αποφάςεων από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αποδίδονται απευκείασ ςτα
Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ και ότι μποροφν επομζνωσ να αςκοφνται προςφυγζσ περί
παραβίαςθσ δυνάμει των άρκρων 258, 259 και 260 τθσ ΣΛΕΕ κατά οποιουδιποτε κράτουσ
μζλουσ για να εξαςφαλίηεται ο ςεβαςμόσ τθσ υπεροχισ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ και θ ορκι
εφαρμογι του.
ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ τθν υπεροχι του δικαίου τθσ Ζνωςθσ, το οποίο περιλαμβάνει τθ ΣΕΕ, τθ
ΣΛΕΕ, το Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τισ γενικζσ αρχζσ του
δικαίου τθσ Ζνωςθσ όπωσ αναπτφχκθκαν από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και
ιδίωσ το δικαίωμα αποτελεςματικισ άςκθςθσ ζνδικου μζςου ενϊπιον δικαςτθρίου και το
δικαίωμα δίκαιθσ και δθμόςιασ ακρόαςθσ εντόσ εφλογου διαςτιματοσ από ανεξάρτθτο και
αμερόλθπτο δικαςτιριο, τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το
παράγωγο δίκαιο τθσ Ζνωςθσ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θ παροφςα Συμφωνία κα πρζπει να είναι ανοικτι προσ προςχϊρθςθ από
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ· Τα κράτθ μζλθ τα οποία ζχουν
αποφαςίςει να μθ ςυμμετζχουν ςτθν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ δθμιουργίασ
ενιαίου κακεςτϊτοσ προςταςίασ των ευρεςιτεχνιϊν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα
Συμφωνία όςον αφορά τα ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ τα οποία χορθγοφνται για τα
αντίςτοιχα εδάφθ τουσ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θ παροφςα Συμφωνία κα πρζπει να τεκεί ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 ι
τθν πρϊτθ θμζρα του τζταρτου μινα μετά τθν κατάκεςθ του 13ου κυρωτικοφ εγγράφου,
εφόςον ςτα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ τα οποία ζχουν κατακζςει ζγγραφα επικφρωςθσ ι
προςχϊρθςθσ περιλαμβάνονται τα τρία κράτθ τα οποία είχαν τον μεγαλφτερο αρικμό
ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ εν ιςχφι κατά το ζτοσ πριν από το ζτοσ υπογραφισ
τθσ Συμφωνίασ, ι τθν πρϊτθ θμζρα του τζταρτου μινα μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ
των τροποποιιςεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1215/201217 ςε ό,τι αφορά τθ ςχζςθ του με
17

Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 1215/2012 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο
Δεθεκβξίνπ 2012, γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεωλ ζε αζηηθέο
θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο (ΕΕ L 351 ηεο 20.12.2012, ζ. 1), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ
κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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τθν παροφςα Συμφωνία, ανάλογα ποια θμερομθνία είναι μεταγενζςτερθ,
ΑΡΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΜΕΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικζσ διατάξεισ
Άρκρο 1
Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
Ιδρφεται Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ για τθν επίλυςθ διαφορϊν που
αφοροφν τα ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και τα ευρωπαϊκά διπλϊματα
ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ.
Το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ είναι δικαςτιριο κοινό ςτα Συμβαλλόμενα
Κράτθ Μζλθ και ωσ εκ τοφτου υπζχει τισ αυτζσ υποχρεϊςεισ δυνάμει του δικαίου τθσ Ζνωςθσ
με οιοδιποτε εκνικό δικαςτιριο των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
Άρκρο 2
Οριςμοί
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ:
(α)
ωσ «Δικαςτιριο» νοείται το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ,
(β)ωσ «κράτοσ μζλοσ» νοείται κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
(γ)ωσ «Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ» νοείται οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ που
ςυμμετζχει ςτθν παροφςα Συμφωνία,
(δ)
ωσ «ΣΕΔΕ» νοείται θ Σφμβαςθ για τθ χοριγθςθ Ευρωπαϊκϊν Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1973, περιλαμβανομζνων τυχόν μεταγενζςτερων
τροποποιιςεων,
(ε)ωσ «ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ» νοείται δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ χορθγοφμενο
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΣΕΔΕ, το οποίο δεν διακζτει ενιαία ιςχφ δυνάμει του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012,

(ςτ)
ωσ «ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ» νοείται δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ χορθγοφμενο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΣΕΔΕ, το οποίο
διακζτει ενιαία ιςχφ δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012,
(η)ωσ «δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ» νοείται ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ι/και
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ,
(θ)
ωσ «ςυμπλθρωματικό πιςτοποιθτικό προςταςίασ» νοείται ςυμπλθρωματικό
πιςτοποιθτικό προςταςίασ χορθγοφμενο δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 469/200918 ι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1610/96 19,
18

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 469/2009 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο
Μαΐνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξωζε ζπκπιεξωκαηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πξνζηαζίαο γηα ηα θάξκαθα
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(κ)
ωσ «Οργανιςμόσ» νοείται ο Οργανιςμόσ του Δικαςτθρίου όπωσ παρατίκεται
ςτο Ραράρτθμα Ι, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
Συμφωνίασ,
(ι)ωσ «Κανονιςμοί διαδικαςίασ» νοείται οι κανονιςμοί διαδικαςίασ του
Δικαςτθρίου, όπωσ καταρτίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 41.
Άρκρο 3
Ρεδίο εφαρμογισ
Θ παροφςα Συμφωνία εφαρμόηεται ςτα εξισ:
α)
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ,
β)

ςυμπλθρωματικό πιςτοποιθτικό προςταςίασ που εκδίδεται για προϊόν το
οποίο προςτατεφεται με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ,

γ)

ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ το οποίο εξακολουκεί να ιςχφει κατά
τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ ι το οποίο
χορθγικθκε μετά τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, με τθν επιφφλαξθ του
άρκρου 83, και

δ)αίτθςθ ευρωπαϊκοφ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ θ οποία εκκρεμεί κατά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ ι θ οποία κατατζκθκε μετά τθ
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83,
Άρκρο 4
Νομικό κακεςτϊσ
1. Το Δικαςτιριο ζχει νομικι προςωπικότθτα ςε κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ και
απολαφει τθσ ευρφτερθσ δυνατισ ικανότθτασ δικαίου που αναγνωρίηεται ςτα νομικά
πρόςωπα κατά το εκνικό δίκαιο του εν λόγω κράτουσ.
2. Το Δικαςτιριο εκπροςωπείται από τον πρόεδρο του Δευτεροβάκμιου Δικαςτθρίου ο
οποίοσ εκλζγεται ςφμφωνα με τον Οργανιςμό.
Άρκρο 5
Ευκφνθ
1. Θ ςυμβατικι ευκφνθ του Δικαςτθρίου διζπεται από το δίκαιο που ιςχφει για τθν εν λόγω
ςφμβαςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 593/200820 (ϊμθ Ι), κατά περίπτωςθ, ι, ςε
αντίκετθ περίπτωςθ, ςφμφωνα με το δίκαιο του κράτουσ μζλουσ του δικαςτθρίου που
επιλαμβάνεται τθσ υπόκεςθσ.
2. Θ εξωςυμβατικι ευκφνθ του Δικαςτθρίου για οιαδιποτε ηθμία προκαλείται από αυτό ι
από τουσ υπαλλιλουσ του κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ςτον βακμό που δεν
αποτελεί αςτικι και εμπορικι υπόκεςθ κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ (ΕΚ)
(ΕΕ L 152 ηεο 16.6.2009, ζ. 1), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
19
Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1610/96 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο
Ινπιίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξωζε ζπκπιεξωκαηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πξνζηαζίαο γηα ηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα (ΕΕ L 198 ηεο 8.8.1996, ζ. 30), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ
κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
20
Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 593/2008 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
17εο Ινπλίνπ 2008, γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο (Ρώκε Ι) (ΕΕ L 177 ηεο
4.7.2008, ζ. 6) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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αρικ. 864/2007 21 (ϊμθ ΙΙ), διζπεται από το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ
ςτο οποίο προκλικθκε θ ηθμία. Θ παροφςα διάταξθ δεν κίγει τθν εφαρμογι του άρκρου 22.
3. Το αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επίλυςθ διαφορϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 είναι
δικαςτιριο του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο προκλικθκε θ ηθμία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Θεςμικζσ διατάξεισ
Άρκρο 6
Το Δικαςτιριο
1. Το Δικαςτιριο περιλαμβάνει Ρρωτοδικείο, Εφετείο και Γραμματεία.
2. Το Δικαςτιριο εκτελεί τα κακικοντα τα οποία του ανατίκενται με τθν παροφςα
Συμφωνία.
Άρκρο 7
Ρρωτοδικείο
1. Το Ρρωτοδικείο περιλαμβάνει κεντρικό τμιμα κακϊσ και τοπικά και περιφερειακά
τμιματα.
2. Το κεντρικό τμιμα ζχει τθν ζδρα του ςτο Ραρίςι, με τμιματα ςτο Λονδίνο και ςτο
Μόναχο. Οι υποκζςεισ ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ κατανζμονται ςφμφωνα με το
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Συμφωνίασ.
3. Συγκροτείται τοπικό τμιμα ςτθν επικράτεια Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ κατόπιν
αιτιςεϊσ του, ςφμφωνα με τον Οργανιςμό. Το Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ το οποίο
φιλοξενεί τοπικό τμιμα ορίηει τθν ζδρα του.
4. Συγκροτείται επιπρόςκετο τοπικό τμιμα ςε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ, κατόπιν
αιτιςεϊσ του, ανά εκατό υποκζςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ κατά θμερολογιακό ζτοσ οι
οποίεσ ειςιχκθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ κατά τθ διάρκεια τριϊν
ςυναπτϊν ετϊν πριν ι μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ. Τα
τοπικά τμιματα δεν υπερβαίνουν τα τζςςερα ςε κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ.
5. Συγκροτείται περιφερειακό τμιμα για δφο ι περιςςότερα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ
κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ ςφμφωνα με τον Οργανιςμό. Τα ςυμβαλλόμενα κράτθ μζλθ ορίηουν
τθν ζδρα του τμιματοσ. Το περιφερειακό τμιμα δφναται να εκδικάηει υποκζςεισ ςε
διάφορουσ τόπουσ.
Άρκρο 8
Συνκζςεισ του Ρρωτοδικείου
1. Κάκε ςφνκεςθ του Ρρωτοδικείου ζχει πολυεκνικό χαρακτιρα. Με τθν επιφφλαξθ τθσ
παραγράφου 5 του παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 33 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο α),
απαρτίηεται από τρεισ δικαςτζσ.
2. Κάκε ςφνκεςθ τοπικοφ τμιματοσ ςε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ, ςτο οποίο ειςιχκθςαν
λιγότερεσ από πενιντα υποκζςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ανά θμερολογιακό ζτοσ κατά
μζςο όρο εντόσ διαςτιματοσ τριϊν ςυναπτϊν ετϊν πριν ι μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, απαρτίηεται από ζναν δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ ο
οποίοσ είναι υπικοοσ του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ το οποίο φιλοξενεί το οικείο
τοπικό τμιμα και από δυο δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ οι οποίοι δεν είναι υπικοοι του
ςχετικοφ Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ και διορίηονται από τθν Ομάδα Δικαςτϊν
ςφμφωνα με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3 κατά περίπτωςθ.
3. Ανεξαρτιτωσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2, κάκε ςφνκεςθ τοπικοφ τμιματοσ ςε
Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ, ςτο οποίο ειςιχκθςαν τουλάχιςτον πενιντα υποκζςεισ
21

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 864/2007 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
11εο Ινπιίνπ 2007, γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο εμωζπκβαηηθέο ελνρέο (Ρώκε ΙΙ) (ΕΕ L 199
ηεο 31.7.2007, ζ. 40) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ανά θμερολογιακό ζτοσ κατά μζςο όρο εντόσ διαςτιματοσ τριϊν
ςυναπτϊν ετϊν πριν ι μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ,
απαρτίηεται από δφο δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ οι οποίοι είναι υπικοοι του
Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ το οποίο φιλοξενεί το οικείο τοπικό τμιμα και από ζναν
δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ ο οποίοσ δεν είναι υπικοοσ του ςχετικοφ Συμβαλλόμενου
Κράτουσ Μζλουσ και ο οποίοσ διορίηεται από τθν Ομάδα Δικαςτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 18
παράγραφοσ 3. Αυτόσ ο τρίτοσ δικαςτισ τοποκετείται μακροπρόκεςμα ςτο τοπικό τμιμα,
όταν αυτό απαιτείται για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των τμθμάτων με μεγάλο φόρτο
εργαςίασ.
4. Κάκε ςφνκεςθ περιφερειακοφ τμιματοσ απαρτίηεται από δφο δικαςτζσ με νομικι
εξειδίκευςθ, που επιλζγονται από περιφερειακό κατάλογο δικαςτϊν, υπθκόουσ των οικείων
Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν, και από ζναν δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ ο οποίοσ δεν
είναι υπικοοσ των οικείων Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν και διορίηεται από τθν Ομάδα
Δικαςτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3.
5. Κατόπιν αιτιςεωσ ενόσ εκ των διαδίκων, κάκε ςφνκεςθ τοπικοφ ι περιφερειακοφ
τμιματοσ ηθτεί από τον πρόεδρο του Ρρωτοδικείου να διορίςει από τθν Ομάδα Δικαςτϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3, επιπλζον δικαςτι με τεχνικι εξειδίκευςθ ο οποίοσ
διακζτει κατάλλθλα προςόντα και πείρα ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα τεχνολογίασ. Επιπλζον,
κάκε ςφνκεςθ τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ μπορεί, κατόπιν ακροάςεωσ των μερϊν,
να υποβάλει τζτοια αίτθςθ με δικι του πρωτοβουλία, όταν το κρίνει απαραίτθτο.
Στισ περιπτϊςεισ που τοποκετείται δικαςτισ με τεχνικι εξειδίκευςθ κατά τα ανωτζρω, δεν
τοποκετείται άλλοσ δικαςτισ με τεχνικι εξειδίκευςθ δυνάμει του άρκρου 33 παράγραφοσ 3
ςτοιχείο α).
6. Κάκε ςφνκεςθ του κεντρικοφ τμιματοσ απαρτίηεται από δφο δικαςτζσ με νομικι
εξειδίκευςθ οι οποίοι είναι υπικοοι διαφορετικϊν Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν και από
ζνα δικαςτι με τεχνικι εξειδίκευςθ ο οποίοσ διορίηεται από τθν Ομάδα Δικαςτϊν ςφμφωνα
με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3 και διακζτει κατάλλθλα προςόντα και πείρα ςτον οικείο
τομζα τεχνολογίασ. Ωςτόςο, κάκε ςφνκεςθ του κεντρικοφ τμιματοσ που εκδικάηει αγωγζσ
κατά το άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ) απαρτίηεται από τρεισ δικαςτζσ με νομικι
εξειδίκευςθ οι οποίοι είναι υπικοοι διαφορετικϊν Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
7. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 6 και ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ
Διαδικαςίασ, οι διάδικοι μποροφν να ςυμφωνιςουν να εκδικαςκεί θ υπόκεςι τουσ από ζναν
μόνο δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ.
8. Κάκε ςφνκεςθ του Ρρωτοδικείου προεδρεφεται από δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ.
Άρκρο 9
Εφετείο
1. Κάκε ςφνκεςθ του Εφετείου ζχει πολυεκνικό χαρακτιρα και απαρτίηεται από πζντε
δικαςτζσ. Απαρτίηεται από τρεισ δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ οι οποίοι είναι υπικοοι
διαφορετικϊν Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν και από δυο δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ
οι οποίοι διακζτουν κατάλλθλα προςόντα και πείρα ςτον οικείο τομζα τεχνολογίασ. Ο
Ρρόεδροσ του Εφετείου κακορίηει ποιοι δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ κα λάβουν μζροσ
ςτθ ςφνκεςθ επιλζγοντασ από τθν Ομάδα Δικαςτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 18.
2. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1, μια ςφνκεςθ που εκδικάηει αγωγζσ κατά το
άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ) απαρτίηεται από τρεισ δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ οι
οποίοι είναι υπικοοι διαφορετικϊν Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
3. Κάκε ςφνκεςθ του Εφετείου προεδρεφεται από δικαςτι με νομικι εξειδίκευςθ.
4. Οι ςυνκζςεισ του Εφετείου ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τον Οργανιςμό.
5. Θ ζδρα του Εφετείου βρίςκεται ςτο Λουξεμβοφργο.
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Άρκρο 10
Γραμματεία
1. Συγκροτείται Γραμματεία ςτθν ζδρα του Εφετείου. Διοικείται από τον Γραμματζα και
εκτελεί τα κακικοντα που τθσ ανατίκενται δυνάμει του Οργανιςμοφ. Υπό τισ προχποκζςεισ
που προβλζπονται ςτθν παροφςα Συμφωνία και τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ, το Αρχείο
που τθρεί θ Γραμματεία ζχει δθμόςιο χαρακτιρα.
2. Συγκροτοφνται υπογραμματείεσ ςε όλα τα τμιματα του Ρρωτοδικείου.
3. Θ Γραμματεία τθρεί Αρχείο όλων των υποκζςεων που ειςάγονται ενϊπιον του
Δικαςτθρίου. Κατά τθν κατάκεςθ του δικογράφου, θ αρμόδια υπογραμματεία κοινοποιεί
κάκε υπόκεςθ ςτθ Γραμματεία.
4. Το Δικαςτιριο διορίηει τον γραμματζα ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Οργανιςμοφ και
ορίηει τουσ κανόνεσ που διζπουν τα κακικοντά του.
Άρκρο 11
Επιτροπζσ
Συγκροτοφνται μια Διοικθτικι Επιτροπι, μια Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ και μια
Συμβουλευτικι Επιτροπι ϊςτε να εξαςφαλιςκοφν θ αποτελεςματικι εφαρμογι και
λειτουργία τθσ παροφςασ Συμφωνίασ. Αςκοφν ιδίωσ τα κακικοντα που προβλζπονται ςτθν
παροφςα Συμφωνία και τον Οργανιςμό.
Άρκρο 12
Θ Διοικθτικι Επιτροπι
1. Θ Διοικθτικι Επιτροπι απαρτίηεται από ζναν αντιπρόςωπο κάκε Συμβαλλόμενου Κράτουσ
Μζλουσ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκπροςωπείται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ
με τθν ιδιότθτα του παρατθρθτι.
2. Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ διακζτει μία ψιφο.
3. Θ Διοικθτικι Επιτροπι λαμβάνει τισ αποφάςεισ τθσ με πλειοψθφία τριϊν τετάρτων των
Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν που εκπροςωποφνται και ψθφίηουν, εκτόσ εάν προβλζπει
άλλωσ θ παροφςα Συμφωνία ι ο Οργανιςμόσ του Δικαςτθρίου.
4. Θ Διοικθτικι Επιτροπι κεςπίηει τον κανονιςμό διαδικαςίασ τθσ.
5. Θ Διοικθτικι Επιτροπι εκλζγει πρόεδρο μεταξφ των μελϊν τθσ για περίοδο τριϊν ετϊν. Θ
κθτεία είναι ανανεϊςιμθ.
Άρκρο 13
Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ
1. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ απαρτίηεται από ζναν αντιπρόςωπο κάκε Συμβαλλόμενου
Κράτουσ Μζλουσ.
2. Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ διακζτει μία ψιφο.
3. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ λαμβάνει τισ αποφάςεισ τθσ με απλι πλειοψθφία των
αντιπροςϊπων των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν. Ωςτόςο, για τθν ζγκριςθ του
προχπολογιςμοφ απαιτείται πλειοψθφία τριϊν τετάρτων των αντιπροςϊπων των
Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
4. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ κεςπίηει τον κανονιςμό διαδικαςίασ τθσ.
5. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ εκλζγει πρόεδρο μεταξφ των μελϊν τθσ για περίοδο τριϊν
ετϊν. Θ κθτεία είναι ανανεϊςιμθ.
Άρκρο 14
Συμβουλευτικι Επιτροπι
1. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι:
α)επικουρεί τθ Διοικθτικι Επιτροπι κατά τθν προετοιμαςία του διοριςμοφ των δικαςτϊν του
Δικαςτθρίου,
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β)υποβάλλει προτάςεισ ςτο Ρροεδρείο που αναφζρεται ςτο άρκρο 15 του
Οργανιςμοφ ςχετικά με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το πλαίςιο
εκπαίδευςθσ των δικαςτϊν που προβλζπεται ςτο άρκρο 19, και
γ)εκδίδει γνωμοδοτιςεισ για τθ Διοικθτικι Επιτροπι όςον αφορά τα
απαιτοφμενα προςόντα που αναφζρονται ςτο άρκρο 48 παράγραφοσ 2.
2. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι απαρτίηεται από δικαςτζσ του τομζα των διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ και επαγγελματίεσ ειδικευμζνουσ ςτο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
και ςτισ οικείεσ διαφορζσ με το μεγαλφτερο αναγνωριςμζνο κφροσ. Τα μζλθ τθσ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ διορίηονται για εξαετι κθτεία, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του
Οργανιςμοφ. Θ κθτεία είναι ανανεϊςιμθ.
3. Θ ςφνκεςθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ εξαςφαλίηει ευρφ φάςμα εμπειρογνωμοςφνθσ
ςτον οικείο τομζα και τθν εκπροςϊπθςθ όλων των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν. Τα μζλθ
τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ είναι απολφτωσ ανεξάρτθτα κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ και δεν δεςμεφονται από οδθγίεσ.
4. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι κεςπίηει τον κανονιςμό διαδικαςίασ τθσ.
5. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι εκλζγει πρόεδρο μεταξφ των μελϊν τθσ για περίοδο τριϊν
ετϊν. Θ κθτεία είναι ανανεϊςιμθ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Δικαςτζσ του Δικαςτθρίου
Άρκρο 15
Κριτιρια επιλογισ για το διοριςμό των δικαςτϊν
1. Το Δικαςτιριο απαρτίηεται από δικαςτζσ με νομικι και τεχνικι εξειδίκευςθ. Οι δικαςτζσ
διακζτουν υψθλότατα επίπεδα ικανότθτασ και αποδεδειγμζνθ πείρα όςον αφορά τθν
εκδίκαςθ διαφορϊν ςτον τομζα των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.
2. Οι δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ διακζτουν τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν
ανάκεςθ δικαςτικϊν κακθκόντων ςε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ.
3. Οι δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ διακζτουν πανεπιςτθμιακό πτυχίο και αποδεδειγμζνθ
πείρα ςε ςυγκεκριμζνο τομζα τεχνολογίασ. Διακζτουν επίςθσ αποδεδειγμζνθ γνϊςθ του
αςτικοφ δικαίου και τθσ διαδικαςίασ εκδίκαςθσ διαφορϊν ςτον τομζα των διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 16
Διαδικαςία διοριςμοφ
1. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι καταρτίηει κατάλογο των καταλλθλότερων υποψθφίων για να
διοριςκοφν ωσ δικαςτζσ του Δικαςτθρίου, ςφμφωνα με τον Οργανιςμό.
2. Θ Διοικθτικι Επιτροπι διορίηει τουσ δικαςτζσ του Δικαςτθρίου βάςει του καταλόγου
αυτοφ με κοινι ςυμφωνία.
3. Οι εκτελεςτικζσ διατάξεισ για το διοριςμό των δικαςτϊν ορίηονται ςτον Οργανιςμό.
Άρκρο 17
Δικαςτικι ανεξαρτθςία και αμερολθψία
1. Το Δικαςτιριο, οι δικαςτζσ και ο γραμματζασ απολαφουν δικαςτικισ ανεξαρτθςίασ. Οι
δικαςτζσ δεν δεςμεφονται από υποδείξεισ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.
2. Οι δικαςτζσ με νομικι εξειδίκευςθ, κακϊσ και οι δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ, που
είναι δικαςτζσ του Δικαςτθρίου υπό κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ δεν δικαιοφνται να
αςκοφν άλλθ δραςτθριότθτα, αμειβόμενθ ι όχι, εκτόσ εάν εγκρικεί εξαίρεςθ από τθ
Διοικθτικι Επιτροπι.
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3. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2, θ άςκθςθ του λειτουργιματοσ του δικαςτι
δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαςτικϊν κακθκόντων ςε εκνικό επίπεδο.
4. Θ άςκθςθ του λειτουργιματοσ του δικαςτι με τεχνικι εξειδίκευςθ υπό κακεςτϊσ μερικισ
απαςχόλθςθσ δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων κακθκόντων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.
5. Σε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ο εν λόγω δικαςτισ δεν λαμβάνει μζροσ ςτθ
διαδικαςία. Οι κανόνεσ που διζπουν τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων προβλζπονται ςτον
Οργανιςμό.
Άρκρο 18
Ομάδα Δικαςτϊν
1. Συγκροτείται Ομάδα Δικαςτϊν ςφμφωνα με τον Οργανιςμό.
2. Θ Ομάδα Δικαςτϊν αποτελείται από όλουσ τουσ δικαςτζσ του Ρρωτοδικείου με νομικι
και τεχνικι εξειδίκευςθ οι οποίοι είναι δικαςτζσ του Δικαςτθρίου υπό κακεςτϊσ πλιρουσ ι
μερικισ απαςχόλθςθσ. Θ Ομάδα Δικαςτϊν περιλαμβάνει ζναν τουλάχιςτον δικαςτι με
τεχνικι εξειδίκευςθ ανά τεχνολογικό τομζα ο οποίοσ διακζτει τα ανάλογα προςόντα και τθν
ανάλογθ πείρα. Οι δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ από τθν Ομάδα Δικαςτϊν βρίςκονται
επίςθσ ςτθ διάκεςθ του Εφετείου.
3. Εφόςον προβλζπεται ςτθν παροφςα Συμφωνία ι τον Οργανιςμό, οι δικαςτζσ τθσ Ομάδασ
Δικαςτϊν τοποκετοφνται ςτο ςχετικό τμιμα από τον Ρρόεδρο του Ρρωτοδικείου. Οι δικαςτζσ
τοποκετοφνται ανάλογα με τισ τεχνικζσ και νομικζσ γνϊςεισ, τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ και τθν
πείρα τουσ ςτον οικείο τομζα. Θ τοποκζτθςθ των δικαςτϊν εξαςφαλίηει τθν υψθλι ποιότθτα
εργαςίασ και το υψθλό επίπεδο νομικισ και τεχνικισ εμπειρογνωμοςφνθσ ςε όλεσ τισ
ςυνκζςεισ του Ρρωτοδικείου.
Άρκρο 19
Ρλαίςιο εκπαίδευςθσ
1. Δθμιουργείται πλαίςιο εκπαίδευςθσ των δικαςτϊν, το οποίο ορίηεται λεπτομερϊσ ςτον
Οργανιςμό, προκειμζνου να βελτιωκεί και να αυξθκεί θ υπάρχουςα εμπειρογνωμοςφνθ ςτθν
εκδίκαςθ διαφορϊν ςτον τομζα των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και να εξαςφαλιςκεί ευρεία
γεωγραφικι κατανομι αυτϊν των εξειδικευμζνων γνϊςεων και πείρασ. Οι ςχετικζσ
υπθρεςίεσ κα ζχουν ζδρα τθ Βουδαπζςτθ.
2. Το πλαίςιο εκπαίδευςθσ εςτιάηει ιδίωσ ςτα ακόλουκα κζματα:
α)πρακτικι άςκθςθ ςε εκνικά δικαςτιρια διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τμιματα
του Ρρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου που εκδικάηουν ςθμαντικό αρικμό
υποκζςεων ςτον τομζα των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ,
β)

βελτίωςθ των γλωςςικϊν ικανοτιτων,

τεχνικζσ
γ)
πτυχζσ του δικαίου των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ,
δ)διάδοςθ γνϊςεων και πείρασ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ δικονομίασ για τουσ
δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ,
ε)
προετοιμαςία των υποψιφιων δικαςτϊν.
3. Το εν λόγω πλαίςιο παρζχει ςυνεχι εκπαίδευςθ. Διοργανϊνονται τακτικζσ ςυναντιςεισ
μεταξφ όλων των δικαςτϊν του Δικαςτθρίου προκειμζνου να ςυηθτοφνται οι εξελίξεισ ςτο
δίκαιο των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και να εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ νομολογίασ του
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Δικαςτθρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Υπεροχι του δικαίου τθσ Ζνωςθσ, ευκφνθ για αποηθμίωςθ και ευκφνθ των Συμβαλλόμενων
Κρατϊν Μελϊν
Άρκρο 20
Υπεροχι και ςεβαςμόσ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ
Το Δικαςτιριο εφαρμόηει το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ κακ' ολοκλθρία και ςζβεται τθν υπεροχι του.
Άρκρο 21
Αιτιςεισ ζκδοςθσ προδικαςτικϊν αποφάςεων
Ωσ δικαςτιριο κοινό ςτα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ και ωσ μζροσ του δικαςτικοφ τουσ
ςυςτιματοσ, το Δικαςτιριο ςυνεργάηεται με το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για να
εξαςφαλίςει τθν ορκι εφαρμογι και τθν ομοιόμορφθ ερμθνεία του δικαίου τθσ Ζνωςθσ,
όπωσ κάκε εκνικό δικαςτιριο, ςφμφωνα ιδίωσ με το άρκρο 267 τθσ ΣΛΕΕ. Οι αποφάςεισ του
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δεςμεφουν το Δικαςτιριο.
Άρκρο 22
Ευκφνθ για τθ ηθμία που προκαλείται λόγω παραβιάςεων του δικαίου τθσ Ζνωςθσ
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθ ηθμία
που προκαλείται λόγω παραβίαςθσ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ από το Εφετείο, ςφμφωνα με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ςχετικά με τθν εξωςυμβατικι ευκφνθ των κρατϊν μελϊν για τθ ηθμία που
προκαλείται από τα εκνικά τουσ δικαςτιρια όταν παραβιάηουν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ.
2. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ αγωγι αποηθμίωςθσ αςκείται κατά του Συμβαλλόμενου
Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο ο ενάγων ζχει τθν κατοικία ι τθν κφρια εγκατάςταςθ του, ι,
ελλείψει κατοικίασ ι κφριασ εγκατάςταςθσ, τον τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ,
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ αρχισ του εν λόγω Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ. Πταν ο ενάγων
δεν ζχει τθν κατοικία ι κφρια εγκατάςταςι του, ι, ελλείψει κατοικίασ ι κφριασ
εγκατάςταςθσ, τον τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ, ο
ενάγων μπορεί να αςκιςει τθν αγωγι αυτι κατά του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ςτο
οποίο ζχει τθν ζδρα του το Εφετείο, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ αρχισ του εν λόγω
Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ.
Θ αρμόδια αρχι εφαρμόηει το δίκαιο του δικάηοντοσ δικαςτθρίου (lex fori), με εξαίρεςθ το
ιδιωτικό διεκνζσ δίκαιο, ςε όλα τα κζματα που δεν διζπονται από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι
από τθν παροφςα Συμφωνία. Ο ενάγων δικαιοφται να λάβει το πλιρεσ ποςό τθσ
αποηθμίωςθσ που επιδικάηεται από τθν αρμόδια αρχι από το Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ
κατά του οποίου αςκικθκε θ αγωγι.
3. Το Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ το οποίο κατζβαλε τθν αποηθμίωςθ δικαιοφται να λάβει
αναλογικι ειςφορά, θ οποία κακορίηεται ςφμφωνα με τθ μζκοδο που περιγράφεται ςτο
άρκρο 37 παράγραφοι 3 και 4, από τα υπόλοιπα ςυμβαλλόμενα κράτθ μζλθ. Οι λεπτομερείσ
κανόνεσ που διζπουν τθν ειςφορά των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν δυνάμει τθσ
παροφςασ παραγράφου κακορίηονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι.
Άρκρο 23
Ευκφνθ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν
Οι πράξεισ του Δικαςτθρίου αποδίδονται απευκείασ ςε κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ
χωριςτά, μεταξφ άλλων για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 258, 259 και 260 τθσ ΣΛΕΕ, και ςε όλα
τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ ςυλλογικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ρθγζσ δικαίου και ουςιαςτικό δίκαιο
Άρκρο 24
Ρθγζσ δικαίου
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1. Με απόλυτθ τιρθςθ των διατάξεων του άρκρου 20, όταν το Δικαςτιριο εκδικάηει
υπόκεςθ θ οποία υποβλικθκε ενϊπιόν του δυνάμει τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, βαςίηει τισ
αποφάςεισ του ςτισ ακόλουκεσ πθγζσ:
α)το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012 και του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1260/201222,
β)

τθν παροφςα Συμφωνία,

γ)

τθ ΣΕΔΕ,

δ)άλλεσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ που ιςχφουν για τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και
δεςμεφουν όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ, και
ε)
το εκνικό δίκαιο.
2. Στο βακμό που το Δικαςτιριο βαςίηει τισ αποφάςεισ του ςτο εκνικό δίκαιο,
ςυμπεριλαμβανομζνου κατά περίπτωςθ του δικαίου μθ ςυμβαλλόμενων κρατϊν, το
εφαρμοςτζο δίκαιο ορίηεται:
α)
βάςει άμεςα εφαρμοςτζων διατάξεων του δικαίου τθσ Ζνωςθσ που
περιζχουν κανόνεσ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου, ι
β)

ελλείψει άμεςα εφαρμοςτζων διατάξεων του δικαίου τθσ Ζνωςθσ ι
όταν οι τελευταίεσ δεν ιςχφουν, βάςει διεκνϊν πράξεων που
περιζχουν κανόνεσ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου, ι

γ)

ελλείψει διατάξεων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) και β), βάςει
εκνικϊν διατάξεων περί ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου όπωσ ορίηονται
από το Δικαςτιριο.
3. Το δίκαιο μθ ςυμβαλλόμενων κρατϊν τυγχάνει εφαρμογισ όταν ορίηεται κατ' εφαρμογι
των κανόνων τθσ παραγράφου 2, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τα άρκρα 25 ζωσ 28, 54, 55, 64, 68 και
72.
Άρκρο 25
Δικαίωμα παρεμπόδιςθσ τθσ άμεςθσ εκμετάλλευςθσ τθσ εφεφρεςθσ
Το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ παρζχει ςτον δικαιοφχο το δικαίωμα να εμποδίηει οποιονδιποτε
τρίτο ο οποίοσ δεν διακζτει τθ ςυγκατάκεςθ του δικαιοφχου:
α)
να καταςκευάηει, να προςφζρει, να διακζτει ςτο εμπόριο ι να
χρθςιμοποιεί ζνα προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, ι να ειςάγει ι να αποκθκεφει το προϊόν
για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ·
β)

να χρθςιμοποιεί μια μζκοδο θ οποία αποτελεί αντικείμενο του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ι, εάν ο τρίτοσ γνωρίηει ι όφειλε να

22

Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 1260/2012 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Δεθεκβξίνπ 2012, γηα ηε
ζέζπηζε εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο εληαίνπ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο
ηωλ επξεζηηερληώλ ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνζηέεο κεηαθξαζηηθέο ξπζκίζεηο (ΕΕ L 361 ηεο
31.12.2012, ζ. 89) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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γνωρίηει ότι θ χριςθ τθσ μεκόδου απαγορεφεται χωρίσ τθ
ςυγκατάκεςθ του δικαιοφχου του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, να
προςφζρει τθ μζκοδο για χριςθ εντόσ των ςυμμετεχόντων κρατϊν
μελϊν, ςτα οποία το εν λόγω δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ζχει ενιαία ιςχφ·
γ)να προςφζρει, να διακζτει ςτο εμπόριο, να χρθςιμοποιεί ι να ειςάγει ι να
αποκθκεφει για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ ζνα προϊόν το οποίο αποκτικθκε άμεςα
μζςω μεκόδου θ οποία αποτελεί αντικείμενο του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 26
Δικαίωμα παρεμπόδιςθσ τθσ ζμμεςθσ εκμετάλλευςθσ τθσ εφεφρεςθσ
1. Το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ παρζχει ςτον δικαιοφχο το δικαίωμα να εμποδίηει
οποιονδιποτε τρίτο που δεν ζχει λάβει τθ ςυγκατάκεςι του να προμθκεφει ι να
προςφζρεται να προμθκεφςει ςτα ςυμμετζχοντα κράτθ μζλθ, ςτα οποία το εν λόγω δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ ζχει ιςχφ, ςε οποιοδιποτε πρόςωπο, εκτόσ του προςϊπου που δικαιοφται να
εκμεταλλεφεται τθν κατοχυρωμζνθ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ εφεφρεςθ, μζςα ςυναφι με
βαςικό ςτοιχείο τθσ εν λόγω εφεφρεςθσ για να τθ χρθςιμοποιιςει ςτα εν λόγω κράτθ μζλθ,
όταν ο τρίτοσ γνωρίηει, ι όφειλε να γνωρίηει, ότι τα εν λόγω μζςα είναι πρόςφορα και
αποςκοποφν ςτθ χρθςιμοποίθςθ τθσ εν λόγω εφεφρεςθσ.
2. Θ παράγραφοσ 1 δεν εφαρμόηεται όταν τα μζςα είναι ςυνικθ εμπορικά προϊόντα, εκτόσ
εάν ο τρίτοσ προτρζψει το προμθκευόμενο πρόςωπο να προβεί ςε πράξεισ που
απαγορεφονται από το άρκρο 25.
3. Τα πρόςωπα που προβαίνουν ςτισ πράξεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 27 ςτοιχεία α)
ζωσ ε) δεν κεωροφνται πρόςωπα που δικαιοφνται να εκμεταλλεφονται τθν εφεφρεςθ κατά
τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1.
Άρκρο 27
Ρεριοριςμοί των αποτελεςμάτων διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ
Τα δικαιϊματα που παρζχονται από το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ δεν εκτείνονται:
α)ςε πράξεισ που διενεργοφνται ιδιωτικϊσ και για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ·
β)

ςε πράξεισ που διενεργοφνται για ςκοποφσ πειραματικοφσ και
αφοροφν το αντικείμενο τθσ εφεφρεςθσ που ζχει κατοχυρωκεί με
δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ·

γ)

ςτθ χριςθ βιολογικοφ υλικοφ με ςκοπό τθν καλλιζργεια ι τθν
ανακάλυψθ και ανάπτυξθ άλλων φυτικϊν ποικιλιϊν·

δ)ςε πράξεισ που διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 13 παράγραφοσ 6 τθσ
οδθγίασ 2001/82/ΕΚ 23 ι το άρκρο 10 παράγραφοσ 6 τθσ οδθγίασ
2001/83/ΕΚ24 ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ καλφπτει το
προϊόν κατά τθν ζννοια οποιαςδιποτε εκ των δφο οδθγιϊν·

23

Οδεγία 2001/82/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ννεκβξίνπ
2001, πεξί θνηλνηηθνύ θώδηθνο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΕΕ L 311 ηεο 28.11.2001, ζ. 1).
24
Οδεγία 2001/83/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ννεκβξίνπ
2001, πεξί θνηλνηηθνύ θώδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε ρξήζε (ΕΕ L
311 ηεο 28.11.2001, ζ. 67).
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ε)ςτθν παραςκευι από φαρμακείο, για εξατομικευμζνεσ περιπτϊςεισ,
φαρμάκου άμεςθσ κατανάλωςθσ βάςει ιατρικισ ςυνταγισ ι ςε πράξεισ που
αφοροφν τα φάρμακα που παραςκευάςτθκαν κατά τον τρόπο αυτό·
ςτ)

ςτθν χριςθ τθσ κατοχυρωμζνθσ εφεφρεςθσ ςτα ςκάφθ των χωρϊν τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ για τθν Ρροςταςία τθσ Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ
(Ζνωςθ των Ραριςίων) ι μζλθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Εμπορίου, εκτόσ εκείνων που είναι Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ ςτα
οποία ιςχφει το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, ςτο ςϊμα τζτοιου ςκάφουσ,
τα εξαρτιματα μθχανϊν, ςυςκευζσ, εξαρτιματα και άλλα, όταν τα
ςκάφθ αυτά ειςζρχονται προςωρινά ι τυχαία ςτα φδατα
Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο το δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ ζχει ιςχφ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ εφεφρεςθ
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του ςκάφουσ·

η)

ςτθν χριςθ τθσ κατοχυρωμζνθσ εφεφρεςθσ ςτθν καταςκευι ι τθ
λειτουργία των αεροςκαφϊν ι χερςαίων οχθμάτων ι άλλων μζςων
μεταφοράσ των χωρϊν τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ για τθν Ρροςταςία τθσ
Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ (Ζνωςθ των Ραριςίων) ι των μελϊν του
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, εκτόσ εκείνων που είναι
Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ ςτα οποία ιςχφει το δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ, ι εξαρτθμάτων αυτϊν των αεροςκαφϊν ι χερςαίων
οχθμάτων, όταν αυτά ειςζρχονται προςωρινά ι τυχαία ςτο ζδαφοσ του
Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ
ζχει ιςχφ ·

θ)

ςτισ πράξεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 27 τθσ Σφμβαςθσ για τθ
Διεκνι Ρολιτικι Αεροπορία τθσ 7θσ Δεκεμβρίου 194425, εφόςον οι
πράξεισ αυτζσ αφοροφν αεροςκάφθ χϊρασ μζρουσ τθσ Σφμβαςθσ που
δεν είναι Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ ςτο οποίο ζχει ιςχφ το εν λόγω
δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ·

κ)

ςτθν εκ μζρουσ γεωργοφ χριςθ του προϊόντοσ τθσ ςυγκομιδισ του για
αναπαραγωγι ι πολλαπλαςιαςμό ςτθν εκμετάλλευςι του, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι το φυτικό πολλαπλαςιαςτικό υλικό ζχει πωλθκεί ι
άλλωσ διατεκεί εμπορικά ςτον γεωργό από ι με τθ ςυγκατάκεςι του
δικαιοφχου του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ για γεωργικι χριςθ. Θ
ζκταςθ και οι όροι αυτισ τθσ χριςθσ αντιςτοιχοφν ςτουσ
προβλεπόμενουσ ςτο άρκρο 14 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2100/9426·

ι)

ςτθν εκ μζρουσ γεωργοφ χρθςιμοποίθςθ προςτατευόμενων ηϊων για

25

Δηεζλήο Οξγάλωζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO), «ύκβαζε ηνπ ηθάγνπ», έγγξαθν 7300/9 (9ε
έθδνζε, 2006).
26
Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 2100/94 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ινπιίνπ 1994, γηα ηα θνηλνηηθά
δηθαηώκαηα επί θπηηθώλ πνηθηιηώλ (ΕΕ L 227 ηεο 1.9.1994, ζ. 1) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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γεωργικοφσ ςκοποφσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ηϊα αναπαραγωγισ ι
άλλο ηωικό αναπαραγωγικό υλικό ζχουν πωλθκεί ι άλλωσ διατεκεί
εμπορικά ςτον γεωργό από ι με τθ ςυγκατάκεςι του δικαιοφχου του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ · Θ χρθςιμοποίθςθ αυτι περιλαμβάνει τθ
διάκεςθ του ηϊου ι άλλου ηωικοφ αναπαραγωγικοφ υλικοφ για τουσ
ςκοποφσ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, αλλά όχι τθν πϊλθςι του ςτο
πλαίςιο ι για τον ςκοπό εμπορικισ αναπαραγωγικισ δραςτθριότθτασ·
ια)
ςτισ πράξεισ και ςτθ χριςθ των πλθροφοριϊν που αποκτϊνται όπωσ
επιτρζπεται βάςει των άρκρων 5 και 6 τθσ οδθγίασ 2009/24/ΕΚ 27 του
Συμβουλίου, και ειδικότερα βάςει των διατάξεϊν τθσ περί αντίςτροφθσ
μεταγλϊττιςθσ και διαλειτουργικότθτασ· και
ιβ)
ςτισ πράξεισ που επιτρζπονται δυνάμει του άρκρου 10 τθσ οδθγίασ 98/44/ΕΚ28.
Άρκρο 28
Δικαίωμα βαςιηόμενο ςε προθγοφμενθ χριςθ τθσ εφεφρεςθσ
Τα πρόςωπα τα οποία, ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ εκνικοφ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ για μια
εφεφρεςθ, κα είχαν ςε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ δικαίωμα βαςιηόμενο ςτθν
προθγοφμενθ χριςθ τθσ εφεφρεςθσ ι δικαίωμα προςωπικισ κατοχισ τθσ εφεφρεςθσ,
απολαφουν ςτο εν λόγω Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ των ιδίων δικαιωμάτων όςον αφορά
δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ για τθν ίδια εφεφρεςθ.
Άρκρο 29
Ανάλωςθ των δικαιωμάτων που παρζχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ
Τα δικαιϊματα που παρζχονται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ δεν εκτείνονται ςε
πράξεισ που ςχετίηονται με προϊόν που καλφπτεται από το ςυγκεκριμζνο δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ μετά τθ διάκεςθ ςτο εμπόριο του εν λόγω προϊόντοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
από τον δικαιοφχο του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ι με τθ ςυγκατάκεςι του, εκτόσ εάν
υπάρχουν κεμιτοί λόγοι ϊςτε ο δικαιοφχοσ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ να αντιταχκεί ςτθν
περαιτζρω εμπορικι διάκεςθ του προϊόντοσ.
Άρκρο 30
Αποτελζςματα των ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ
Το ςυμπλθρωματικό πιςτοποιθτικό προςταςίασ απονζμει τα ίδια δικαιϊματα που
απορρζουν από το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ και υπόκειται ςτουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ και ςτισ
ίδιεσ υποχρεϊςεισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
Διεκνισ δικαιοδοςία και αρμοδιότθτα
Άρκρο 31
Διεκνισ δικαιοδοςία
Θ διεκνισ δικαιοδοςία του Δικαςτθρίου κακορίηεται ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ)
αρικ. 1215/2012 ι, κατά περίπτωςθ, βάςει τθσ Σφμβαςθσ για τθ διεκνι δικαιοδοςία, τθν
αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ αποφάςεων ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ (Σφμβαςθ του

27

Οδεγία 2009/24/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ
2009, γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ηωλ πξνγξακκάηωλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ΕΕ L 111 ηεο
5.5.2009, ζ. 16).
28
Οδεγία 98/44/ΕΚ ην Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ινπιίνπ 1998,
γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία ηωλ βηνηερλνινγηθώλ εθεπξέζεωλ (ΕΕ L 213 ηεο 30.7.1998, ζ. 13).
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Λουγκάνο)29.
Άρκρο 32
Αρμοδιότθτα του Δικαςτθρίου
1. Το Δικαςτιριο ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα όςον αφορά:
α)αγωγζσ περί προςβολισ ι απειλοφμενθσ προςβολισ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ και ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ και ςχετικά
μζςα υπεράςπιςθσ, περιλαμβανομζνων ανταγωγϊν ςχετικά με άδειεσ
εκμετάλλευςθσ,
β)αγωγζσ για αναγνϊριςθ μθ προςβολισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και
ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ,
γ)αγωγζσ για τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν και ςυντθρθτικϊν μζτρων,
δ)

αγωγζσ για τθν ανάκλθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και για τθν
κιρυξθ ακυρότθτασ των ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν
προςταςίασ,

ε)

ανταγωγζσ για τθν ανάκλθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και για τθν
κιρυξθ ακυρότθτασ των ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν
προςταςίασ,

ςτ)

αγωγζσ αποηθμίωςθσ που απορρζουν από τθν προςωρινι προςταςία
που παρζχει δθμοςιευμζνθ αίτθςθ χοριγθςθσ ευρωπαϊκοφ
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ,

η)αγωγζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ εφεφρεςθσ πριν από τθ χοριγθςθ του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ι ςχετικά με το δικαίωμα που βαςίηεται ςε
προθγοφμενθ χριςθ τθσ εφεφρεςθσ,
θ)

αγωγζσ αποηθμίωςθσ για άδειεσ εκμετάλλευςθσ βάςει του άρκρου 8
του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012, και

κ)

αγωγζσ όςον αφορά αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων
που αναφζρονται ςτο άρκρο 9 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012.
2. Τα εκνικά δικαςτιρια των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν παραμζνουν αρμόδια για τθν
εκδίκαςθ αγωγϊν που αφοροφν διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και ςυμπλθρωματικά
πιςτοποιθτικά προςταςίασ τα οποία δεν εμπίπτουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του
Δικαςτθρίου.
Άρκρο 33
Αρμοδιότθτα των τμθμάτων του Ρρωτοδικείου
29

πκθωλία γηα ηε δηθαηνδνζία θαη ηελ αλαγλώξηζε θαη εθηέιεζε αζηηθώλ θαη εκπνξηθώλ
δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ, ε νπνία ζπλάθζεθε ζην Λνπγθάλν ζηηο 30 Οθηωβξίνπ 2007,
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ κεηαγελέζηεξωλ ηξνπνπνηήζεωλ.
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1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ άρκρου, οι αγωγζσ που αναφζρονται
ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α), γ), ςτ) και η) αςκοφνται ενϊπιον:
α)
του τοπικοφ τμιματοσ με ζδρα ςτο ζδαφοσ του Συμβαλλόμενου
Κράτουσ Μζλουσ όπου ζχει διαπραχκεί ι ενδζχεται να διαπραχκεί θ
προςβολι ι απειλοφμενθ προςβολι, ι ενϊπιον του περιφερειακοφ
τμιματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει το εν λόγω Συμβαλλόμενο Κράτοσ
Μζλοσ, ι
β)

του τοπικοφ τμιματοσ με ζδρα ςτο ζδαφοσ του Συμβαλλόμενου
Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο ο εναγόμενοσ, ι ςε περίπτωςθ
περιςςότερων εναγομζνων, ζνασ από τουσ εναγόμενουσ ζχει τθν
κατοικία του ι τθν κφρια εγκατάςταςι του, ι, ελλείψει κατοικίασ ι
κφριασ εγκατάςταςθσ, τον τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ι
ενϊπιον του περιφερειακοφ τμιματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει το εν
λόγω Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ. Μπορεί να αςκθκεί αγωγι κατά
περιςςοτζρων εναγομζνων μόνο όταν οι εναγόμενοι ζχουν εμπορικι
ςχζςθ και όταν θ αγωγι αφορά τθν ίδια εικαηόμενθ προςβολι.
Οι αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο θ) αγωγζσ αςκοφνται ενϊπιον του
τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ ςφμφωνα με το ςτοιχείο β) του πρϊτου εδαφίου.
Οι αγωγζσ κατά των εναγομζνων που ζχουν τθν κατοικία ι κφρια εγκατάςταςι τουσ ι,
ελλείψει κατοικίασ ι κφριασ εγκατάςταςθσ, τον τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, εκτόσ
του εδάφουσ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν αςκοφνται ενϊπιον του τοπικοφ ι
περιφερειακοφ τμιματοσ ςφμφωνα με το ςτοιχείο α) του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ.
Εάν το ςυμβαλλόμενο κράτοσ δεν διακζτει τοπικό τμιμα και δεν ςυμμετζχει ςε περιφερειακό
τμιμα, οι αγωγζσ αςκοφνται ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ.
2. Αν εκκρεμεί ενϊπιον τμιματοσ του Ρρωτοδικείου αγωγι αναφερόμενθ ςτο άρκρο 32
παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α), γ), ςτ), η) ι θ), οποιαδιποτε αγωγι αναφερόμενθ ςτο άρκρο 32
παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α), γ), ςτ), η) ι θ) μεταξφ των ιδίων διαδίκων για το ίδιο δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ δεν μπορεί να αςκθκεί ενϊπιον άλλου τμιματοσ.
Αν εκκρεμεί ενϊπιον περιφερειακοφ τμιματοσ αγωγι αναφερόμενθ ςτο άρκρο 32
παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α) και θ προςβολι ςυνζβθ ςτα εδάφθ τριϊν ι περιςςότερων
περιφερειακϊν τμθμάτων, το περιφερειακό τμιμα παραπζμπει τθν υπόκεςθ ςτο κεντρικό
τμιμα, κατ' αίτθςθ του εναγομζνου.
Αν μια αγωγι μεταξφ των ιδίων διαδίκων για το ίδιο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ αςκθκεί ενϊπιον
διαφορετικϊν τμθμάτων, το πρϊτο επιλθφκζν τμιμα είναι αρμόδιο για τθν όλθ υπόκεςθ και
οποιοδιποτε τμιμα επιλθφκεί ςτθ ςυνζχεια κθρφςςει τθν αγωγι απαράδεκτθ ςφμφωνα με
τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
3. Μπορεί να αςκθκεί ανταγωγι για ανάκλθςθ κατά το άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο ε)
ςτθν περίπτωςθ αγωγισ για προςβολι κατά το άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α). Το
αρμόδιο τοπικό ι περιφερειακό τμιμα, ζπειτα από ακρόαςθ των διαδίκων, ζχει τθ διακριτικι
ευχζρεια:
α)να εκδικάςει τόςο τθν αγωγι για προςβολι όςο και τθν ανταγωγι ανάκλθςθσ
και να ηθτιςει από τον πρόεδρο του Ρρωτοδικείου να επιλζξει από τθν Ομάδα
Δικαςτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3, ζναν δικαςτι με τεχνικι
εξειδίκευςθ, ο οποίοσ να διακζτει κατάλλθλα προςόντα και πείρα ςτον
ςυγκεκριμζνο τομζα τεχνολογίασ,
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β)

να παραπζμψει τθν ανταγωγι ανάκλθςθσ για εκδίκαςθ ςτο κεντρικό
τμιμα και να αναςτείλει ι να εκδικάςει τθν αγωγι για προςβολι, ι

γ)

με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των διαδίκων, να παραπζμψει τθν υπόκεςθ για
εκδίκαςθ ςτο κεντρικό τμιμα.
4. Οι αγωγζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία β) και δ) αςκοφνται
ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ. Αν, ωςτόςο, ζχει αςκθκεί αγωγι για προςβολι κατά το
άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α) ενϊπιον τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ μεταξφ των
ιδίων διαδίκων για το ίδιο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, οι αγωγζσ αυτζσ μποροφν να αςκθκοφν
μόνο ενϊπιον του ιδίου τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ.
5. Αν εκκρεμεί αγωγι ανάκλθςθσ κατά το άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο δ) ενϊπιον του
κεντρικοφ τμιματοσ, αγωγι για προςβολι κατά το άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α)
μεταξφ των ιδίων διαδίκων για το ίδιο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ μπορεί να αςκθκεί ενϊπιον
οιουδιποτε τμιματοσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου ι ενϊπιον του
κεντρικοφ τμιματοσ. Το αρμόδιο τοπικό ι περιφερειακό τμιμα ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια
να ενεργιςει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου.
6. Θ εκκρεμοφςα ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ αγωγι για τθν αναγνϊριςθ
μθ-προςβολισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 32 (1) (β) κα πρζπει να αναςταλεί μόλισ
καταχωρθκεί αγωγι προςβολισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 32 (1) (α) μεταξφ των ίδιων
μερϊν ι μεταξφ του κατόχου τθσ αποκλειςτικισ άδειασ και ο διάδικοσ που ηθτεί τθν κιρυξθ
τθσ μθ-προςβολισ ςχετικά με το ίδιο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ενϊπιον τοπικοφ ι
περιφερειακοφ τμιματοσ εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία αςκικθκε
θ αγωγι ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ.
7. Οι διάδικοι μποροφν να ςυμφωνιςουν ότι κα αςκιςουν τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 32
παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α) ζωσ θ) αγωγζσ ενϊπιον του τμιματοσ τθσ επιλογισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του κεντρικοφ τμιματοσ.
8. Οι αγωγζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία δ) και ε) μποροφν να
αςκοφνται χωρίσ να πρζπει ο αιτϊν να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ χοριγθςθσ του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ςτο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ.
9. Οι αγωγζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ) αςκοφνται ενϊπιον
του κεντρικοφ τμιματοσ.
10. Κάκε διάδικοσ ενθμερϊνει το Δικαςτιριο για οποιαδιποτε εκκρεμοφςα διαδικαςία
ανάκλθςθσ, περιοριςμοφ των αποτελεςμάτων ι ζνςταςθσ κατά τθσ χοριγθςθσ του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
και για οποιαδιποτε αίτθςθ ταχείασ εξζταςθσ ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ. Το Δικαςτιριο δφναται να αναςτείλει τθ διαδικαςία ενϊπιόν του
ςε περίπτωςθ που αναμζνεται ζκδοςθ ταχείασ απόφαςθσ από το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 34
Εδαφικό πεδίο εφαρμογισ των αποφάςεων
Οι αποφάςεισ του Δικαςτθρίου καλφπτουν, όςον αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ,
τθν επικράτεια των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν ςτα οποία το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ ζχει ιςχφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Διαμεςολάβθςθ και διαιτθςία ςε κζματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
Άρκρο 35
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Κζντρο διαμεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ ςε κζματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
1. Ιδρφεται κζντρο διαμεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ ςε κζματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
(το «Κζντρο»). Το Κζντρο εδρεφει ςτθ Λουμπλιάνα και τθ Λιςςαβϊνα.
2. Το Κζντρο παρζχει υπθρεςίεσ διαμεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ ςε περίπτωςθ διαφορϊν
για κζματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ
Συμφωνίασ. Το άρκρο 82 εφαρμόηεται κατ’ αναλογία ςε κάκε επίλυςθ διαφοράσ που
επιτυγχάνεται με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν του Κζντρου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
διαμεςολάβθςθσ. Ωςτόςο, ζνα δίπλωμα δεν ανακαλείται ι περιορίηεται μζςω διαδικαςίασ
διαμεςολάβθςθσ ι διαιτθςίασ.
3. Το Κζντρο κεςπίηει κανόνεσ διαμεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ.
4. Το Κζντρο καταρτίηει κατάλογο διαμεςολαβθτϊν και διαιτθτϊν που προςφζρουν βοικεια
ςτουσ διαδίκουσ για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ.
ΜΕΟΣ ΙΙ
ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρκρο 36
Ρροχπολογιςμόσ του Δικαςτθρίου
1. Ο προχπολογιςμόσ του Δικαςτθρίου χρθματοδοτείται από τα ίδια ζςοδα του Δικαςτθρίου
και τουλάχιςτον κατά τθ μεταβατικι περίοδο που αναφζρεται ςτο άρκρο 83, κατά
περίπτωςθ, από ςυνειςφορζσ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν. Ο προχπολογιςμόσ είναι
ιςοςκελιςμζνοσ.
2. Τα ίδια ζςοδα του Δικαςτθρίου περιλαμβάνουν τα δικαςτικά τζλθ και άλλα ζςοδα.
3. Τα δικαςτικά τζλθ κακορίηονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι. Ρεριλαμβάνουν ζνα
ςτακερό τζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με τζλοσ βαςιςμζνο ςτθν οικονομικι αξία τθσ υπόκεςθσ, το
οποίο κα ιςχφει άνω προκακοριςμζνου ορίου. Τα δικαςτικά τζλθ κακορίηονται κατά τρόπο
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ ιςορροπία μεταξφ τθσ αρχισ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ
ςτθ δικαιοςφνθ, ιδίωσ όςον αφορά τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, τισ μικρομονάδεσ, τα
φυςικά πρόςωπα, τισ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ, τα πανεπιςτιμια και τουσ δθμόςιουσ
ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και τθσ επαρκοφσ ςυνειςφοράσ των διαδίκων ςτισ δαπάνεσ ςτισ
οποίεσ υποβάλλεται το Δικαςτιριο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οικονομικά οφζλθ για τουσ
ενδιαφερομζνουσ και τον ςτόχο ενόσ αυτοχρθματοδοτοφμενου δικαςτθρίου με
ιςοςκελιςμζνο προχπολογιςμό. Το φψοσ των δικαςτικϊν τελϊν επανεξετάηεται περιοδικά
από τθ Διοικθτικι Επιτροπι. Δεν αποκλείεται θ εξζταςθ ςτοχευμζνων μζτρων ςτιριξθσ για τισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και μικρομονάδεσ.
4. Εάν το Δικαςτιριο δεν μπορεί να ιςοςκελίςει τον προχπολογιςμό του μζςω των ιδίων
πόρων του, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ καταβάλλουν ειδικζσ χρθματοδοτικζσ
ςυνειςφορζσ.
Άρκρο 37
Χρθματοδότθςθ του Δικαςτθρίου
1. Τα ζξοδα λειτουργίασ του Δικαςτθρίου καλφπτονται από τον προχπολογιςμό του
Δικαςτθρίου, ςφμφωνα με τον Οργανιςμό του.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ τα οποία ιδρφουν τοπικό τμιμα παρζχουν τισ απαραίτθτεσ
για τον ςκοπό αυτό υπθρεςίεσ. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ τα οποία μοιράηονται το ίδιο
περιφερειακό τμιμα παρζχουν από κοινοφ τισ απαραίτθτεσ για το ςκοπό αυτό
εγκαταςτάςεισ. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ τα οποία φιλοξενοφν το κεντρικό τμιμα, τα
επιμζρουσ τμιματά του ι το Εφετείο παρζχουν τισ απαραίτθτεσ για τον ςκοπό αυτό
εγκαταςτάςεισ. Για μια αρχικι μεταβατικι περίοδο επτά ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ παρζχουν επίςθσ διοικθτικό
προςωπικό ςτιριξθσ με τθν επιφφλαξθ του Οργανιςμοφ του προςωπικοφ αυτοφ.
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2. Κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ
Μζλθ παρζχουν τισ αρχικζσ χρθματοδοτικζσ ςυνειςφορζσ που απαιτοφνται για τθν ίδρυςθ
του Δικαςτθρίου.
3. Κατά τθν αρχικι επταετι μεταβατικι περίοδο, από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ
παροφςασ Συμφωνίασ, θ ςυνειςφορά κάκε Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ που επικφρωςε
τθ Συμφωνία ι προςχϊρθςε ςε αυτιν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υπολογίηεται με βάςθ
τον αρικμό των ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που ιςχφουν ςτθν επικράτειά του
κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ και τον αρικμό των ευρωπαϊκϊν
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ωσ προσ τα οποία αςκικθκαν αγωγζσ για προςβολι ι ανάκλθςθ
ενϊπιον των εκνικϊν δικαςτθρίων του εν λόγω κράτουσ κατά τα τρία ζτθ πριν από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ.
Κατά τθν ίδια αυτι αρχικι επταετι μεταβατικι περίοδο, οι ςυνειςφορζσ των κρατϊν μελϊν
που επικυρϊνουν τθ Συμφωνία ι προςχωροφν ςε αυτιν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
υπολογίηονται με βάςθ τον αρικμό των ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που ιςχφουν
ςτθν επικράτεια του ςυγκεκριμζνου κράτουσ κατά τθν θμερομθνία επικφρωςθσ ι
προςχϊρθςθσ και τον αρικμό των ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ωσ προσ τα οποία
αςκικθκαν αγωγζσ για προςβολι ι ανάκλθςθ ενϊπιον των εκνικϊν δικαςτθρίων του εν
λόγω κράτουσ κατά τα τρία ζτθ πριν από τθν επικφρωςθ ι προςχϊρθςθ.
4. Μετά το πζρασ τθσ αρχικισ επταετοφσ μεταβατικισ περιόδου, εντόσ τθσ οποίασ το
Δικαςτιριο αναμζνεται να καταςτεί αυτοχρθματοδοτοφμενο, αν καταςτοφν αναγκαίεσ
ςυνειςφορζσ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν, οι ςυνειςφορζσ αυτζσ κακορίηονται
ςφμφωνα με τθν κλίμακα κατανομισ των ετιςιων τελϊν ανανζωςθσ των ευρωπαϊκϊν
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ που εφαρμόηεται τθ ςτιγμι που κακίςταται
αναγκαία θ ςυνειςφορά.
Άρκρο 38
Χρθματοδότθςθ του πλαιςίου εκπαίδευςθσ των δικαςτϊν
Το πλαίςιο εκπαίδευςθσ των δικαςτϊν χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του
Δικαςτθρίου.
Άρκρο 39
Χρθματοδότθςθ του Κζντρου
Το λειτουργικό κόςτοσ του Κζντρου καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του Δικαςτθρίου.
ΜΕΟΣ ΙΙΙ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικζσ διατάξεισ
Άρκρο 40
Οργανιςμόσ
1. Ο Οργανιςμόσ κακορίηει λεπτομερϊσ τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Δικαςτθρίου.
2. Ο Οργανιςμόσ προςαρτάται ςτθν παροφςα Συμφωνία. Μπορεί να τροποποιθκεί με
απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ βάςει προτάςεωσ του Δικαςτθρίου ι προτάςεωσ
Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ μετά από διαβοφλευςθ με το Δικαςτιριο. Ωςτόςο οι
τροποποιιςεισ αυτζσ δεν πρζπει να αντιφάςκουν προσ τθν παροφςα Συμφωνία οφτε να τθν
αλλοιϊνουν.
3. Ο Οργανιςμόσ εγγυάται ότι θ λειτουργία του Δικαςτθρίου οργανϊνεται κατά τον πλζον
αποτελεςματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και εξαςφαλίηει τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθ
δικαιοςφνθ.
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Άρκρο 41
Κανονιςμόσ διαδικαςίασ
1. Οι Κανονιςμοί διαδικαςίασ κακορίηουν λεπτομερϊσ τισ ενϊπιον του Δικαςτθρίου
διαδικαςίεσ. Συνάδει προσ τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ και του Οργανιςμοφ.
2. Οι Κανονιςμοί Διαδικαςίασ κεςπίηονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι με βάςθ ευρείεσ
διαβουλεφςεισ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Απαιτείται θ προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα του κανονιςμοφ διαδικαςίασ με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ.
Οι Κανονιςμοί Διαδικαςίασ μποροφν να τροποποιθκοφν με απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ
Επιτροπισ, βάςει προτάςεωσ του Δικαςτθρίου και μετά από διαβοφλευςθ με τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι. Ωςτόςο οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν πρζπει να αντιφάςκουν προσ τισ διατάξεισ τθσ
παροφςασ Συμφωνίασ ι του Οργανιςμοφ οφτε να τισ αλλοιϊνουν.
3. Οι Κανονιςμοί Διαδικαςίασ εγγυϊνται ότι οι αποφάςεισ του Δικαςτθρίου είναι υψθλισ
ποιότθτασ και ότι οι διαδικαςίεσ οργανϊνονται κατά τον πλζον αποτελεςματικό και
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ ιςορροπία μεταξφ των νόμιμων
ςυμφερόντων όλων των διαδίκων. Ραρζχει το απαιτοφμενο επίπεδο διακριτικισ ευχζρειασ
ςτουσ δικαςτζσ, χωρίσ να κίγει τον προβλζψιμο χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ για τουσ
διαδίκουσ.
Άρκρο 42
Αναλογικότθτα και ιςότιμθ μεταχείριςθ
1. Το Δικαςτιριο αςχολείται με τθν επίλυςθ των διαφορϊν κατά τρόπο ανάλογο με τθ
ςθμαςία και τθν πολυπλοκότθτά τουσ.
2. Το Δικαςτιριο διαςφαλίηει ότι οι κανόνεσ, οι διαδικαςίεσ και τα ζνδικα μζςα που
προβλζπονται ςτθν παροφςα Συμφωνία και τον Οργανιςμό χρθςιμοποιοφνται με δίκαιο και
ιςότιμο τρόπο και δεν ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό.
Άρκρο 43
Διαχείριςθ υποκζςεων
Το Δικαςτιριο διαχειρίηεται επιμελϊσ τισ ενϊπιόν του υποκζςεισ ςφμφωνα με τουσ
Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ, χωρίσ να κίγει τθν ελευκερία των διαδίκων να κακορίηουν το
αντικείμενο τθσ υπόκεςθσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που υποβάλλονται προσ υποςτιριξι
τθσ.
Άρκρο 44
Θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ
Το Δικαςτιριο αξιοποιεί κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ, λ.χ.
τθν θλεκτρονικι υποβολι των εγγράφων των διαδίκων και των αποδεικτικϊν ςτοιχείων,
κακϊσ και τισ εικονοτθλεδιαςκζψεισ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
Άρκρο 45
Δθμόςιεσ διαδικαςίεσ
Οι διαδικαςίεσ είναι ανοικτζσ ςτο κοινό εκτόσ εάν το Δικαςτιριο αποφαςίςει ότι πρζπει να
παραμείνουν εμπιςτευτικζσ, ςτον αναγκαίο βακμό, προσ το ςυμφζρον ενόσ εκ των διαδίκων
ι άλλων εμπλεκομζνων προςϊπων ι προσ το γενικό ςυμφζρον τθσ δικαιοςφνθσ ι τθσ
δθμόςιασ τάξθσ.
Άρκρο 46
Ικανότθτα δικαίου
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο κακϊσ και κάκε οργανιςμόσ ιςοδφναμοσ με νομικό πρόςωπο
που δικαιοφται να κινιςει διαδικαςία ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο ζχει τθν ικανότθτα
να είναι διάδικοσ ςε διαδικαςία ενϊπιον του Δικαςτθρίου.
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Άρκρο 47
Διάδικοι
1. Ο δικαιοφχοσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ δικαιοφται να αςκιςει αγωγι ενϊπιον του
Δικαςτθρίου.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυμφωνίασ για τθ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ, ο κάτοχοσ
αποκλειςτικισ άδειασ εκμετάλλευςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ζχει δικαίωμα αγωγισ
ενϊπιον του Δικαςτθρίου υπό τισ αυτζσ προχποκζςεισ με το δικαιοφχο του διπλϊματοσ,
εφόςον ζχει ειδοποιιςει εκ των προτζρων τον κάτοχο του διπλϊματοσ.
3. Ο κάτοχοσ μθ αποκλειςτικισ άδειασ εκμετάλλευςθσ δεν ζχει δικαίωμα αγωγισ ενϊπιον
του Δικαςτθρίου, εκτόσ εάν ο δικαιοφχοσ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ζχει ειδοποιθκεί εκ
των προτζρων και εφόςον αυτό επιτρζπεται ρθτά ςτθ ςυμφωνία για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ
εκμετάλλευςθσ.
4. Ο δικαιοφχοσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ δικαιοφται να ςυμμετάςχει ωσ διάδικοσ ςε
αγωγι που ζχει αςκιςει ενϊπιον του Δικαςτθρίου ο κάτοχοσ άδειασ εκμετάλλευςθσ.
5. Το κφροσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί ςε αγωγι για προςβολι
δικαιϊματοσ ευρεςιτεχνίασ που ζχει αςκθκεί από τον κάτοχο άδειασ εκμετάλλευςθσ, εφόςον
ςτθ διαδικαςία δεν ςυμμετζχει ο δικαιοφχοσ του διπλϊματοσ. Ο διάδικοσ ςε αγωγι για
προςβολι διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ που κζλει να αμφιςβθτιςει το κφροσ του διπλϊματοσ
πρζπει να αςκιςει αγωγι κατά του δικαιοφχου του διπλϊματοσ.
6. Κάκε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι οργανιςμόσ που δικαιοφται να αςκεί αγωγζσ
ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο και οι οποίοι ζχουν ςχζςθ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ,
μποροφν να αςκιςουν αγωγι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
7. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι οργανιςμόσ που δικαιοφται να αςκεί αγωγζσ ςφμφωνα
με το εκνικό του δίκαιο και ο οποίοσ κίγεται από απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων που αναφζρονται ςτο άρκρο
9 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012, ζχει δικαίωμα να αςκιςει αγωγι δυνάμει του
άρκρου 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ).
Άρκρο 48
Εκπροςϊπθςθ
1. Οι διάδικοι εκπροςωποφνται από δικθγόρουσ εξουςιοδοτθμζνουσ να παρίςτανται
ενϊπιον δικαςτθρίου Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ.
2. Οι διάδικοι μποροφν εναλλακτικά να εκπροςωποφνται από νομικοφσ ςυμβοφλουσ
ειδικευμζνουσ ςε κζματα ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ (European Patent
Attorneys) οι οποίοι είναι εξουςιοδοτθμζνοι να ενεργοφν ωσ επαγγελματικοί εκπρόςωποι
ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ςφμφωνα με το άρκρο 134
τθσ ΣΕΔΕ και διακζτουν κατάλλθλα προςόντα, λ.χ. ευρωπαϊκό πιςτοποιθτικό ςε κζματα
διαφορϊν που αφοροφν διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.
3. Τα κατά τθν παράγραφο 2 απαιτοφμενα προςόντα κακορίηονται από τθ Διοικθτικι
Επιτροπι. Ο γραμματζασ τθρεί κατάλογο των νομικϊν ςυμβοφλων που ειδικεφονται ςε
κζματα ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ οι οποίοι δικαιοφνται να εκπροςωποφν
διαδίκουσ ενϊπιον του Δικαςτθρίου.
4. Οι εκπρόςωποι των διαδίκων μποροφν να ςυνοδεφονται από νομικοφσ ςυμβοφλουσ
ειδικευμζνουσ ςε κζματα ευρεςιτεχνιϊν (patent attorneys), οι οποίοι μποροφν να λαμβάνουν
τον λόγο ςτισ ακροάςεισ του Δικαςτθρίου ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
5. Οι εκπρόςωποι των διαδίκων απολαφουν των αναγκαίων για τθν ανεξάρτθτθ άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ προνομίων και αςυλιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του προνομίου μθ
κοινοποίθςθσ ενϊπιον του δικαςτθρίου επικοινωνιϊν μεταξφ του εκπροςϊπου και του
διαδίκου ι άλλου προςϊπου, υπό τουσ όρουσ των Κανονιςμϊν διαδικαςίασ, εκτόσ εάν ο
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ενδιαφερόμενοσ διάδικοσ ζχει παραιτθκεί ρθτά από το εν λόγω προνόμιο.
6. Οι εκπρόςωποι των διαδίκων οφείλουν να μθν παρουςιάηουν με παραπλανθτικό τρόπο
ςτο Δικαςτιριο τα ςτοιχεία των υποκζςεων ι τα πραγματικά περιςτατικά τα οποία γνϊριηαν
ι μποροφςαν ευλόγωσ να γνωρίηουν.
7. Θ εκπροςϊπθςθ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου δεν
απαιτείται ςε διαδικαςίεσ δυνάμει του άρκρου 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ
Άρκρο 49
Γλϊςςα διαδικαςίασ ςτο Ρρωτοδικείο
1. Γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ενϊπιον οποιουδιποτε τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ είναι
επίςθμθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ οποία είναι θ επίςθμθ γλϊςςα ι μια από τισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ όπου ζχει τθν ζδρα του το εν λόγω
τμιμα ι θ επίςθμθ γλϊςςα ι γλϊςςεσ που ορίηουν τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ τα οποία
ζχουν από κοινοφ περιφερειακό τμιμα.
2. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ μποροφν να
υποδεικνφουν μία ι περιςςότερεσ από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ωσ γλϊςςα διαδικαςίασ του οικείου τοπικοφ ι περιφερειακοφ
τμιματοσ.
3. Οι διάδικοι μποροφν να ςυμφωνιςουν να χρθςιμοποιθκεί ωσ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ τθ
γλϊςςα ςτθν οποία χορθγικθκε το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, εφόςον αυτό εγκρικεί από τθν
αρμόδια ςφνκεςθ του Δικαςτθρίου. Εάν θ εν λόγω ςφνκεςθ δεν εγκρίνει τθν επιλογι τουσ, οι
διάδικοι μποροφν να ηθτιςουν να παραπεμφκεί θ υπόκεςθ ςτο κεντρικό τμιμα.
4. Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των διαδίκων, θ αρμόδια ςφνκεςθ μπορεί, για λόγουσ ευκολίασ
και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ, να αποφαςίςει ότι ωσ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ να χρθςιμοποιθκεί
θ γλϊςςα ςτθν οποία χορθγικθκε το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ.
5. Κατόπιν αίτθςθσ ενόσ εκ των διαδίκων και μετά από ακρόαςθ των λοιπϊν διαδίκων και
τθσ αρμόδιασ ςφνκεςθσ, ο πρόεδροσ του Ρρωτοδικείου μπορεί, για λόγουσ ιςότιμθσ
μεταχείριςθσ και ςυνεκτιμϊντασ όλεσ τισ ςχετικζσ περιςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κζςθσ των διαδίκων και ιδίωσ τθσ κζςθσ του εναγομζνου, να αποφαςίςει ότι ωσ γλϊςςα τθσ
διαδικαςίασ να χρθςιμοποιθκεί θ γλϊςςα ςτθν οποία χορθγικθκε το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο πρόεδροσ του Ρρωτοδικείου αξιολογεί τθν ανάγκθ για ειδικζσ
ρυκμίςεισ μετάφραςθσ και διερμθνείασ.
6. Γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ςτο κεντρικό τμιμα είναι θ γλϊςςα ςτθν οποία χορθγικθκε το
ςχετικό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 50
Γλϊςςα διαδικαςίασ ςτο Εφετείο
1. Γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ενϊπιον του Εφετείου είναι θ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ενϊπιον
του Ρρωτοδικείου.
2. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1, οι διάδικοι μποροφν να ςυμφωνιςουν ότι ωσ
γλϊςςα διαδικαςίασ κα χρθςιμοποιθκεί θ γλϊςςα ςτθν οποία χορθγικθκε το δίπλωμα
ευρεςιτεχνίασ.
3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και ςτον βακμό που κρίνεται αναγκαίο, το Εφετείο μπορεί να
επιλζξει άλλθ επίςθμθ γλϊςςα Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ωσ γλϊςςα διαδικαςίασ για
το ςφνολο ι μζροσ τθσ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυμφωνίασ των διαδίκων.
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Άρκρο 51
Άλλεσ γλωςςικζσ ρυκμίςεισ
1. Κάκε ςφνκεςθ του Ρρωτοδικείου και του Εφετείου μποροφν, ςτον βακμό που κρίνεται
ςκόπιμο, να μθν εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ μετάφραςθσ.
2. Κατ’ αίτθςθ ενόσ εκ των διαδίκων και ςτον βακμό που κρίνεται ςκόπιμο, κάκε τμιμα του
Ρρωτοδικείου και το Εφετείου παρζχουν δυνατότθτα διερμθνείασ προσ επικουρία των
διαδίκων κατά τθν προφορικι διαδικαςία.
3. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 49 παράγραφοσ 6, αν θ αγωγι για προςβολι
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ αςκθκεί ενϊπιον του κεντρικοφ τμιματοσ, ο εναγόμενοσ που ζχει
τθν κατοικία του, τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τον τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ
του ςε κράτοσ μζλοσ ζχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αιτιςεωσ, μεταφράςεισ των
ςχετικϊν εγγράφων ςτθ γλϊςςα του κράτουσ μζλουσ κατοικίασ, κφριασ εγκατάςταςθσ ι,
ελλείψει κατοικίασ ι κφριασ εγκατάςταςθσ, τόπου επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, υπό τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α)θ δικαιοδοςία ζχει ανατεκεί ςτο κεντρικό τμιμα ςφμφωνα με το άρκρο 33
παράγραφοσ 1 τρίτο ι τζταρτο εδάφιο, και
β)θ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ ςτο κεντρικό τμιμα είναι γλϊςςα που δεν αποτελεί
επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο ο εναγόμενοσ ζχει τθν
κατοικία του, τθν κφρια εγκατάςταςι του ι, ελλείψει κατοικίασ ι κφριασ
εγκατάςταςθσ, τον τόπο επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ, και
γ)ο εναγόμενοσ δεν ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ διαδικαςίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Διαδικαςία ενϊπιον του Δικαςτθρίου
Άρκρο 52
Γραπτι, ενδιάμεςθ και προφορικι διαδικαςία
1 Θ διαδικαςία ενϊπιον του Δικαςτθρίου ςυνίςταται ςε γραπτι, ενδιάμεςθ και προφορικι
διαδικαςία, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ. Πλεσ οι διαδικαςίεσ οργανϊνονται
με ευζλικτο και ιςορροπθμζνο τρόπο.
2. Στθν ενδιάμεςθ διαδικαςία, μετά τθ γραπτι διαδικαςία και εφόςον κρίνεται ςκόπιμο, ο
ειςθγθτισ δικαςτισ, κατόπιν εντολισ τθσ ολομζλειασ, είναι αρμόδιοσ για τθ ςφγκλθςθ
ενδιάμεςθσ ακρόαςθσ. Ο εν λόγω δικαςτισ διερευνά ιδίωσ μαηί με τουσ διαδίκουσ τθ
δυνατότθτα ςυμβιβαςμοφ, μεταξφ άλλων μζςω διαμεςολάβθςθσ ι/και διαιτθςίασ
χρθςιμοποιϊντασ τισ υπθρεςίεσ του Κζντρου που αναφζρεται ςτο άρκρο 35.
3. Θ προφορικι διαδικαςία παρζχει ςτουσ διαδίκουσ τθν ευκαιρία να εκκζςουν δεόντωσ τα
επιχειριματά τουσ. Το Δικαςτιριο μπορεί, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των διαδίκων, να
παραλείψει τθν ακρόαςθ.
Άρκρο 53
Αποδεικτικά μζςα
1. Κατά τθν ενϊπιον του Δικαςτθρίου διαδικαςία χρθςιμοποιοφνται ιδίωσ τα ακόλουκα
αποδεικτικά μζςα:
α)
ακρόαςθ των διαδίκων,
β)

αίτθςθ παροχισ πλθροφοριϊν,
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γ)

προςκόμιςθ εγγράφων,

δ)

ακρόαςθ μαρτφρων,

ε)

πραγματογνωμοςφνθ,

ςτ)

αυτοψία,

η)

ςυγκριτικζσ δοκιμζσ ι πειράματα,

θ) ζγγραφεσ ζνορκεσ δθλϊςεισ (ζνορκεσ βεβαιϊςεισ).
2. Οι Κανονιςμοί Διαδικαςίασ διζπουν τθ διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ των αποδεικτικϊν
ςτοιχείων. Θ εξζταςθ μαρτφρων και πραγματογνωμόνων διεξάγεται υπό τον ζλεγχο του
Δικαςτθρίου και περιορίηεται ςτα αναγκαία.
Άρκρο 54
Βάροσ απόδειξθσ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 24 παράγραφοι 2 και 3, το βάροσ απόδειξθσ των γεγονότων
φζρει ο διάδικοσ ο οποίοσ επικαλείται τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα.
Άρκρο 55
Αντιςτροφι του βάρουσ απόδειξθσ
1. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 24 παράγραφοι 2 και 3, εάν το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ
αφορά μζκοδο καταςκευισ νζου προϊόντοσ, κάκε πανομοιότυπο προϊόν που καταςκευάηεται
χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του δικαιοφχου του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ κεωρείται, μζχρισ
αποδείξεωσ του εναντίου, ότι αποκτικθκε με τθν εν λόγω μζκοδο.
2. Θ οριηόμενθ ςτθν παράγραφο 1 αρχι εφαρμόηεται επίςθσ όταν υπάρχει ςθμαντικι
πικανότθτα το πανομοιότυπο προϊόν να ζχει καταςκευαςκεί με τθ μζκοδο που
κατοχυρϊνεται με το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, ενϊ ο δικαιοφχοσ του διπλϊματοσ
ευρεςιτεχνίασ δεν μπόρεςε, παρά τθν εφλογθ προςπάκεια που κατζβαλε, να προςδιορίςει τθ
μζκοδο που όντωσ χρθςιμοποιικθκε για τθν καταςκευι του πανομοιότυπου προϊόντοσ.
3. Κατά τθν προςκόμιςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων περί του εναντίου, λαμβάνονται υπόψθ τα
ζννομα ςυμφζροντα του εναγομζνου για τθν προςταςία του επιχειρθματικοφ και εμπορικοφ
του απορριτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Εξουςίεσ του Δικαςτθρίου
Άρκρο 56
Γενικζσ εξουςίεσ του Δικαςτθρίου
1. Το Δικαςτιριο μπορεί να επιβάλλει μζτρα, διαδικαςίεσ και μζτρα αποκατάςταςθσ όπωσ
ορίηονται ςτθν παροφςα Συμφωνία και να εκδίδει διαταγζσ υπό ςυγκεκριμζνεσ
προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
2. Το Δικαςτιριο λαμβάνει δεόντωσ υπόψθ το ςυμφζρον των διαδίκων και, πριν εκδϊςει
μια διαταγι, παρζχει ςε κάκε διάδικο τθ δυνατότθτα ακρόαςθσ, εκτόσ εάν αυτό είναι
αςυμβίβαςτο με τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ τθσ εν λόγω διαταγισ.
Άρκρο 57
Δικαςτικοί πραγματογνϊμονεσ
1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ των διαδίκων να προςκομίηουν εκκζςεισ
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πραγματογνωμοςφνθσ, το Δικαςτιριο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να διορίηει δικαςτικοφσ
πραγματογνϊμονεσ για τθν παροχι πραγματογνωμοςφνθσ ςχετικά με ειδικζσ πτυχζσ τθσ
υπόκεςθσ. Το Δικαςτιριο παρζχει ςτουσ εν λόγω πραγματογνϊμονεσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ
που χρειάηονται για τθν πραγματογνωμοςφνθ τουσ.
2. Ρροσ τοφτο το Δικαςτιριο καταρτίηει, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ,
ενδεικτικό κατάλογο πραγματογνωμόνων, ο οποίοσ τθρείται από τον Γραμματζα.
3. Οι δικαςτικοί πραγματογνϊμονεσ παρζχουν εχζγγυα ανεξαρτθςίασ και αμερολθψίασ. Οι
κανόνεσ που διζπουν τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων όςον αφορά τουσ δικαςτζσ ςφμφωνα με
το άρκρο 7 του Οργανιςμοφ εφαρμόηονται κατ' αναλογία ςτουσ δικαςτικοφσ
πραγματογνϊμονεσ.
4. Θ πραγματογνωμοςφνθ που παρζχουν οι δικαςτικοί πραγματογνϊμονεσ ςτο Δικαςτιριο
τίκεται ςτθ διάκεςθ των διαδίκων, οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να τθ ςχολιάςουν.
Άρκρο 58
Ρροςταςία εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν
Για τθν προςταςία του εμπορικοφ απορριτου, των προςωπικϊν δεδομζνων ι άλλων
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν διαδίκου ι τρίτου, ι για τθν πρόλθψθ τθσ καταχρθςτικισ
χριςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει να περιοριςκεί ι να
απαγορευκεί θ ςυγκζντρωςθ και θ χριςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςτθν ενϊπιόν του
διαδικαςία ι να περιοριςκεί θ πρόςβαςθ ςτα εν λόγω ςτοιχεία ςε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα.
Άρκρο 59
Διαταγι προςκόμιςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
1. Κατόπιν αιτιςεωσ διαδίκου ο οποίοσ ζχει προςκομίςει ευλόγωσ διακζςιμα αποδεικτικά
ςτοιχεία επαρκι προσ τεκμθρίωςθ των ιςχυριςμϊν του και ο οποίοσ, τεκμθριϊνοντασ τουσ
ιςχυριςμοφσ του, ζχει επικαλεςκεί αποδεικτικά ςτοιχεία ευριςκόμενα υπό τον ζλεγχο του
αντιδίκου ι τρίτου, το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθν προςκόμιςθ των εν λόγω
αποδεικτικϊν ςτοιχείων από τον αντίδικο ι τον τρίτο, με τθν επιφφλαξθ τθσ προςταςίασ των
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν. Θ διαταγι αυτι δεν ςυνεπάγεται υποχρζωςθ
αυτοενοχοποίθςθσ του διαδίκου.
2. Κατόπιν αιτιςεωσ διαδίκου, το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει, υπό τουσ όρουσ τθσ
παραγράφου 1, τθν κοινοποίθςθ τραπεηικϊν, χρθματοοικονομικϊν ι εμπορικϊν εγγράφων
ευριςκομζνων υπό τον ζλεγχο του αντιδίκου, με τθν επιφφλαξθ τθσ προςταςίασ των
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.
Άρκρο 60
Διαταγι διατιρθςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων και αυτοψίασ ςε χϊρουσ
1. Κατόπιν αιτιςεωσ του ενάγοντοσ ο οποίοσ ζχει προςκομίςει ευλόγωσ διακζςιμα
αποδεικτικά ςτοιχεία προσ τεκμθρίωςθ των ιςχυριςμϊν του περί προςβολισ ι επικείμενθσ
προςβολισ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, το Δικαςτιριο μπορεί, ακόμθ και πριν από τθν
εξζταςθ τθσ αγωγισ επί τθσ ουςίασ, να διατάξει τθ λιψθ άμεςων και αποτελεςματικϊν
αςφαλιςτικϊν μζτρων για τθ διατιρθςθ των ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων όςον αφορά
τθν εικαηόμενθ προςβολι, με τθν επιφφλαξθ τθσ προςταςίασ των εμπιςτευτικϊν
πλθροφοριϊν.
2. Τα εν λόγω μζτρα μποροφν να περιλαμβάνουν τθ λεπτομερι περιγραφι, με ι χωρίσ λιψθ
δειγμάτων, ι τθν πραγματικι κατάςχεςθ των παράνομων προϊόντων και, εφόςον
ενδείκνυται, των υλικϊν και εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι ι/και τθ
διανομι των προϊόντων αυτϊν κακϊσ και των ςχετικϊν εγγράφων.
3. Το Δικαςτιριο μπορεί, ακόμθ και πριν από τθν εξζταςθ τθσ αγωγισ επί τθσ ουςίασ,
κατόπιν αιτιςεωσ του ενάγοντοσ ο οποίοσ ζχει προςκομίςει ευλόγωσ διακζςιμα αποδεικτικά
ςτοιχεία προσ τεκμθρίωςθ των ιςχυριςμϊν του περί προςβολισ ι επικείμενθσ προςβολισ
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του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, να διατάξει τθ διενζργεια ζρευνασ ςε χϊρουσ. Θ ζρευνα αυτι
διεξάγεται από πρόςωπο που διορίηει το Δικαςτιριο ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ
Διαδικαςίασ.
4. Κατά τθν ζρευνα των χϊρων ο ενάγων δεν είναι παρϊν αυτοπροςϊπωσ, αλλά μπορεί να
εκπροςωπείται από ανεξάρτθτο επαγγελματία του οποίου το όνομα πρζπει να ορίηεται ςτθ
διαταγι του Δικαςτθρίου.
5. Διατάςςονται μζτρα, εφόςον απαιτείται και χωρίσ ακρόαςθ του αντιδίκου, ιδίωσ όταν
κάκε κακυςτζρθςθ ενδζχεται να προκαλζςει ανεπανόρκωτθ ηθμία ςτο δικαιοφχο του
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ι όταν υπάρχει αποδεδειγμζνοσ κίνδυνοσ καταςτροφισ των
αποδεικτικϊν ςτοιχείων.
6. Πταν διατάςςονται μζτρα διατιρθςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ι αυτοψίασ ςε χϊρουσ
χωρίσ προθγοφμενθ ακρόαςθ του άλλου μζρουσ, τα κιγόμενα μζρθ ενθμερϊνονται αμελλθτί,
το αργότερο δε αμζςωσ μετά τθν εκτζλεςθ των μζτρων. Λαμβάνει χϊρα, κατόπιν αιτιςεωσ
των κιγομζνων μερϊν, επανεξζταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιϊματοσ ακρόαςθσ,
προκειμζνου να αποφαςιςκεί, εντόσ ευλόγου προκεςμίασ από τθν κοινοποίθςθ των μζτρων,
αν αυτά πρζπει να τροποποιθκοφν, να ανακλθκοφν ι να επιβεβαιωκοφν.
7. Τα μζτρα διατιρθςθσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων μποροφν να εξαρτθκοφν από τθ
ςφςταςθ κατάλλθλθσ αςφάλειασ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ από τον ενάγοντα, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που κα υποςτεί ενδεχομζνωσ ο εναγόμενοσ, όπωσ
προβλζπει θ παράγραφοσ 9.
8. Το Δικαςτιριο μεριμνά ϊςτε τα μζτρα διατιρθςθσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων να
ανακαλοφνται ι να παφουν να παράγουν αποτελζςματα κατόπιν αιτιςεωσ του εναγομζνου,
με τθν επιφφλαξθ τυχόν αποηθμίωςθσ, εάν ο ενάγων δεν κατακζςει, εντόσ διαςτιματοσ που
δεν υπερβαίνει τισ 31 θμερολογιακζσ ι τισ 20 εργάςιμεσ θμζρεσ, αναλόγωσ ποιο διάςτθμα
είναι μεγαλφτερο, τθν αγωγι ενϊπιον του Δικαςτθρίου θ οποία κα οδθγιςει ςε ζκδοςθ
απόφαςθσ επί τθσ ουςίασ τθσ υπόκεςθσ.
9. Εάν τα μζτρα διατιρθςθσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων ανακλθκοφν ι παφςουν να
ιςχφουν λόγω πράξθσ ι παράλειψθσ του ενάγοντοσ, ι εάν διαπιςτωκεί εκ των υςτζρων ότι
δεν υπιρξε προςβολι ι απειλι προςβολισ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, το Δικαςτιριο
μπορεί να διατάξει τον αιτοφντα, κατ' αίτθςθ του εναγομζνου, να καταβάλει ςτον εναγόμενο
τθ δζουςα αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμία που υπζςτθ εξαιτίασ των εν λόγω μζτρων.
Άρκρο 61
Αποφάςεισ δζςμευςθσ
1. Κατόπιν αιτιματοσ του αιτοφντοσ με το οποίο παρουςιάηονται ευλόγωσ διακζςιμα
αποδεικτικά ςτοιχεία προσ τεκμθρίωςθ των ιςχυριςμϊν του περί προςβολισ ι επικείμενθσ
προςβολισ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, το Δικαςτιριο μπορεί, ακόμθ και πριν από τθν
εξζταςθ τθσ αγωγισ επί τθσ ουςίασ, να διατάξει διάδικο να μθν απομακρφνει από τθ
δικαιοδοςία του οποιαδιποτε υπαγόμενα ςε αυτιν περιουςιακά ςτοιχεία οφτε να
πραγματοποιιςει ςυναλλαγζσ με οποιαδιποτε περιουςιακά ςτοιχεία, είτε υπάγονται ςτθ
δικαιοδοςία του είτε όχι.
2. Οι παράγραφοι 5 ζωσ 9 του άρκρου 60 ιςχφουν κατ’ αναλογία για τα μζτρα του παρόντοσ
άρκρου.
Άρκρο 62
Αςφαλιςτικά και ςυντθρθτικά μζτρα
1. Το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά του φερομζνου ωσ
παραβάτθ ι κατά ενδιάμεςου φορζα του οποίου τισ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιεί, με ςκοπό να
αποτραπεί επικείμενθ προςβολι διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, να απαγορευκεί προςωρινά θ
ςυνζχιςθ τθσ καταγγελλόμενθσ προςβολισ, ενδεχομζνωσ υπό τον όρο τθσ καταβολισ
69

επαναλαμβανόμενου προςτίμου, ι να προβλεφκεί ωσ όροσ για τυχόν ςυνζχιςι τθσ θ
κατάκεςθ εγγφθςθσ με ςκοπό να διαςφαλιςτεί θ αποηθμίωςθ του δικαιοφχου.
2. Το Δικαςτιριο ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να ςτακμίςει τα ςυμφζροντα των διαδίκων και,
ςυγκεκριμζνα, να λάβει υπόψθ τθν πικανι ηθμία εκάςτου των διαδίκων λόγω τθσ ζκδοςθσ ι
τθσ άρνθςθσ ζκδοςθσ τθσ διαταγισ λιψθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων.
3. Το Δικαςτιριο μπορεί επίςθσ να διατάξει τθν κατάςχεςθ ι τθν απόδοςθ των προϊόντων
για τα οποία υπάρχουν υπόνοιεσ ότι προςβάλλουν δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, προκειμζνου να
εμποδίςει τθν είςοδο ι τθν κυκλοφορία τουσ ςτο εμπορικό κφκλωμα. Εάν ο ενάγων
αποδεικνφει τθν φπαρξθ περιςτάςεων που είναι δυνατόν να κζςουν ςε κίνδυνο τθν
καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ, το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ τθσ
κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του φερόμενου ωσ παραβάτθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
δζςμευςθσ των τραπεηικϊν του λογαριαςμϊν και των λοιπϊν περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
4. Το Δικαςτιριο μπορεί, ωσ προσ τα μζτρα των παραγράφων 1 και 3, να καλζςει τον
ενάγονται να προςκομίςει κάκε ευλόγωσ διακζςιμο αποδεικτικό ςτοιχείο προκειμζνου να
βεβαιωκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό ότι ο ενάγων είναι ο δικαιοφχοσ και ότι υπάρχει ι
επίκειται προςβολι του δικαιϊματόσ του.
5. Οι παράγραφοι 5 ζωσ 9 του άρκρου 60 ιςχφουν κατ’ αναλογία για τα μζτρα του παρόντοσ
άρκρου.
Άρκρο 63
Μόνιμα απαγορευτικά μζτρα
1. Πταν εκδοκεί απόφαςθ που διαπιςτϊνει προςβολι διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, το
Δικαςτιριο μπορεί να απαγορεφςει ςτον παραβάτθ τθ ςυνζχιςθ τθσ εν λόγω προςβολισ ςτο
μζλλον. Το Δικαςτιριο μπορεί επίςθσ να επιβάλει αυτι τθν απαγόρευςθ και ςε ενδιάμεςο
φορζα, οι υπθρεςίεσ του οποίου χρθςιμοποιοφνται από τρίτον για τθν προςβολι διπλϊματοσ
ευρεςιτεχνίασ.
2. Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν απαγόρευςθ τθσ παραγράφου 1 επιςφρει, κατά περίπτωςθ,
τθν καταβολι επαναλαμβανόμενου προςτίμου καταβλθτζου ςτο Δικαςτιριο.
Άρκρο 64
Διορκωτικά μζτρα ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν για προςβολι διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ
1. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν αποηθμίωςθσ οφειλόμενθσ ςτον ηθμιωκζντα λόγω προςβολισ
του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ και χωρίσ άλλου είδουσ αποηθμίωςθ, το Δικαςτιριο μπορεί να
διατάξει, αιτιςει του ενάγοντοσ, τθ λιψθ ενδεδειγμζνων μζτρων όςον αφορά προϊόντα που
κρίκθκε ότι ςυνιςτοφν προςβολι του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ και, εφόςον απαιτείται,
όςον αφορά τα υλικά και εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ ςτθ δθμιουργία ι τθν
καταςκευι των εν λόγω προϊόντων.
2. Τα εν λόγω μζτρα περιλαμβάνουν:
διλωςθ
α)
προςβολισ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ,
απόςυρςθ
β)
των προϊόντων από το εμπορικό κφκλωμα,
γ)αφαίρεςθ από το προϊόν τθσ ιδιότθτασ που ςυνιςτά προςβολι,
δ) οριςτικι απομάκρυνςθ των προϊόντων από το εμπορικό κφκλωμα, ι
ε) καταςτροφι των προϊόντων ι/και των ςχετικϊν υλικϊν και εργαλείων.
3. Το Δικαςτιριο διατάςςει τθν εκτζλεςθ των εν λόγω μζτρων με δαπάνεσ του παραβάτθ,
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εκτόσ εάν ςυνθγοροφν ειδικοί λόγοι για το αντίκετο.
4. Κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων δυνάμει του παρόντοσ
άρκρου, το Δικαςτιριο λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ αναλογικότθτασ μεταξφ τθσ
ςοβαρότθτασ τθσ προςβολισ και των διαταςςόμενων μζτρων αποκατάςταςθσ, τθν προκυμία
του παραβάτθ να επαναφζρει τα υλικά ςε μορφι θ οποία δεν ςυνιςτά προςβολι κακϊσ και
τα ςυμφζροντα τρίτων.
Άρκρο 65
Απόφαςθ ςχετικά με το κφροσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ
1. Το Δικαςτιριο αποφαςίηει ςχετικά με το κφροσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βάςει αγωγισ
ανάκλθςθσ ι ανταγωγισ ανάκλθςθσ.
2. Το Δικαςτιριο μπορεί να ανακαλζςει ζνα δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, είτε πλιρωσ είτε εν
μζρει, μόνο για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 138 παράγραφοσ 1 και 139
παράγραφοσ 2 τθσ ΣΕΔΕ.
3. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 138 παράγραφοσ 3 τθσ ΣΕΔΕ, εάν οι λόγοι ανάκλθςθσ
αφοροφν μόνον εν μζρει το δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, το δίπλωμα περιορίηεται με ανάλογθ
τροποποίθςθ των αξιϊςεων και ανακαλείται εν μζρει.
4. Στον βακμό που ζνα δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ζχει ανακλθκεί, κεωρείται ότι δεν είχε
εξαρχισ τα αποτελζςματα που προςδιορίηονται ςτα άρκρα 64 και 67 τθσ ΣΕΔΕ.
5. Εφόςον το Δικαςτιριο ανακαλζςει, με οριςτικι απόφαςθ, δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, είτε
πλιρωσ είτε εν μζρει, διαβιβάηει αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ςτο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ και, εάν πρόκειται για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, ςτο
εκνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ κάκε ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Κράτουσ
Μζλουσ.
Άρκρο 66
Εξουςίεσ του Δικαςτθρίου όςον αφορά αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ
1. Στισ αγωγζσ που αςκοφνται δυνάμει του άρκρου 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ), το
Δικαςτιριο μπορεί να αςκεί όλεσ τισ εξουςίεσ που ζχουν ανατεκεί ςτο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1257/2012,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διόρκωςθσ του μθτρϊου του ενιαίου κακεςτϊτοσ προςταςίασ
των ευρεςιτεχνιϊν.
2. Στισ αγωγζσ που αςκοφνται δυνάμει του άρκρου 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ), οι
διάδικοι αναλαμβάνουν, κατά παρζκκλιςθ από το άρκρο 69, τα δικαςτικά τουσ ζξοδα.
Άρκρο 67
Διαταγι κοινοποίθςθσ πλθροφοριϊν
1. Το Δικαςτιριο δφναται, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ και αναλογικισ αίτθςθσ του ενάγοντοσ
και ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ, να διατάςςει τον παραβάτθ να γνωςτοποιεί
ςτον ενάγοντα:
α)
τθν προζλευςθ και τα κυκλϊματα διανομισ των παράνομων
προϊόντων ι διαδικαςιϊν,
β)

τισ ποςότθτεσ που παριχκθςαν, καταςκευάςκθκαν, παραδόκθκαν,
παραλιφκθκαν ι παραγγζλκθκαν κακϊσ και το τίμθμα που
ειςπράχκθκε για τα εν λόγω προϊόντα, και

γ)

τθν ταυτότθτα οποιουδιποτε τρίτου ςυμμετζχει ςτθν παραγωγι ι
διανομι των παράνομων προϊόντων ι ςτθ χριςθ τθσ μεκόδου.
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2. Το Δικαςτιριο δφναται, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ, να διατάξει επίςθσ
οποιονδιποτε τρίτο ο οποίοσ:
α)διαπιςτϊκθκε ότι κατείχε, ςε εμπορικι κλίμακα, παράνομα προϊόντα ι ζκανε
χριςθ, ςε εμπορικι κλίμακα, τθσ παράνομθσ μεκόδου,
β)

διαπιςτϊκθκε ότι, ςε εμπορικι κλίμακα, παρείχε
χρθςιμοποιοφμενεσ για τθν προςβολι δικαιϊματοσ, ι

υπθρεςίεσ

γ)

υποδείχκθκε, από το πρόςωπο που αναφζρεται ςτα ςτοιχεία α) ι β),
ωσ εμπλεκόμενο ςτθν παραγωγι, καταςκευι ι διανομι των
παράνομων προϊόντων ι μεκόδων ι ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν,
να παράςχει ςτον ενάγοντα τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.
Άρκρο 68
Επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ
1. Κατόπιν αιτιςεωσ του ηθμιωκζντοσ, το Δικαςτιριο διατάςςει τον παραβάτθ ο οποίοσ, εν
γνϊςει του ι ενϊ όφειλε ευλόγωσ να γνωρίηει, προζβθ ςε προςβολι διπλϊματοσ
ευρεςιτεχνίασ, να καταβάλει ςτον ηθμιωκζντα αποηθμίωςθ αντίςτοιχθ προσ τθν πραγματικι
ηθμία που αυτόσ υπζςτθ εξαιτίασ τθσ προςβολισ.
2. Ο ηθμιωκείσ αποκακίςταται, κατά το μζτρο του δυνατοφ, ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία κα
ευριςκόταν εάν δεν είχε διαπραχκεί θ προςβολι. Ο παραβάτθσ δεν πρζπει να αποκομίςει
όφελοσ από τθν προςβολι. Ωςτόςο, θ αποηθμίωςθ δεν ζχει χαρακτιρα τιμωρίασ.
3. Πταν το Δικαςτιριο ορίηει τθν αποηθμίωςθ:
α)
λαμβάνει υπόψθ όλα τα ςυναφι ηθτιματα όπωσ τισ αρνθτικζσ
οικονομικζσ επιπτϊςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ απϊλειασ κερδϊν, τισ
οποίεσ υπζςτθ ο ηθμιωκείσ διάδικοσ και τον τυχόν αδικαιολόγθτο
πλουτιςμό που αποκόμιςε ο παραβάτθσ και, εφόςον ενδείκνυται,
άλλα ςτοιχεία, πζραν των οικονομικϊν, όπωσ θ θκικι βλάβθ που
προκάλεςε ςτον ηθμιωκζντα ι προςβολι, ι
β)

εναλλακτικά προσ το ςτοιχείο α), δφναται, εφόςον ενδείκνυται, να
κακορίηει τθν αποηθμίωςθ ωσ κατ’ αποκοπιν ποςό βάςει ςτοιχείων
όπωσ τουλάχιςτον το φψοσ των δικαιωμάτων ι λοιπϊν αμοιβϊν που
κα οφείλονταν εάν ο παραβάτθσ είχε ηθτιςει τθν άδεια να
χρθςιμοποιιςει το επίμαχο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ.
4. Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο παραβάτθσ δεν προζβθ ςτθν προςβολι του διπλϊματοσ
εν γνϊςει του ι ενϊ όφειλε ευλόγωσ να γνωρίηει, το Δικαςτιριο δφναται να διατάςςει τθν
απόδοςθ των κερδϊν ι τθν καταβολι αποηθμίωςθσ.
Άρκρο 69
Δικαςτικά ζξοδα
1. Τα εφλογα και αναλογικά δικαςτικά ζξοδα και οι λοιπζσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υπεβλικθ ο
νικιςασ διάδικοσ βαρφνουν κατά κανόνα τον θττθκζντα διάδικο, εκτόσ εάν λόγοι επιείκειασ
επιβάλλουν άλλωσ, εντόσ ανωτάτου ορίου που κακορίηεται ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ
Διαδικαςίασ.
2. Εάν θ νίκθ διαδίκου είναι μόνο μερικι ι οφείλεται ςε εξαιρετικζσ περιςτάςεισ, το
Δικαςτιριο δφναται να διατάξει ιςομερι καταμεριςμό των δαπανϊν ι να αναλάβει ζκαςτοσ
διάδικοσ τα ζξοδά του.
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3. Ο διάδικοσ βαρφνεται με τυχόν περιττά ζξοδα που προξζνθςε ςτο Δικαςτιριο ι ςτον
ζτερο διάδικο.
4. Το Δικαςτιριο δφναται να διατάξει τον ενάγοντα, κατ' αίτθςι του εναγομζνου, να
παράςχει επαρκι αςφάλεια για τα δικαςτικά και λοιπά ζξοδα του εναγομζνου που ενδζχεται
να βαρφνουν τον ενάγοντα, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων 59 ζωσ 62.
Άρκρο 70
Δικαςτικά τζλθ
1. Οι διάδικοι καταβάλλουν δικαςτικά τζλθ.
2. Τα δικαςτικά τζλθ προκαταβάλλονται, εκτόσ εάν ορίηουν διαφορετικά οι Κανονιςμοί
Διαδικαςίασ. Ο διάδικοσ που δεν ζχει καταβάλει τα κακοριςκζντα δικαςτικά τζλθ δφναται να
αποκλειςκεί από τθν περαιτζρω ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία.
Άρκρο 71
Ευεργζτθμα πενίασ
1. Εάν ο διάδικοσ που είναι φυςικό πρόςωπο ευρίςκεται ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτα
ζξοδα τθσ δίκθσ, ςυνολικά ι εν μζρει, μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει τθ χοριγθςθ του
ευεργετιματοσ πενίασ. Οι όροι για τθ χοριγθςθ του ευεργετιματοσ πενίασ κακορίηονται
ςτουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
2. Το Δικαςτιριο αποφαςίηει για τθν πλιρθ ι μερικι χοριγθςθ του ευεργετιματοσ πενίασ ι
για τθ μθ χοριγθςι του, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
3. Κατόπιν πρόταςθσ του Δικαςτθρίου, θ Διοικθτικι Επιτροπι ορίηει το φψοσ του
ευεργετιματοσ πενίασ και τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν επιβάρυνςθ με τα ςχετικά ζξοδα.
Άρκρο 72
Ρροκεςμία παραγραφισ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 24 παράγραφοι 2 και 3, οι αγωγζσ ςχετικά με κάκε μορφι
οικονομικισ αποηθμίωςθσ μποροφν να αςκθκοφν μζγιςτθσ προκεςμίασ πζντε ετϊν από τθν
θμερομθνία κατά τθν οποία ο ενάγων ζλαβε γνϊςθ ι μποροφςε ευλόγωσ να λάβει γνϊςθ του
τελευταίου περιςτατικοφ που δικαιολογεί τθν αγωγι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ζνδικα μζςα
Άρκρο 73
Ζφεςθ
1. Ζφεςθ κατά αποφάςεωσ του Ρρωτοδικείου μπορεί να αςκθκεί ενϊπιον του Εφετείου από
τον πλιρωσ ι εν μζρει θττθκζντα διάδικο, εντόσ δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ.
2. Ζφεςθ κατά διαταγισ του Ρρωτοδικείου μπορεί να αςκθκεί ενϊπιον του Εφετείου από
τον πλιρωσ ι εν μζρει θττθκζντα διάδικο:
α)για τισ διαταγζσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 49 παράγραφοσ 5, 59 ζωσ 62 και
67 εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ διαταγισ ςτον
ενάγοντα,
β)για τισ υπόλοιπεσ διαταγζσ, εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α):
μαηί
(i) με το ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ, ι
(ii)
εάν το Δικαςτιριο επιτρζψει τθν άςκθςθ ζφεςθσ, εντόσ 15 θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου.
3. Θ ζφεςθ κατά αποφάςεωσ ι διαταγισ του Ρρωτοδικείου μπορεί να βαςίηεται ςε νομικά
ηθτιματα και πραγματικά περιςτατικά.
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4. Νζα περιςτατικά και νζα αποδεικτικά ςτοιχεία επιτρζπεται να ειςάγονται μόνον
ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ και εφόςον θ υποβολι τουσ από τον
ςυγκεκριμζνο διάδικο δεν ιταν εφλογο να αναμζνεται κατά τθν διαδικαςία ενϊπιον του
Ρρωτοδικείου.
Άρκρο 74
Αποτελζςματα τθσ ζφεςθσ
1. Θ ζφεςθ δεν ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα εκτόσ εάν αποφαςίςει διαφορετικά το
Εφετείο κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ ενόσ εκ των διαδίκων. Οι Κανονιςμοί Διαδικαςίασ
εξαςφαλίηουν ότι θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται αμελλθτί.
2. Ραρά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1, ζφεςθ κατά αποφάςεωσ επί αγωγισ ι
ανταγωγισ ανάκλθςθσ και αγωγισ δυνάμει του άρκρου 32 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο κ) ζχει
πάντοτε αναςταλτικό αποτζλεςμα.
3. Ζφεςθ κατά διαταγισ αναφερόμενθσ ςτα άρκρα 49 παράγραφοσ 5, 59 ζωσ 62 ι 67 δεν
αναςτζλλει τθ ςυνζχιςθ τθσ κφριασ διαδικαςίασ. Εντοφτοισ, το Ρρωτοδικείο δεν εκδίδει
απόφαςθ ςτθν κφρια διαδικαςία πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Εφετείου ςχετικά
με διαταγι κατά τθσ οποίασ ζχει αςκθκεί ζφεςθ.
Άρκρο 75
Απόφαςθ ςχετικά με ζφεςθ και αναπομπι
1. Εάν θ ζφεςθ που αςκείται δυνάμει του άρκρου 73 είναι βάςιμθ, το Εφετείο ανακαλεί τθν
απόφαςθ του Ρρωτοδικείου και εκδίδει οριςτικι απόφαςθ. Το Εφετείο μπορεί ςε εξαιρετικζσ
περιςτάςεισ και ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ να αναπζμψει τθν υπόκεςθ ςτο
Ρρωτοδικείο προσ ζκδοςθ απόφαςθσ.
2. Σε περίπτωςθ αναπομπισ τθσ υπόκεςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, το Ρρωτοδικείο
δεςμεφεται από τθν απόφαςθ του Εφετείου ωσ προσ τα νομικά ηθτιματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Αποφάςεισ
Άρκρο 76
Βάςθ των αποφάςεων και δικαίωμα ακρόαςθσ
1. Το Δικαςτιριο αποφαςίηει ςφμφωνα με τα αιτιματα των διαδίκων και δεν επιδικάηει
περιςςότερα από τα ηθτοφμενα.
2. Οι αποφάςεισ επί τθσ ουςίασ μποροφν να βαςίηονται μόνο ςτουσ λόγουσ, τα πραγματικά
περιςτατικά και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που υποβάλλουν οι διάδικοι ι τα οποία ειςάγονται
ςτθ διαδικαςία με διαταγι του Δικαςτθρίου και για τα οποία οι διάδικοι είχαν τθν ευκαιρία
να διατυπϊςουν τισ παρατθριςεισ τουσ.
3. Το Δικαςτιριο αξιολογεί τα αποδεικτικά ςτοιχεία ελεφκερα αμερόλθπτα.
Άρκρο 77
Τυπικζσ απαιτιςεισ
1. Οι αποφάςεισ και διαταγζσ του Δικαςτθρίου είναι αιτιολογθμζνεσ και υποβάλλονται
γραπτϊσ ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
2. Οι αποφάςεισ και διαταγζσ του Δικαςτθρίου εκδίδονται ςτθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ.
Άρκρο 78
Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου και μειοψθφοφςεσ γνϊμεσ
1. Οι αποφάςεισ και διαταγζσ του Δικαςτθρίου λαμβάνονται κατά πλειοψθφία τθσ ςφνκεςθσ
του Δικαςτθρίου, ςφμφωνα με τον Οργανιςμό του Δικαςτθρίου. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ
υπεριςχφει θ ψιφοσ του προεδρεφοντοσ δικαςτι.
2. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, οποιοςδιποτε δικαςτισ τθσ ςφνκεςθσ του Δικαςτθρίου
δφναται να διατυπϊςει τθ μειοψθφοφςα γνϊμθ του χωριςτά από τθν απόφαςθ του
Δικαςτθρίου.
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Άρκρο 79
Συμβιβαςμόσ
Οι διάδικοι δφνανται, ςε κάκε ςτάδιο τθσ δίκθσ, να επιλφουν τθ διαφορά τουσ με
ςυμβιβαςμό που επικυρϊνεται με απόφαςθ του Δικαςτθρίου. Ωςτόςο, ζνα δίπλωμα δεν
ανακαλείται οφτε περιορίηεται μζςω διαδικαςίασ ςυμβιβαςμοφ.
Άρκρο 80
Δθμοςίευςθ των αποφάςεων
Το Δικαςτιριο δφναται να διατάςςει, κατόπιν αιτιςεωσ του ενάγοντοσ και με δαπάνεσ του
παραβάτθ, ενδεδειγμζνα μζτρα για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν απόφαςθ του
Δικαςτθρίου, μεταξφ άλλων με τθν ανάρτθςθ τθσ απόφαςθσ κακϊσ και τθν πλιρθ ι μερικι
δθμοςίευςι τθσ ςε δθμόςια μζςα ενθμζρωςθσ.
Άρκρο 81
Επανεκδίκαςθ
1. Το Εφετείο μπορεί κατ' εξαίρεςθ να εγκρίνει αίτθςθ επανεκδίκαςθσ μετά τθν ζκδοςθ
οριςτικισ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
α)
εάν ο διάδικοσ που ηθτεί τθν επανεκδίκαςθ διαπιςτϊςει γεγονόσ που
μπορεί να κεωρθκεί ωσ αποφαςιςτικόσ παράγων και το οποίο του
ιταν άγνωςτο κατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. Θ ςχετικι αίτθςθ
εγκρίνεται μόνον αν βαςίηεται ςε πράξθ που κρίκθκε ότι ςυνιςτά
ποινικό αδίκθμα με οριςτικι απόφαςθ εκνικοφ δικαςτθρίου, ι
β)

ςε περίπτωςθ ουςιϊδουσ διαδικαςτικοφ ελαττϊματοσ, ιδίωσ εάν δεν
είχε επιδοκεί ςε εναγόμενο που δεν παρζςτθ ενϊπιον του
Δικαςτθρίου το ειςαγωγικό ζγγραφο τθσ δίκθσ ι ιςοδφναμο ζγγραφο
εγκαίρωσ και με τρόπο που να του επιτρζπει να προετοιμάςει τθν
υπεράςπιςι του.
2. Αίτθςθ επανεκδίκαςθσ υποβάλλεται εντόσ δζκα ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ αλλά το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία που ανζκυψε το νζο
περιςτατικό ι διαπιςτϊκθκε το διαδικαςτικό ελάττωμα. Θ αίτθςθ αυτι δεν ζχει αναςταλτικό
αποτζλεςμα εκτόσ εάν το Εφετείο αποφαςίςει άλλωσ.
3. Εάν θ αίτθςθ επανεκδίκαςθσ είναι βάςιμθ, το Εφετείο ακυρϊνει ςυνολικά ι εν μζρει τθν
υπό εξζταςθ απόφαςθ και κινεί εκ νζου τισ διαδικαςίεσ για νζα δίκθ και απόφαςθ, ςφμφωνα
με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
4. Τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφν διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ τα οποία αποτελοφν το
αντικείμενο απόφαςθσ υπό επανεξζταςθ, εφόςον ενεργοφν καλόπιςτα, μποροφν να
ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν αυτά τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 82
Εκτζλεςθ αποφάςεων και διαταγϊν
1. Οι αποφάςεισ και διαταγζσ του Δικαςτθρίου είναι εκτελεςτζσ ςε όλα τα ςυμβαλλόμενα
κράτθ μζλθ. Θ διαταγι εκτζλεςθσ μιασ απόφαςθσ προςαρτάται ςτθν απόφαςθ του
Δικαςτθρίου.
2. Θ εκτζλεςθ απόφαςθσ μπορεί να εξαρτάται κατά περίπτωςθ από τθν παροχι αςφάλειασ
ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ παροχισ αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε προκλθκείςα βλάβθ, ιδίωσ
ςε περίπτωςθ αγωγϊν παραλείψεωσ.
3. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παροφςασ Συμφωνίασ και του Οργανιςμοφ, οι
διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ διζπονται από το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ όπου
πραγματοποιείται θ εκτζλεςθ. Κάκε απόφαςθ του Δικαςτθρίου εκτελείται υπό τισ ίδιεσ
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προχποκζςεισ με απόφαςθ εκδοκείςα ςτο Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ όπου
πραγματοποιείται θ εκτζλεςθ.
4. Εάν ζνασ διάδικοσ δεν ςυμμορφϊνεται με διαταγι του Δικαςτθρίου, μπορεί να
τιμωρείται με επαναλαμβανόμενθ χρθματικι ποινι πλθρωτζα ςτο Δικαςτιριο. Θ ατομικι
κφρωςθ είναι αναλογικι προσ τθ ςθμαςία τθσ εκτελεςτζασ διαταγισ και δεν κίγει το
δικαίωμα του διαδίκου να ηθτιςει αποηθμίωςθ ι εγγφθςθ.
ΜΕΟΣ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρκρο 83
Μεταβατικό κακεςτϊσ
1. Κατά τθ διάρκεια μεταβατικισ περιόδου επτά ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ
τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, μπορεί να αςκείται αγωγι για τθν προςβολι ι τθν ανάκλθςθ
ευρωπαϊκοφ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ι αγωγι για τθν προςβολι ι τθν κιρυξθ ακυρότθτασ
ςυμπλθρωματικοφ πιςτοποιθτικοφ προςταςίασ που εκδίδεται για προϊόν το οποίο
προςτατεφεται από ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ενϊπιον των εκνικϊν δικαςτθρίων ι
άλλων αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν.
2. Οι αγωγζσ που εκκρεμοφν ενϊπιον εκνικοφ δικαςτθρίου κατά το πζρασ τθσ μεταβατικισ
περιόδου δεν επθρεάηονται από τθν εκπνοι τθσ εν λόγω περιόδου.
3. Εκτόσ εάν ζχει ιδθ αςκθκεί αγωγι ενϊπιον του Δικαςτθρίου, οι δικαιοφχοι ευρωπαϊκϊν
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι οι αιτοφντεσ ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που
χορθγικθκαν ι ηθτικθκαν πριν από τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1, και, κατά περίπτωςθ, τθν παράγραφο 5, κακϊσ και οι κάτοχοι
ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ που ζχουν εκδοκεί για προϊόντα τα οποία
προςτατεφονται με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξαιροφνται
από τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Δικαςτθρίου. Ρροσ το ςκοπό αυτό, κοινοποιοφν τθν
εξαίρεςι τουσ ςτθ Γραμματεία το αργότερο ζνα μινα πριν από τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ
περιόδου. Θ εξαίρεςθ ιςχφει από τθν καταχϊριςι τθσ ςτο αρχείο τθσ Γραμματείασ.
4. Εκτόσ εάν ζχει ιδθ αςκθκεί αγωγι ενϊπιον εκνικοφ δικαςτθρίου, οι δικαιοφχοι
ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι οι αιτοφντεσ ευρωπαϊκά διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
ι οι κάτοχοι ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ που ζχουν εκδοκεί για προϊόν το
οποίο προςτατεφεται με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ οι οποίοι ζχουν χρθςιμοποιιςει
τθ δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 ζχουν δικαίωμα να τθν
ανακαλζςουν ανά πάςα ςτιγμι. Εν τοιαφτθ περιπτϊςει, ενθμερϊνουν τθ Γραμματεία
αναλόγωσ. Θ ανάκλθςθ τθσ εξαίρεςθσ ιςχφει από τθν καταχϊριςι τθσ ςτο αρχείο τθσ
Γραμματείασ.
5. Ρζντε ζτθ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, θ Διοικθτικι Επιτροπι
διεξάγει ευρεία διαβοφλευςθ με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
και ζρευνα αναφορικά με τον αρικμό των ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και των
ςυμπλθρωματικϊν πιςτοποιθτικϊν προςταςίασ που ζχουν εκδοκεί για προϊόντα τα οποία
προςτατεφονται με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ςε ςχζςθ με το ποιεσ αγωγζσ
εξακολουκοφν να αςκοφνται για προςβολι ι ανάκλθςθ ι κιρυξθ ακυρότθτασ ενϊπιον των
εκνικϊν δικαςτθρίων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, τουσ λόγουσ και τισ επιπτϊςεισ αυτοφ
του φαινομζνου. Βάςει αυτισ τθσ διαβοφλευςθσ και ςχετικισ γνωμοδότθςθσ του
Δικαςτθρίου, θ Διοικθτικι Επιτροπι δφναται να αποφαςίςει να παρατείνει τθ μεταβατικι
περίοδο κατά επτά ζτθ το πολφ.
ΜΕΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρκρο 84
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Υπογραφι, επικφρωςθ και προςχϊρθςθ
1. Θ παροφςα Συμφωνία κα ανοίξει προσ υπογραφι από κάκε κράτοσ μζλοσ ςτισ 19
Φεβρουαρίου 2013.
2. Θ παροφςα Συμφωνία υπόκειται ςε επικφρωςθ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ
ςυνταγματικοφσ κανόνεσ των κρατϊν μελϊν. Τα ζγγραφα επικφρωςθσ κατατίκενται ςτθ
Γενικι Γραμματεία του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (εφεξισ «κεματοφφλακα»).
3. Κάκε κράτοσ μζλοσ το οποίο υπζγραψε τθν παροφςα Συμφωνία ενθμερϊνει τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν υπ' αυτοφ επικφρωςι τθσ κατά τθ ςτιγμι τθσ κατάκεςθσ του
οικείου εγγράφου ςφμφωνα με το άρκρο 18 παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1257/2012.
4. Θ παροφςα Συμφωνία είναι ανοικτι προσ προςχϊρθςθ από κάκε κράτοσ μζλοσ. Τα
ζγγραφα προςχϊρθςθσ κατατίκενται ςτον κεματοφφλακα.
Άρκρο 85
Κακικοντα του κεματοφφλακα
1. Ο κεματοφφλακασ καταρτίηει επικυρωμζνα αντίγραφα τθσ παροφςασ Συμφωνίασ και τα
διαβιβάηει ςτισ κυβερνιςεισ των υπογραφόντων ι προςχωροφντων κρατϊν μελϊν.
2. Ο κεματοφφλακασ κοινοποιεί ςτισ κυβερνιςεισ των υπογραφόντων ι προςχωροφντων
κρατϊν μελϊν:
α) κάκε υπογραφι,
τθν
β) κατάκεςθ οιουδιποτε εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ,
τθν
γ) θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ.
3. Ο κεματοφφλακασ ηθτεί τθν καταχϊριςθ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ ςτθ Γραμματεία του
Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Άρκρο 86
Διάρκεια τθσ Συμφωνίασ
Θ παροφςα Συμφωνία είναι απεριόριςτθσ διάρκειασ.
Άρκρο 87
Επανεξζταςθ
1. Είτε επτά ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ είτε αφοφ το Δικαςτιριο
αποφανκεί επί 2.000 υποκζςεων προςβολισ (ανάλογα με το ποια θμερομθνία είναι
μεταγενζςτερθ), και, εφόςον απαιτείται, κατά τακτά διαςτιματα ςτθ ςυνζχεια, θ Διοικθτικι
Επιτροπι διεξάγει ευρεία διαβοφλευςθ με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ για τθ λειτουργία, αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα ςε ςχζςθ με το
κόςτοσ του Δικαςτθρίου και τθν εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ ςτθν ποιότθτα των αποφάςεων του Δικαςτθρίου. Βάςει αυτισ τθσ
διαβοφλευςθσ και ςχετικισ γνωμοδότθςθσ του Δικαςτθρίου, θ Διοικθτικι Επιτροπι δφναται
να αποφαςίςει να επανεξετάςει τθν παροφςα Συμφωνία προκειμζνου να βελτιωκεί θ
λειτουργία του Δικαςτθρίου.
2. Θ Διοικθτικι Επιτροπι μπορεί να τροποποιιςει τθν παροφςα Συμφωνία προκειμζνου να
τθν ευκυγραμμίςει με διεκνι ςυμφωνία περί διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ.
3. Μια απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ θ οποία ζχει λθφκεί βάςει των παραγράφων 1
και 2 δεν ιςχφει, εάν ζνα Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ δθλϊςει εντόσ δϊδεκα μθνϊν από
τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ, βάςει των εςωτερικϊν του διαδικαςιϊν για τθ λιψθ
αποφάςεων, ότι δεν επικυμεί να δεςμεφεται από τθν απόφαςθ. Εν τοιαφτθ περιπτϊςει,
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ςυγκαλείται διάςκεψθ ανακεϊρθςθσ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
Άρκρο 88
Γλϊςςεσ τθσ Συμφωνίασ
1. Θ παροφςα Συμφωνία ςυντάςςεται ςε ζνα και μόνο αντίτυπο ςτθν αγγλικι, γαλλικι και
γερμανικι γλϊςςα. Πλα τα κείμενα είναι εξίςου αυκεντικά.
2. Τα κείμενα τθσ παροφςασ Συμφωνίασ τα οποία ςυντάςςονται ςε επίςθμεσ γλϊςςεσ των
Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν πλθν όςων προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, κεωροφνται
επίςθμα, εφόςον εγκρικοφν από τθ Διοικθτικι Επιτροπι. Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ των
διαφόρων κειμζνων, υπεριςχφουν τα κείμενα τθσ παραγράφου 1.
Άρκρο 89
Ζναρξθ ιςχφοσ
1. Θ παροφςα Συμφωνία τίκεται ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 ι τθν πρϊτθ θμζρα του
τζταρτου μινα από τθν κατάκεςθ του δζκατου τρίτου εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 84, ςυμπεριλαμβανομζνων των τριϊν κρατϊν μελϊν τα οποία είχαν
το μεγαλφτερο αρικμό ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ εν ιςχφι κατά το ζτοσ πριν
από το ζτοσ υπογραφισ τθσ Συμφωνίασ ι τθν πρϊτθ θμζρα του τζταρτου μινα από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ των τροποποιιςεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1215/2012 όςον αφορά τθ
ςχζςθ του με τθν παροφςα Συμφωνία, ανάλογα με το ποια θμερομθνία είναι μεταγενζςτερθ.
2. Οποιαδιποτε επικφρωςθ ι προςχϊρθςθ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ
Συμφωνίασ ιςχφει από τθν πρϊτθ θμζρα του τζταρτου μινα μετά τθν κατάκεςθ του
εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ.
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, οι υπογράφοντεσ, δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι, υπζγραψαν τθν
παροφςα Συμφωνία.
Συνιφκθ ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτισ 19 Φεβρουαρίου 2013, ςτθν αγγλικι, γαλλικι και γερμανικι
γλϊςςα (και τα τρία κείμενα είναι εξίςου αυκεντικά), ςε ζνα μόνο αντίτυπο το οποίο
κατατίκεται ςτο αρχείο τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΙΟΥ ΔΙΡΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 1
Ρεδίο εφαρμογισ του Οργανιςμοφ
Ο παρϊν Οργανιςμόσ περιζχει κεςμικζσ και δθμοςιονομικζσ ρυκμίςεισ για το Ενιαίο
Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, όπωσ ορίηεται βάςει του άρκρου 1 τθσ Συμφωνίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Άρθρο 2
Κριτιρια επιλογισ των δικαςτϊν
1. Ωσ δικαςτισ μπορεί να διοριςκεί κάκε υπικοοσ Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ εφόςον
πλθροί τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 15 τθσ Συμφωνίασ και ςτον παρόντα
Οργανιςμό.
2. Οι δικαςτζσ ζχουν καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μίασ επίςθμθσ γλϊςςασ του Ευρωπαϊκοφ
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ.
3. Θ εμπειρία επίλυςθσ διαφορϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ θ οποία πρζπει να
αποδεικνφεται για το διοριςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 15 (1) τθσ Συμφωνίασ μπορεί να
αποκτθκεί με τθν εκπαίδευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 11 (4) (α) του παρόντοσ Οργανιςμοφ.
Άρθρο 3
Διοριςμόσ των δικαςτϊν
1. Οι δικαςτζσ διορίηονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 16 τθσ Συμφωνίασ.
2. Οι κενζσ κζςεισ δθμοςιοποιοφνται, με ζνδειξθ των ςχετικϊν κριτθρίων επιλογισ,
ςφμφωνα με το άρκρο 2. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι διατυπϊνει γνϊμθ όςον αφορά τθν
επάρκεια των υποψθφίων για τθν άςκθςθ των κακθκόντων δικαςτι του Δικαςτθρίου. Θ
γνϊμθ περιλαμβάνει κατάλογο των καταλλθλότερων υποψθφίων. Ο κατάλογοσ περιλαμβάνει
τουλάχιςτον διπλάςιουσ υποψθφίουσ από τισ κενζσ κζςεισ. Πταν απαιτείται, θ
Συμβουλευτικι Επιτροπι μπορεί να προτείνει, πριν από τθ λιψθ απόφαςθσ για το διοριςμό,
τθν εκπαίδευςθ υποψιφιου δικαςτι ςχετικά με τθν επίλυςθ διαφορϊν ςε κζματα
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 11(4)(α).
3. Κατά το διοριςμό των δικαςτϊν, θ Διοικθτικι Επιτροπι εξαςφαλίηει τθν καλφτερθ νομικι
και τεχνικι γνϊςθ και ιςορροπθμζνθ ςφνκεςθ του Δικαςτθρίου ςε όςο το δυνατόν ευρφτερθ
γεωγραφικι βάςθ μεταξφ των υπθκόων των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν.
4. Θ Διοικθτικι Επιτροπι διορίηει όςουσ δικαςτζσ απαιτοφνται για τθν ομαλι λειτουργία του
Δικαςτθρίου. Θ Διοικθτικι Επιτροπι διορίηει αρχικά τον αναγκαίο αρικμό δικαςτϊν για τθ
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ςυγκρότθςθ τουλάχιςτον μίασ ςφνκεςθσ ςε κακζνα από τα τμιματα του Ρρωτοδικείου και
τουλάχιςτον δφο ςυνκζςεων ςτο Εφετείο.
5. Στθν απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ περί διοριςμοφ δικαςτϊν με νομικι εξειδίκευςθ
υπό κακεςτϊσ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ και δικαςτϊν με τεχνικι εξειδίκευςθ υπό
κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ορίηεται ο βακμόσ δικαιοδοςίασ του Δικαςτθρίου ι/και το
τμιμα του Ρρωτοδικείου όπου τοποκετείται κάκε δικαςτισ κακϊσ και ο/οι τομζασ(είσ)
τεχνολογίασ τουσ οποίουσ καλφπτει ζνασ δικαςτισ με τεχνικι εξειδίκευςθ.
6. Οι δικαςτζσ με τεχνικι εξειδίκευςθ που αςκοφν τα κακικοντά τουσ υπό κακεςτϊσ
μερικισ απαςχόλθςθσ διορίηονται ωσ δικαςτζσ του Δικαςτθρίου και κατατάςςονται ςτθν
Ομάδα Δικαςτϊν βάςει των ειδικϊν προςόντων και τθσ πείρασ τουσ. Κατά το διοριςμό των
δικαςτϊν αυτϊν του Δικαςτθρίου εξαςφαλίηεται ότι καλφπτονται όλοι οι τομείσ τεχνολογίασ.
Άρθρο 4
Διάρκεια τθσ κθτείασ των δικαςτϊν
1. Οι δικαςτζσ διορίηονται για κθτεία ζξι ετϊν, αρχισ γενομζνθσ από τθν θμερομθνία που
ορίηεται ςτθν πράξθ διοριςμοφ. Δφνανται να διοριςτοφν εκ νζου.
2. Εάν θ πράξθ διοριςμοφ δεν ορίηει θμερομθνία, θ διάρκεια τθσ κθτείασ αρχίηει από τθν
θμερομθνία τθσ πράξθσ διοριςμοφ.
Άρθρο 5
Διοριςμόσ των μελϊν τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ
1. Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ προτείνει ζνα μζλοσ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ
το οποίο πλθροί τισ απαιτιςεισ του άρκρου 14 παράγραφοσ 2 τθσ Συμφωνίασ.
2. Τα μζλθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ διορίηονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι με κοινι
ςυμφωνία.
Άρθρο 6
Πρκοσ
Οι δικαςτζσ, πριν αναλάβουν τα κακικοντά τουσ, ορκίηονται ενϊπιον του Δικαςτθρίου, ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ότι κα αςκοφν τα κακικοντά τουσ με αμερολθψία και ευςυνειδθςία
και ότι κα διαφυλάςςουν το απόρρθτο των διαςκζψεων του Δικαςτθρίου.
Άρθρο 7
Αμερολθψία
1. Αμζςωσ μετά τθν ορκωμοςία, οι δικαςτζσ υπογράφουν διλωςθ με τθν οποία
αναλαμβάνουν επίςθμα τθ δζςμευςθ να τθροφν, κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ των
κακθκόντων τουσ και μετά τθ λιξθ αυτϊν, τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το
λειτοφργθμά τουσ και, ιδίωσ, μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, το κακικον τθσ εντιμότθτασ και
τθσ διακριτικότθτασ όςον αφορά τθν αποδοχι οριςμζνων κζςεων ι ωφελθμάτων.
2. Οι δικαςτζσ δεν μποροφν να μετζχουν ςτθν εκδίκαςθ υπόκεςθσ ςτθν οποία:
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α)

μετείχαν ωσ ςφμβουλοι,

β)

υπιρξαν διάδικοι ι ενιργθςαν εξ ονόματοσ διαδίκου,

γ)

κλικθκαν να αποφανκοφν ωσ μζλθ δικαςτθρίου, δευτεροβάκμιου
οργάνου, οργάνου διαιτθςίασ ι μεςολάβθςθσ, εξεταςτικισ επιτροπισ
ι με οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα,

δ)

ζχουν προςωπικό ι οικονομικό ςυμφζρον ςτθν υπόκεςθ ι ςε ςχζςθ με
διάδικο, ι

ε)

ςυνδζονται με διάδικο ι εκπρόςωπο των διαδίκων με οικογενειακοφσ
δεςμοφσ.

3. Εάν οποιοςδιποτε δικαςτισ κρίνει ότι δεν πρζπει, για ειδικό λόγο, να μετάςχει ςτθν
εκδίκαςθ ι τθν εξζταςθ οριςμζνθσ υπόκεςθσ, ενθμερϊνει ςχετικά τον πρόεδρο του Εφετείου
ι, ςτθν περίπτωςθ δικαςτϊν του Ρρωτοδικείου, τον πρόεδρο του Ρρωτοδικείου. Εάν ο
πρόεδροσ του Εφετείου ι, ςτθν περίπτωςθ δικαςτϊν του Ρρωτοδικείου, ο πρόεδροσ του
Ρρωτοδικείου κρίνει ότι ζνασ δικαςτισ δεν πρζπει, για ειδικό λόγο, να μετάςχει ςτθν
εκδίκαςθ ι να διατυπϊςει προτάςεισ ςε οριςμζνθ υπόκεςθ, το αιτιολογεί εγγράφωσ και
ενθμερϊνει ςχετικά τον ςυγκεκριμζνο δικαςτι.
4. Οποιοςδιποτε διάδικοσ μπορεί να ηθτιςει τθν εξαίρεςθ δικαςτι από τθν εκδίκαςθ τθσ
υπόκεςθσ για οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 2 ι εάν υπάρχουν εφλογεσ
υπόνοιεσ ότι ο δικαςτισ μερολθπτεί.
5. Σε περίπτωςθ δυςχζρειασ κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου αποφαςίηει το
Ρροεδρείο, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ. Ο ςυγκεκριμζνοσ δικαςτισ καλείται
ςε ακρόαςθ, αλλά δεν μετζχει ςτισ διαςκζψεισ.
Άρθρο 8
Ετεροδικία των δικαςτϊν
1. Οι δικαςτζσ απολαφουν ετεροδικίασ ζναντι νομικϊν διαδικαςιϊν. Μετά τθ λιξθ τθσ
κθτείασ τουσ, εξακολουκοφν να απολαφουν ετεροδικίασ όςον αφορά τισ πράξεισ τουσ υπό
τθν επίςθμθ ιδιότθτά τουσ.
2. Το Ρροεδρείο δφναται να άρει τθν ετεροδικία.
3. Εάν μετά τθν άρςθ τθσ αςυλίασ αςκθκεί κατά δικαςτοφ ποινικι δίωξθ, ο δικαςτισ αυτόσ
δφναται να δικαςτεί ςε οποιοδιποτε Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ μόνο από το δικαςτιριο
το οποίο δικάηει τα μζλθ τθσ ανϊτατθσ εκνικισ δικαςτικισ αρχισ.
4. Το Ρρωτόκολλο περί των προνομίων και αςυλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εφαρμόηεται
επί των δικαςτϊν του Δικαςτθρίου, υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί ετεροδικίασ των
δικαςτϊν ζναντι νομικϊν διαδικαςιϊν, που κεςπίηει ο παρϊν Οργανιςμόσ.
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Άρθρο 9
Λιξθ των κακθκόντων
1. Εκτόσ από τθν αντικατάςταςθ δικαςτι μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του κατά το άρκρο 4 ι
περίπτωςθ κανάτου, τα κακικοντα ενόσ δικαςτι λιγουν με τθν παραίτθςι του.
2. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ενόσ δικαςτι, θ επιςτολι παραίτθςισ του απευκφνεται ςτον
πρόεδρο του Εφετείου ι, ςτθν περίπτωςθ μελϊν του Ρρωτοδικείου, ςτον πρόεδρο του
Ρρωτοδικείου για να διαβιβαςκεί ςτον πρόεδρο τθσ διοικθτικισ επιτροπισ.
3. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εφαρμόηεται το άρκρο 10, ζνασ δικαςτισ ςυνεχίηει να αςκεί τα
κακικοντά του μζχρι διάδοχοσ του ςυγκεκριμζνου δικαςτι καταλαμβάνει κακθκόντων του.
4. Οι τυχόν κενζσ κζςεισ πλθροφνται με το διοριςμό νζου δικαςτι για το υπόλοιπο τθσ
κθτείασ του προκατόχου του.
Άρθρο 10
Απαλλαγι από τα κακικοντα
1. Ζνασ δικαςτισ μπορεί να απαλλάςςεται των κακθκόντων του ι να κθρφςςεται ζκπτωτοσ
άλλων πλεονεκτθμάτων, μόνον εάν το Ρροεδρείο αποφαςίςει ότι δεν πλθροί πλζον τισ
αναγκαίεσ προχποκζςεισ ι ότι δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το
αξίωμά του. Ο ςυγκεκριμζνοσ δικαςτισ καλείται ςε ακρόαςθ, αλλά δεν μετζχει ςτισ
διαςκζψεισ.
2. Ο γραμματζασ του Δικαςτθρίου γνωςτοποιεί τθν απόφαςθ αυτι ςτον πρόεδρο τθσ
Διοικθτικισ Επιτροπισ.
3. Σε περίπτωςθ απόφαςθσ που απαλλάςςει τον δικαςτι των κακθκόντων του, θ κζςθ
κακίςταται κενι με αυτι τθ γνωςτοποίθςθ.
Άρθρο 11
Εκπαίδευςθ
1. Ρροβλζπεται κατάλλθλθ και τακτικι εκπαίδευςθ των δικαςτϊν εντόσ του εκπαιδευτικοφ
πλαιςίου που κεςπίηεται με το άρκρο 19 τθσ ςυμφωνίασ. Το Ρροεδρείο εγκρίνει κανονιςμό
εκπαίδευςθσ που εξαςφαλίηει τθν εφαρμογι και τθ γενικι ςυνοχι του πλαιςίου
εκπαίδευςθσ.
2. Το πλαίςιο εκπαίδευςθσ παρζχει μζςο για τθν ανταλλαγι εμπειρογνωμοςφνθσ και
φόρουμ ςυηιτθςθσ, ιδίωσ με:
α)διοργάνωςθ μακθμάτων, ομιλιϊν, ςεμιναρίων, εργαςτθρίων και ςυμποςίων,
β)ςυνεργαςία με διεκνείσ οργανιςμοφσ και εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτο πεδίο
τθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, και
προϊκθςθ
γ)
και ςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ.
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3. Καταρτίηονται ετιςιο πρόγραμμα εργαςιϊν και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν
εκπαίδευςθ που περιλαμβάνουν, για κάκε δικαςτι, ετιςιο ςχζδιο εκπαίδευςθσ με
προςδιοριςμό των βαςικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ςφμφωνα με τον κανονιςμό
εκπαίδευςθσ.
4. Επιπλζον, το πλαίςιο εκπαίδευςθσ:
α)

εξαςφαλίηει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για τουσ υποψιφιουσ και τουσ
νεοδιοριςκζντεσ δικαςτζσ του Δικαςτθρίου,

β)

ςτθρίηει ςχζδια με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
νομικϊν εκπροςϊπων, ςυμβοφλων για κζματα διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ και του Δικαςτθρίου.

Άρθρο 12
Αποηθμίωςθ
Θ Διοικθτικι Επιτροπι ορίηει τθν αποηθμίωςθ του προζδρου του Εφετείου, του προζδρου
του Ρρωτοδικείου, των δικαςτϊν, του γραμματζα, του αναπλθρωτι γραμματζα και του
προςωπικοφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ 1
Κοινζς διατάξεις
Άρθρο 13
Ρρόεδροσ του Εφετείου
1. Οι δικαςτζσ του Εφετείου εκλζγουν μεταξφ τουσ τον πρόεδρο του Εφετείου, για περίοδο
τριϊν ετϊν. Ο πρόεδροσ του Εφετείου δφναται να επανεκλεγεί δφο φορζσ.
2. Ο πρόεδροσ του Εφετείου εκλζγεται με μυςτικι ψθφοφορία. Εκλζγεται ο δικαςτισ που
ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία. Εάν κανείσ από τουσ δικαςτζσ δεν ςυγκεντρϊνει τθν
απόλυτθ πλειοψθφία, διεξάγεται δεφτερθ ψθφοφορία και εκλζγεται ο δικαςτισ που
ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ.
3. Ο πρόεδροσ του Εφετείου είναι υπεφκυνοσ για τισ δικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ
διοίκθςθ του Εφετείου, ενϊ προεδρεφει τθσ ολομζλειασ του Εφετείου.
4. Εάν κενωκεί θ κζςθ του προζδρου του Εφετείου πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του,
εκλζγεται αντικαταςτάτθσ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ.
Άρθρο 14
Ρρόεδροσ του Ρρωτοδικείου
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1. Οι δικαςτζσ του Ρρωτοδικείου που αςκοφν τα κακικοντά τουσ υπό κακεςτϊσ πλιρουσ
απαςχόλθςθσ εκλζγουν μεταξφ τουσ τον πρόεδρο του Ρρωτοδικείου, για περίοδο τριϊν ετϊν.
Ο πρόεδροσ του Ρρωτοδικείου δφναται να επανεκλεγεί δφο φορζσ.
2. Ο πρϊτοσ πρόεδροσ του Ρρωτοδικείου κα είναι υπικοοσ του Συμβαλλόμενου Κράτουσ
Μζλουσ ςτο οποίο βρίςκεται θ ζδρα του κεντρικοφ τμιματοσ.
3. Ο πρόεδροσ του Ρρωτοδικείου είναι υπεφκυνοσ για τισ δικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ
διοίκθςθ του Ρρωτοδικείου.
4. Το άρκρο 13 παράγραφοι 2 και 4 εφαρμόηεται κατ' αναλογία ςτον πρόεδρο του
Ρρωτοδικείου.
Άρθρο 15
Ρροεδρείο
1. Το Ρροεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο του Εφετείου, ο οποίοσ προεδρεφει, τον
πρόεδρο του Ρρωτοδικείου, δφο δικαςτζσ του Εφετείου που εκλζγονται μεταξφ των
ςυναδζλφων τουσ, τρεισ δικαςτζσ του Ρρωτοδικείου υπό κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ οι
οποίοι εκλζγονται μεταξφ των ςυναδζλφων τουσ και τον γραμματζα ο οποίοσ δεν ζχει
δικαίωμα ψιφου.
2. Το Ρροεδρείο αςκεί τα κακικοντά του ςφμφωνα με τον παρόντα Οργανιςμό. Δφναται, με
τθν επιφφλαξθ τθσ ευκφνθσ του, να ανακζτει οριςμζνα κακικοντα ςε ζνα από τα μζλθ του.
3. Το Ρροεδρείο είναι αρμόδιο για τθ διαχείριςθ του Δικαςτθρίου και αςχολείται με τα εξισ:
α)

ςυντάςςει προτάςεισ για τθν τροποποίθςθ των Κανονιςμϊν
Διαδικαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 41 τθσ Συμφωνίασ και προτάςεισ
ςχετικά με το Δθμοςιονομικοφσ Κανονιςμοφσ του Δικαςτθρίου,

β)

προετοιμάηει τον ετιςιο προχπολογιςμό, τουσ ετιςιουσ λογαριαςμοφσ
και τθν ετιςια ζκκεςθ του Δικαςτθρίου και τουσ υποβάλλει ςτθν
Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ,

γ)

καταρτίηει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
των δικαςτϊν και εποπτεφει τθν εφαρμογι του,

δ)

λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με το διοριςμό και τθν απαλλαγι του
Γραμματζα και του Αναπλθρωτι Γραμματζα από τα κακικοντά του,

ε)

ορίηει τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ Γραμματεία, περιλαμβανομζνων
των υπογραμματειϊν τθσ,

ςτ)
διατυπϊνει γνϊμθ ςφμφωνα με το άρκρο 83 παράγραφοσ 5 τθσ Συμφωνίασ.
4. Οι αποφάςεισ του Ρροεδρείου που προβλζπονται ςτα άρκρα 7, 8, 10 και 22 λαμβάνονται
χωρίσ τθ ςυμμετοχι του Γραμματζα.
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5. Το Ρροεδρείο μπορεί να λαμβάνει ζγκυρεσ αποφάςεισ μόνο όταν όλα τα μζλθ
παρίςτανται ι εκπροςωποφνται δεόντωσ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία.
Άρθρο 16
Ρροςωπικό
1. Οι υπάλλθλοι και το λοιπό προςωπικό του Δικαςτθρίου επικουροφν τον Ρρόεδρο του
Εφετείου, τον Ρρόεδρο του Ρρωτοδικείου, τουσ δικαςτζσ και τον Γραμματζα. Υπάγονται ςτον
Γραμματζα, υπό τθν εποπτεία του Ρροζδρου του Εφετείου και του Ρροζδρου του
Ρρωτοδικείου.
2. Θ Διοικθτικι Επιτροπι κεςπίηει τον κανονιςμό υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των υπαλλιλων
και του λοιποφ προςωπικοφ του Δικαςτθρίου.
Άρθρο 17
Δικαςτικζσ διακοπζσ
1. Αφοφ διαβουλευκεί με το Ρροεδρείο, ο Ρρόεδροσ του Εφετείου ορίηει τθ διάρκεια των
δικαςτικϊν διακοπϊν και τουσ κανόνεσ ςχετικά με τθν τιρθςθ των επίςθμων αργιϊν.
2. Κατά τθ διάρκεια των δικαςτικϊν διακοπϊν τα κακικοντα του Ρροζδρου του Εφετείου
και του Ρροζδρου του Ρρωτοδικείου μποροφν να αςκοφνται από οποιονδιποτε δικαςτι τον
οποίο καλεί προσ τοφτο ο αντίςτοιχοσ πρόεδροσ. Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, ο Ρρόεδροσ του
Εφετείου μπορεί να ςυγκαλζςει τουσ δικαςτζσ.
3. Ο Ρρόεδροσ του Εφετείου ι ο Ρρόεδροσ του Ρρωτοδικείου μπορεί, υπό τισ κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ, να χορθγεί άδεια απουςίασ ςτουσ δικαςτζσ του Εφετείου ι τουσ δικαςτζσ του
Ρρωτοδικείου αντιςτοίχωσ.
ΤΜΗΜΑ 2
Πρωτοδικείο
Άρθρο 18
Σφςταςθ και παφςθ λειτουργίασ τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ
1. Θ αίτθςθ ενόσ ι περιςςοτζρων Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν για τθ ςφςταςθ τοπικοφ ι
περιφερειακοφ τμιματοσ απευκφνεται ςτον Ρρόεδρο τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ. Στθν αίτθςθ
προςδιορίηεται θ ζδρα του τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ.
2. Θ απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθν ίδρυςθ τοπικοφ ι περιφερειακοφ τμιματοσ
πρζπει να αναφζρει τον αρικμό των δικαςτϊν του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ και
ανακοινϊνεται δθμοςίωσ.
3. Θ Διοικθτικι Επιτροπι αποφαςίηει τθν παφςθ λειτουργίασ ενόσ τοπικοφ ι περιφερειακοφ
τμιματοσ κατόπιν αιτιςεωσ του Συμβαλλόμενου Κράτουσ Μζλουσ ςτο οποίο βρίςκεται θ
ζδρα του τοπικοφ τμιματοσ ι των Συμβαλλόμενων Κρατϊν Μελϊν που ςυμμετζχουν ςτο
περιφερειακό τμιμα. Θ απόφαςθ περί παφςεωσ λειτουργίασ τοπικοφ ι περιφερειακοφ
τμιματοσ ορίηει τθν θμερομθνία μετά τθν παρζλευςθ τθσ οποίασ δεν κα ειςάγονται νζεσ
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υποκζςεισ ενϊπιον του τμιματοσ κακϊσ και τθν θμερομθνία κατά τθν οποία το τμιμα παφει
να υπάρχει.
4. Από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία παφει να υπάρχει ζνα τοπικό ι περιφερειακό τμιμα,
οι δικαςτζσ που ζχουν διοριςκεί ςε αυτό το τοπικό ι περιφερειακό τμιμα τοποκετοφνται ςτο
κεντρικό τμιμα και οι υποκζςεισ που εκκρεμοφν ενϊπιον του τοπικοφ ι περιφερειακοφ
τμιματοσ παραπζμπονται ςτο κεντρικό τμιμα ςτο οποίο μεταφζρεται και θ υπογραμματεία
και όλθ θ τεκμθρίωςι τθσ.
Άρθρο 19
Συνκζςεισ του δικαςτθρίου
1. Θ τοποκζτθςθ των δικαςτϊν και θ ανάκεςθ υποκζςεων ςτισ ςυνκζςεισ ενόσ τμιματοσ
διζπονται από τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ. Σε κάκε ςφνκεςθ ζνασ δικαςτισ ορίηεται ωσ
προεδρεφων δικαςτισ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
2. Οι ςυνκζςεισ δφνανται να ανακζτουν, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ,
οριςμζνα κακικοντα ςε ζνα ι περιςςότερα από τα μζλθ τουσ.
3. Μόνιμοσ δικαςτισ ςε κάκε τμιμα για τθν εκδίκαςθ επειγουςϊν υποκζςεων μπορεί να
ορίηεται ςφμφωνα με τον κανόνα διαδικαςίασ.
4. Σε περίπτωςθ που θ υπόκεςθ εκδικάηεται από ζνα μόνο δικαςτι ςφμφωνα με το άρκρο 8
παράγραφοσ 7 τθσ Συμφωνίασ ι από μόνιμο δικαςτι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του
παρόντοσ άρκρου, αυτόσ αςκεί όλα τα κακικοντα τθσ ςφνκεςθσ.
5. Ζνα μζλοσ τθσ ςφνκεςθσ του δικαςτθρίου ενεργεί ωσ ειςθγθτισ, ςφμφωνα με τουσ
Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
Άρθρο 20
Ομάδα Δικαςτϊν
1. Ο Γραμματζασ καταρτίηει κατάλογο με τα ονόματα των δικαςτϊν που περιλαμβάνονται
ςτθν Ομάδα Δικαςτϊν. Πςον αφορά κάκε δικαςτι, ο κατάλογοσ αναφζρει τουλάχιςτον τισ
γλωςςικζσ ικανότθτεσ, τον τομζα τεχνολογίασ και τθν πείρα του ςυγκεκριμζνου δικαςτι,
κακϊσ και τισ προθγοφμενεσ υποκζςεισ τισ οποίεσ ζχει διεκπεραιϊςει.
2. Θ αίτθςθ προσ τον Ρρόεδρο του Ρρωτοδικείου για το διοριςμό δικαςτι από τθν Ομάδα
Δικαςτϊν αναφζρει ιδίωσ το αντικείμενο τθσ υπόκεςθσ, τθν επίςθμθ γλϊςςα του
Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ που χρθςιμοποιοφν οι δικαςτζσ τθσ
ςφνκεςθσ, τθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ και τον απαιτοφμενο τομζα τεχνολογίασ.
ΤΜΗΜΑ 3
Εφετείο
Άρθρο 21
Συνκζςεισ του δικαςτθρίου
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1. Θ τοποκζτθςθ των δικαςτϊν και θ ανάκεςθ υποκζςεων ςτισ ςυνκζςεισ διζπονται από
τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ. Σε κάκε ςφνκεςθ ζνασ δικαςτισ ορίηεται ωσ προεδρεφων
δικαςτισ, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
2. Εάν μια υπόκεςθ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ και ειδικότερα εάν θ απόφαςθ μπορεί να
κίξει τθν ενότθτα και ςυνοχι τθσ νομολογίασ του Δικαςτθρίου, το Εφετείο δφναται, βάςει
προτάςεωσ του προεδρεφοντοσ δικαςτι τθσ ςυνκζςεωσ, να παραπζμψει τθν υπόκεςθ ςτθν
ολομζλεια.
3. Οι ςυνκζςεισ δφνανται να ανακζτουν, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ,
οριςμζνα κακικοντα ςε ζνα ι περιςςότερα από τα μζλθ τουσ.
4. Ζνα μζλοσ τθσ ςφνκεςθσ του δικαςτθρίου ενεργεί ωσ ειςθγθτισ, ςφμφωνα με τουσ
Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
ΤΜΗΜΑ 4
Γραμματεία
Άρθρο 22
Διοριςμόσ και παφςθ του Γραμματζα
1. Το Ρροεδρείο διορίηει τον γραμματζα του Δικαςτθρίου για κθτεία ζξι ετϊν. Ο Γραμματζασ
δφναται να διοριςτεί εκ νζου.
2. Δφο εβδομάδεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει κακοριςκεί για το διοριςμό του
Γραμματζα, ο πρόεδροσ του Εφετείου ενθμερϊνει το Ρροεδρείο για τισ αιτιςεισ που ζχουν
υποβλθκεί όςον αφορά τθ κζςθ.
3. Ρριν αναλάβει τα κακικοντά του, ο Γραμματζασ ορκίηεται ενϊπιον του Ρροεδρείου ότι
κα αςκιςει τα κακικοντά του με αμερολθψία και ευςυνειδθςία.
4. Ο Γραμματζασ μπορεί να απαλλάςςεται από τα κακικοντά του, μόνον εφόςον δεν
εκπλθρϊνει πλζον τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτά. Το Ρροεδρείο λαμβάνει τθν
απόφαςθ του κατόπιν ακροάςεωσ του γραμματζα.
5. Εάν θ κζςθ του γραμματζα χθρεφςει πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ κθτείασ του, το
Ρροεδρείο διορίηει νζο γραμματζα για εξαετι κθτεία.
6. Εάν ο Γραμματζασ απουςιάηει ι κωλφεται ι εφόςον χθρεφει θ κζςθ του, ο Ρρόεδροσ του
Εφετείου, κατόπιν διαβουλεφςεωσ με το Ρροεδρείο, ορίηει μζλοσ του προςωπικοφ του
Δικαςτθρίου προκειμζνου να αςκιςει κακικοντα Γραμματζα.
Άρθρο 23
Κακικοντα του Γραμματζα
1. Ο Γραμματζασ επικουρεί το Δικαςτιριο, τον πρόεδρο του Εφετείου, τον πρόεδρο του
Ρρωτοδικείου και τουσ δικαςτζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Είναι υπεφκυνοσ για
τθν οργάνωςθ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Γραμματείασ υπό τθν εποπτεία του Ρροζδρου του
Εφετείου.
87

2. Ο Γραμματζασ είναι ειδικότερα υπεφκυνοσ για τα εξισ:
α)τιρθςθ του πρωτοκόλλου τθσ γραμματείασ που περιζχει αρχεία όλων των
υποκζςεων ενϊπιον του Δικαςτθρίου,
β)

τιρθςθ και διαχείριςθ καταλόγων που ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τα
άρκρα 18, 48(3) και 57 (2) τθσ Συμφωνίασ,

γ)

τιρθςθ και δθμοςίευςθ καταλόγου κοινοποιιςεων και ανακλιςεων
των εξαιρζςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 83 τθσ Συμφωνίασ,

δ)

δθμοςίευςθ των αποφάςεων του Δικαςτθρίου, με τθν επιφφλαξθ τθσ
προςταςίασ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν,

ε)δθμοςίευςθ ετιςιων εκκζςεων με ςτατιςτικά ςτοιχεία, και
ςτ)
εξαςφάλιςθ ότι τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ εξαιρζςεισ ςφμφωνα με το
άρκρο 83 τθσ Συμφωνίασ κοινοποιοφνται ςτο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ.
Άρθρο 24
Τιρθςθ του Αρχείου
1. Λεπτομερείσ κανόνεσ τιρθςθσ του Αρχείου του Δικαςτθρίου κακορίηονται ςτισ Οδθγίεσ
προσ τθ Γραμματεία, οι οποίεσ εγκρίνονται από το Ρροεδρείο.
2. Οι κανόνεσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα τθσ Γραμματείασ περιζχονται ςτουσ Κανονιςμοφσ
Διαδικαςίασ.
Άρθρο 25
Υπογραμματείεσ και Αναπλθρωτισ Γραμματζασ
1. Ο Αναπλθρωτισ Γραμματζασ διορίηεται για κθτεία ζξι ετϊν από το Ρροεδρείο. Δφναται να
διοριςτεί εκ νζου.
2. Το άρκρο 22 παράγραφοι 2 ζωσ 6 εφαρμόηεται κατ’ αναλογία.
3. Ο αναπλθρωτισ γραμματζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ και τισ δραςτθριότθτεσ
των υπογραμματειϊν υπό τθν εποπτεία του γραμματζα και του προζδρου του Ρρωτοδικείου.
Τα κακικοντα του αναπλθρωτι γραμματζα περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξισ:
α)τιρθςθ αρχείων όλων των υποκζςεων ενϊπιον του Ρρωτοδικείου,
β)κοινοποίθςθ ςτθ Γραμματεία κάκε υπόκεςθσ ενϊπιον του Ρρωτοδικείου.
4. Ο αναπλθρωτισ γραμματζασ παρζχει επίςθσ διοικθτικι και γραμματειακι βοικεια ςτα
τμιματα του Ρρωτοδικείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
88

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Ρροχπολογιςμόσ
1. Ο προχπολογιςμόσ εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ κατόπιν προτάςεωσ
του Ρροεδρείου. Καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ γενικϊσ αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ που
προβλζπονται τουσ δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ, οι οποίοι κεςπίηονται ςφμφωνα με το
άρκρο 33 του παρόντοσ Οργανιςμοφ.
2. Στο πλαίςιο του προχπολογιςμοφ, το Ρροεδρείο δφναται, ςφμφωνα με τουσ
δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ, να μεταφζρει πόρουσ μεταξφ των διαφόρων τομζων και
υποτομζων.
3. Ο Γραμματζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τουσ
δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ.
4. Ο Γραμματζασ παρουςιάηει κατ’ ζτοσ απολογιςμό για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ
του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ, ο οποίοσ εγκρίνεται από το Ρροεδρείο.
Άρθρο 27
Ζγκριςθ δαπανϊν
1. Οι δαπάνεσ οι οποίεσ εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό εγκρίνονται για τθ διάρκεια μίασ
λογιςτικισ περιόδου, εκτόσ εάν προβλζπεται άλλωσ από τουσ δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ.
2. Σφμφωνα με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ, όλεσ οι πιςτϊςεισ, πλθν όςων αφοροφν
δαπάνεσ προςωπικοφ, οι οποίεσ παραμζνουν αχρθςιμοποίθτεσ ςτο τζλοσ τθσ λογιςτικισ
περιόδου είναι δυνατόν να μεταφερκοφν αλλά όχι πζραν τθσ επόμενθσ λογιςτικισ περιόδου.
3. Οι πιςτϊςεισ εξειδικεφονται κατά τομείσ ανάλογα με το είδοσ και τον προοριςμό τθσ
δαπάνθσ και υποδιαιροφνται, κακόςον είναι απαραίτθτο, ςφμφωνα με τουσ
δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ.
Άρθρο 28
Ριςτϊςεισ για ζκτακτεσ δαπάνεσ
1. Ο προχπολογιςμόσ του Δικαςτθρίου δφναται να περιζχει πιςτϊςεισ για ζκτακτεσ
δαπάνεσ.
2. Για τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν των πιςτϊςεων από το Δικαςτιριο απαιτείται προθγοφμενθ
ζγκριςθ τθσ επιτροπισ προχπολογιςμοφ.
Άρθρο 29
Λογιςτικι περίοδοσ
Θ λογιςτικι περίοδοσ αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου.
Άρθρο 30
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Ρροετοιμαςία του προχπολογιςμοφ
Το Ρροεδρείο υποβάλλει το ςχζδιο προχπολογιςμοφ του Δικαςτθρίου ςτθν Επιτροπι
Ρροχπολογιςμοφ το αργότερο κατά τθν θμερομθνία που προβλζπεται από τουσ
δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ.
Άρθρο 31
Ρροςωρινόσ προχπολογιςμόσ
1. Εάν, κατά τθν ζναρξθ τθσ λογιςτικισ περιόδου, ο προχπολογιςμόσ δεν ζχει εγκρικεί από
τθν Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ, εγκρίνονται δαπάνεσ ςε μθνιαία βάςθ ανά τομζα ι άλλθ
διάκριςθ του προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανονιςμοφσ,
ανερχόμενεσ ςτο ζνα δωδζκατο των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ για τθν προθγοφμενθ
λογιςτικι περίοδο, υπό τον όρο ότι οι πιςτϊςεισ που τίκενται κατ’ αυτόν τον τρόπο ςτθ
διάκεςθ του Ρροεδρείου δεν υπερβαίνουν το ζνα δωδζκατο των προβλεπομζνων ςτο ςχζδιο
προχπολογιςμοφ.
2. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ δφναται να εγκρίνει δαπάνεσ πζραν του ενόσ δωδεκάτου
των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ για τθν προθγοφμενθ λογιςτικι περίοδο, υπό τον όρο
ότι τθροφνται οι λοιπζσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1.
Άρθρο 32
Ζλεγχοσ των λογαριαςμϊν
1. Οι ετιςιεσ δθμοςιονομικζσ καταςτάςεισ του Δικαςτθρίου εξετάηονται από ανεξάρτθτουσ
ελεγκτζσ. Οι ελεγκτζσ διορίηονται και, αν είναι απαραίτθτο, παφονται από τθν Επιτροπι
Ρροχπολογιςμοφ.
2. Ο ζλεγχοσ, ο οποίοσ βαςίηεται ςε επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα και διενεργείται εν
ανάγκθ επιτόπου, ζχει ωσ ςκοπό να διαπιςτωκεί ότι ο προχπολογιςμόσ εκτελείται νόμιμα και
κανονικά κακϊσ και ότι θ δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Δικαςτθρίου ζγινε ςφμφωνα με τισ
αρχζσ τθσ οικονομίασ και τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Οι ελεγκτζσ ςυντάςςουν
ζκκεςθ μετά το τζλοσ κάκε λογιςτικισ περιόδου, θ οποία περιζχει υπογεγραμμζνθ ελεγκτικι
γνϊμθ.
3. Το Ρροεδρείο υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ τισ ετιςιεσ δθμοςιονομικζσ
καταςτάςεισ του Δικαςτθρίου και τθν ετιςια κατάςταςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ για
τθν προθγοφμενθ λογιςτικι περίοδο μαηί με τθν ζκκεςθ των ελεγκτϊν.
4. Θ Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ εγκρίνει τουσ ετιςιουσ λογαριαςμοφσ μαηί με τθν ζκκεςθ
των ελεγκτϊν και απαλλάςςει το Ρροεδρείο όςον αφορά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ.
Άρθρο 33
Οικονομικοί Κανονιςμοί
1. Οι οικονομικοί κανονιςμοί εγκρίνονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι. Τροποποιοφνται από
τθ Διοικθτικι Επιτροπι φςτερα από πρόταςθ του Δικαςτθρίου.
2. Οι οικονομικοί κανονιςμοί προβλζπουν ιδίωσ:
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α)

ρυκμίςεισ για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και για
τθν απόδοςθ και τον ζλεγχο των λογαριαςμϊν,

β)

τθ μζκοδο και τθ διαδικαςία με τθν οποία πρζπει να διατίκενται ςτο
Δικαςτιριο οι πλθρωμζσ και ειςφορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
αρχικϊν χρθματοδοτικϊν ειςφορϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 37
τθσ Συμφωνίασ,

γ)

τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ ευκφνεσ των διατακτϊν και των
υπολόγων και τισ ρυκμίςεισ τθσ επιτιρθςισ τουσ, και

δ)

τισ γενικϊσ αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ πρζπει να
βαςίηονται ο προχπολογιςμόσ και οι ετιςιεσ δθμοςιονομικζσ
καταςτάςεισ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Απόρρθτο των διαςκζψεων
Οι διαςκζψεισ του Δικαςτθρίου είναι και παραμζνουν απόρρθτεσ.
Άρθρο 35
Αποφάςεισ
1. Εάν μια ςφνκεςθ δικαςτθρίου αποτελείται από ηυγό αρικμό δικαςτϊν, οι αποφάςεισ του
Δικαςτθρίου λαμβάνονται με πλειοψθφία των δικαςτϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ
υπεριςχφει θ ψιφοσ του προεδρεφοντοσ δικαςτι.
2. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ενόσ από τα μζλθ μιασ ςφνκεςθσ, δφναται να κλθκεί δικαςτισ
άλλθσ ςφνκεςθσ κατά τα οριηόμενα ςτουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ.
3. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο παρϊν Οργανιςμόσ προβλζπει ότι το Εφετείο λαμβάνει
απόφαςθ ςυνεδριάηοντασ ςε ολομζλεια, θ εν λόγω απόφαςθ είναι ζγκυρθ μόνον εφόςον
λθφκεί από τα τρία τζταρτα τουλάχιςτον των δικαςτϊν που ςυγκροτοφν τθν ολομζλεια.
4. Στισ αποφάςεισ του Δικαςτθρίου μνθμονεφονται τα ονόματα των δικαςτϊν που
εκδίκαςαν τθν υπόκεςθ.
5. Οι αποφάςεισ υπογράφονται από τουσ δικαςτζσ που εκδίκαςαν τθν υπόκεςθ, από τον
γραμματζα όςον αφορά αποφάςεισ του Εφετείου και από τον αναπλθρωτι γραμματζα όςον
αφορά αποφάςεισ του Ρρωτοδικείου. Απαγγζλλονται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
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Άρθρο 36
Μειοψθφοφςεσ γνϊμεσ
Θ μειοψθφοφςα γνϊμθ που διατυπϊνεται ξεχωριςτά από ζνα τθσ ςφνκεςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 78 τθσ Συμφωνίασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ, να υποβάλλεται εγγράφωσ και να
υπογράφεται από τον δικαςτι που τθ διατφπωςε.
Άρθρο 37
Απόφαςθ εριμθν
1. Κατόπιν αιτιςεωσ ενόσ εκ των διαδίκων, μπορεί να εκδοκεί απόφαςθ εριμθν ςφμφωνα
με τουσ Κανονιςμοφσ Διαδικαςίασ, όταν ο αντίδικοσ, αφοφ ζλαβε το ειςαγωγικό τθσ δίκθσ ι
ιςοδφναμο ζγγραφο, δεν κατακζτει ζγγραφεσ προτάςεισ προσ υπεράςπιςθ ι δεν εμφανίηεται
ςτθν προφορικι διαδικαςία. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ μπορεί να αςκθκεί ανακοπι εντόσ
μθνόσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον διάδικο κατά του οποίου εκδόκθκε θ απόφαςθ εριμθν.
2. Θ ανακοπι δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ εριμθν εκδοκείςασ αποφάςεωσ, εκτόσ εάν
το Δικαςτιριο αποφαςίςει άλλωσ.
Άρθρο 38
Ερωτιματα που παραπζμπονται ςτο Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
1. Εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ που ζχει κεςπίςει το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ
παραπομπζσ προσ ζκδοςθ προδικαςτικισ απόφαςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
2. Πταν το Ρρωτοδικείο ι το Εφετείο ζχει αποφαςίςει να παραπζμψει ςτο Δικαςτιριο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κζμα ερμθνείασ τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι τθσ Συνκικθσ για τθ
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι κζμα κφρουσ ι ερμθνείασ πράξεων των κεςμικϊν οργάνων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αναςτζλλει τθ διαδικαςία ενϊπιόν του.

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΥΡΟΘΖΣΕΩΝ ΕΝΤΠΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΦ ΤΜΉΜΑΤΟΣ (1)
Τμιμα ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ζδρα (ΡΑΙΣΙ)

Τμιμα ΜΟΝΑΧΟΥ

Γραφείο του Ρροζδρου
(Α) Ανκρϊπινεσ ανάγκεσ

(Γ) Χθμεία, μεταλλουργία

(Β)Εκτζλεςθ πράξεων, μεταφορζσ

Μθχανικζσ
(ΣΤ)
καταςκευζσ,
φωτιςμόσ,κζρμανςθ, όπλα, εκρθκτικζσ
φλεσ

(Δ) Κλωςτοχφαντουργία, χαρτί
(Ε) Στακερζσ καταςκευζσ
(Η)

Φυςικι
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(Θ)

Θλεκτριςμόσ

(1) Θ ταξινόμθςθ ςε 8 μζρθ (Α ζωσ Θ) βαςίηεται ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Ταξινόμθςθσ των Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ
τθσ
Ραγκόςμιασ
Οργάνωςθσ
Ρνευματικισ
Ιδιοκτθςίασ
(http://www.wipo.int/classifications/ipc/en).

Protocol on Privileges and Immunities of the Unified Patent Court
The undersigning Contracting Member States of the Agreement on a Unified Patent Court,
CONSIDERING that the Unified Patent Court has been established by the Agreement on a Unified
Patent Court of 19 February 2013 as an international organisation with legal personality in each
Contracting Member State;
RECALLING that the Agreement on a Unified Patent Court provides, in Article 37(1), that
Contracting Member States hosting the central division of the Court of First Instance or one of its
sections, a local or regional division of the Court of First Instance or the Court of Appeal of the
Unified Patent Court shall provide facilities and, during the initial seven years, also administrative
support staff;
RECALLING that the Statute of the Unified Patent Court provides, in Article 8, that the Protocol on
the privileges and immunities of the European Union shall apply to the judges of the Unified
Patent Court;
RECALLING that Article 8(4) of the Statute of the Unified Patent Court covers both the privileges
and immunities of the judges of the Unified Patent Court and that the application of the Protocol
on the privileges and immunities of the European Union to the judges of the Unified Patent Court
has been foreseen because of the intrinsic link of the latter with the European patent with unitary
effect and cannot create any precedent for the application of that Protocol to other international
organizations with regard to the host nation policies of the Contracting Member States;
RECALLING that the Administrative Committee has the competence to set up an internal tax and a
social security scheme under the powers of administration which are conferred to it by the Unified
Patent Court Agreement;
RECALLING that the Agreement on a Unified Patent Court provides, in Article 4, that the Unified
Patent Court shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the
national law of that State;
RECOGNIZING that the Unified Patent Court needs to benefit from privileges and immunities
which are necessary for the exercise of its functions;
CONSIDERING that a common approach on how to address issues of privileges and immunities is
essential in view of the needs of the Unified Patent Court and of the Contracting Member States;
RECOGNIZING that additional bilateral Headquarter Agreements may be concluded between the
Unified Patent Court and Contracting Member States hosting the central division of the Court of
First Instance or one of its sections, a local or regional division of the Court of First Instance or the
Court of Appeal of the Unified Patent Court.
Have agreed as follows:
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Article 1
Use of terms
For the purpose of this Protocol:
a) “Agreement” means the Agreement on a Unified Patent Court of 19 February 2013;
b) “Statute” means the Statute of the Unified Patent Court as set out in Annex I of the
Agreement;
c) “State Party” means a State party to this Protocol;
d) “Contracting Member State” means a State party to the Agreement;
e) “Court” means the Unified Patent Court created by the Agreement;
f) “Court of Appeal” means the Court of Appeal of the Court;
g) “The official activities of the Court” means the activities that are necessary for the
fulfilment by the Court of the purposes and functions it has been entrusted with in
accordance with the provisions of the Agreement;
h) “Premises of the Court” means land and buildings made available to the Court by the
Contracting Member State in accordance with Article 37 of the Agreement and used for the
official activities of the Court;
i) “Judge” means a Judge of the Court.
j) “Registrar” means the Registrar and the Deputy-Registrar of the Court.
k) “Staff” means all personnel employed by the Court as officials and other servants of the
Court except the Judges and the Registrar.
l)
“Family” means, with respect to any person, the spouse and dependent members of the
immediate family of such person forming part of such person’s household, as recognised
by the hosting Contracting Member State;
m) “Representatives of the parties” means the lawyers, European patent attorneys or patent
attorneys authorised to practice or assist before the Court under Article 48 of the
Agreement.

Article 2
General provisions on privileges and immunities of the Court
The Court shall enjoy in the territory of each State Party such privileges and immunities as are
necessary for the exercise of its official activities.

Article 3
Inviolability of the premises of the Court
The premises of the Court shall be inviolable, subject to such conditions as may be agreed with the
State Party concerned and subject to the responsibility of the State Party hosting the central
division of the Court of First Instance or one of its sections, a local or regional division of the Court
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of First Instance or the Court of Appeal with respect to the facilities that are to be provided by
such a State Party.
Article 4
Inviolability of archives and documents
The archives of the Court, and all papers and documents in whatever form belonging to it, held by
it or addressed to it shall be inviolable at all times and wherever they may be located.
Article 5
Immunity of the Court, its property, assets and funds
1. The Court shall enjoy immunity from legal process, except:
a.
insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity;
b.
as in the event of civil proceedings against it with respect to contractual liability brought by
persons others than the Judges, the Registrar or the Staff of the Court;
c.
as in cases of civil proceedings against it with respect to non-contractual liability except
where the claim is based on the performance of the Court’s jurisprudence or
d.
in the case of a civil proceeding brought by a third party for damages resulting from an
accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Court, or in
respect of a motor traffic offence involving such a vehicle.
2.

3.

The Court shall enjoy immunity from legal process in respect of search, requisition,
confiscation, seizure or expropriation of, or any other form of interference with, the
property, assets and funds of the Court, wherever located, without the authorisation of the
Court.
To the extent necessary to exercise its official activities, the property, assets and funds of
the Court shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any
nature.

Article 6
Immunity of Representatives of a State Party
1.
Representatives of a State Party shall enjoy, while attending meetings of the Administrative
Committee, the Budget Committee and the Advisory Committee immunities from legal
process in respect of all acts performed by them in their official capacity, including their
words spoken or written. This immunity shall continue to be accorded even after the
termination of their mission.
2.

Their official papers and documents shall be inviolable.
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3.

No State Party is obliged to extend the immunities referred to in paragraph 1 and 2 to its
own nationals or any person who at the time of taking up his functions with the Court has
his permanent residence in that State.

Article 7
Exemption from taxes
1. The Court, its property and assets, shall be exempt from all direct taxes.
2. The Court shall
a. be exempt from or accorded a refund of value added taxes paid on any substantial
purchase of goods and services which are necessary and supplied for the official
activities of the Court, subject to the limitations laid down by the host State Party;
b. however not be exempt from taxes and dues which amount to charges for public utility
services.
3. Goods purchased under such an exemption or reimbursement shall not be sold or otherwise
disposed of in that State Party or in another Member State of the European Union, except in
accordance with the conditions laid down by the State Party which granted the exemption or
reimbursement.
4. Without prejudice to the obligations arising for the State Parties under European Union law
and the application of laws and regulations, the conditions and procedure shall be determined
by the competent fiscal authorities of each State Party.

Article 8
Funds and freedom from currency restrictions
The State Parties shall accord the Court the freedom of currency restrictions which is necessary for
the exercise of its official activities.
Article 9
Privileges and Immunities of the Judges and the Registrar
1. The privileges and immunities of the Judges are governed by Article 8 of the Statute and by
reference in Article 8 of the Statute by the Protocol on the privileges and immunities of the
European Union.
2. Article 8 of the Statute and the Protocol on the privileges and immunities of the European
Union shall apply to the Registrar.
3. When applied in accordance with paragraph 1 and 2, only Article 11(b-e) to 14 of the Protocol
on the privileges and immunities of the European Union are to be applied in analogy adapted
to the specific circumstances of the Court. This means in particular that the Judges and the
Registrar shall:
a. be liable to an internal tax for the benefit of the Court on salaries, wages and
emoluments paid to them by the Court;
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b. from the date on which the internal tax under letter (a) is applied, be exempted from
national taxation on the salaries, wages and emoluments, paid to them by the Court,
but not on pensions and annuities, paid to them by the Court;
c. from the date on which the Judges and the Registrar are subject to a social security and
health scheme established by the Court, with respect to services rendered for the
Court, be exempted from all compulsory contributions to national social security and
health schemes.
Article 10
Immunities and privileges of the Staff
1. The Staff shall be immune from legal process in respect of all acts performed by them in
their official capacity, including their words spoken or written. This immunity shall continue
to be accorded even after the termination of their employment with the Court.
2. The Staff shall,
a. be liable to an internal tax for the benefit of the Court on salaries, wages and
emoluments paid to them by the Court;
b. from the date on which the internal tax under letter (a) is applied, be exempted
from national taxation on the salaries, wages and emoluments, but not on pensions
and annuities, paid to them by the Court; these salaries, wages and emoluments
may be taken into account by the State Parties for the purpose of assessing the
amount of taxation to be applied to income from other sources;
c. from the date on which the Staff is subject to a social security and health scheme
established by the Court, with respect to services rendered for the Court, be
exempted from all compulsory contributions to national social security and health
schemes.
3. No State Party is obliged to extend the privileges referred to in paragraph 2 to its own
nationals or to a person who immediately prior to the employment by the Court was a
resident of that State Party.
Article 11
Emblem and flag
The Court shall be entitled to display its emblem and flag at its premises subject to such conditions
as may be agreed with the State Party concerned, on vehicles used for official purposes as well as
on its website and documents.
Article 12
Cooperation with the authorities of State Parties
1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying
privileges and immunities under Article 6, 9 and 10 to respect the laws and regulations of the
State Party in whose territory they may operate in their official capacity.
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2. The Court shall cooperate at all times with the appropriate authorities of State Parties to
facilitate the enforcement of their laws and to prevent the occurrence of any abuse in
connection with the privileges, immunities and facilities referred to in this Protocol.

Article 13
Purpose and waiver of privileges and immunities provided for in Article 6, 9 and 10
1. The privileges and immunities provided for in this Protocol are not established for the personal
benefit of those persons in whose favour they are granted. Their purpose is solely in the
interest of the Court, especially to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the
Court and the complete independence of the persons concerned.
2. The Presidium of the Court shall have not only the right but also the duty to waive the
immunity of Judges, the Registrar and the Staff under Articles 9 and 10, when it considers that
such immunity would hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive such
immunity without prejudicing the interests of the Court. A State Party has the same right
regarding its representatives in the Administrative Committee and the Budget Committee
(Article 6). The Administrative Committee shall have the same right and obligation regarding
the members of the Advisory Committee.

Article 14
Access, residence and departure
Without prejudice to European Union law, the concerned State Party shall take all the necessary
steps to facilitate;
a. the entry into, departure from and residence in its territory of all persons who are
performing official duties for the Court, namely the Judges, the Registrar, Staff
employed by the Court and staff provided by the State Parties as well as, where
persons performing official duties for the Court are based in the State Party and are
not nationals or permanent residents of that State Party, dependent members of
their families, and
b. the entry into and departure from its territory of all persons who are called to or
summoned by the Court in an official capacity, namely parties, Representatives of
parties, interpreters, witnesses and experts before the Court.

Article 15
Notification
The Registrar shall communicate within one month of the entry into force of this Protocol to all
State Parties the names of the Judges, the Registrar and the Staff to whom this Protocol applies. In
addition to above, appointment/arrival of any Judge, Registrar or Staff to the Court and any
change of circumstances shall be reported as soon as possible and at the latest within one month
of the date of the relevant change of circumstance.
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Article 16
Settlement of disputes
1. The Court shall make provisions for appropriate modes of settlement of disputes involving any
person referred to in this Protocol who by reason of his or her official position enjoys immunity
or the Court in cases when it enjoys immunity under Article 4, if such immunity has not been
waived.
2. All disputes arising out of the interpretation or application of this Protocol shall be referred to
an arbitral tribunal unless the parties have agreed to another mode of settlement. If a dispute
arises between the Court and a State Party which is not settled by consultation, negotiation or
other agreed mode of settlement within three months following a request by one of the
parties to the dispute, it shall at the request of either party be referred for final decision to a
panel of three arbitrators: one to be chosen by the Court, one to be chosen by the State Party
and the third, who shall be Chairman of the panel, to be chosen by the first two arbitrators. If
either party has failed to make its appointment of an arbitrator within two months of the
appointment of an arbitrator by the other party, the President of the European Court of Justice
shall make such appointment. Should the first two arbitrators fail to agree upon the
appointment of the third arbitrator within three months following the appointment of the first
two arbitrators the third arbitrator shall be chosen by the President of the European Court of
Justice upon the request of the Court or the State Party.
Article 17
Signature, ratification, acceptance, approval or accession and deposition
1. This Protocol shall be open for signature by all Contracting Member States from xx yy 2016
until xx yy 2017 at the Council of the European Union in Brussels.
2. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the
European Union, hereinafter referred to as the depositary.
3. After xx yy 2017 this Protocol shall remain open for accession by all Contracting Member
States. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Article 18
Entry into force
1. This Protocol shall enter into force 30 days after the date on which the last of the four State
Parties – France, Germany, Luxemburg and the United Kingdom – has deposited its instrument
of ratification, acceptance approval or accession.
2. For each State Party, which deposits its instrument after the date referred to in paragraph 1,
this Protocol shall enter into force 30 days after the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
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Article 19
Provisional application
A Contracting Member State may at any time notify the depositary that it will apply this Protocol
provisionally.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.
Done at Brussels this …2016 in the English, French and German languages, all three texts being
equally authentic, in a single copy, which shall be deposited with the depositary who shall transmit
a certified true copy to all signatory and acceding States.

Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασσλιών τοσ Ενιαίοσ Δικαστηρίοσ
Διπλωμάτων Εσρεσιτετνίας
Τα

υπογράφοντα

Συμβαλλόμενα

Κράτθ Μζλθ

τθσ Συμφωνίασ

για

το

Ενιαίο

Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΡΟΨΘ ότι το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ζχει ςυςτακεί
βάςει τθσ Συμφωνίασ για το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ τθσ 19θσ
Φεβρουαρίου 2013 ωσ διεκνισ οργανιςμόσ με νομικι υπόςταςθ ςε κάκε Συμβαλλόμενο
Κράτοσ Μζλοσ,

ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ ότι
Ευρεςιτεχνίασ προβλζπει,

θ Συμφωνία
ςτο Άρκρο

για

το Ενιαίο

37 (1), ότι τα

Δικαςτιριο

Συμβαλλόμενα

Διπλωμάτων
Κράτθ

Μζλθ

που φιλοξενοφν το κεντρικό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου Σϊματοσ ι ζνα εκ των τομζων του, το
τοπικό ι περιφερειακό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου ι του Δευτεροβάκμιου Σϊματοσ του
Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, κα παρζχουν χϊρουσ κακϊσ επίςθσ, κατά
τα πρϊτα επτά χρόνια, και το προςωπικό διοικθτικισ υποςτιριξθσ,

ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ ότι το Καταςτατικό του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
προβλζπει, ςτο Άρκρο 8, ότι το Ρρωτόκολλο περί των προνομίων και αςυλιϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα ιςχφει και για τουσ δικαςτζσ του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων
Ευρεςιτεχνίασ,
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ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ ότι το Άρκρο 8 (4) του Καταςτατικοφ του Ενιαίου Δικαςτθρίου
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ καλφπτει τόςο τα προνόμια όςο και τισ αςυλίεσ των δικαςτϊν του
Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ και ότι θ εφαρμογι του Ρρωτοκόλλου
ςχετικά με τα προνόμια και τισ αςυλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτουσ δικαςτζσ του Ενιαίου
Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ ζχει προβλεφκεί λόγω τθσ εγγενοφσ ςχζςθσ τθσ
τελευταίασ με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ με ενιαία ιςχφ και δεν μπορεί να
δθμιουργιςει προθγοφμενο για τθν εφαρμογι του εν λόγω Ρρωτοκόλλου ςε άλλουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ, ςε ό,τι αφορά τισ πολιτικζσ ζκνουσ υποδοχισ των Συμβαλλομζνων Κρατϊν
Μελϊν,

ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ ότι θ Διαχειριςτικι Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα να δθμιουργιςει ζνα
εςωτερικό ςφςτθμα φορολόγθςθσ και κοινωνικισ αςφάλιςθσ, βάςει των διαχειριςτικϊν
αρμοδιοτιτων που τθσ ζχουν ανατεκεί από τθ Συμφωνία για το Ενιαίο Δικαςτιριο
Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ,

ΥΡΕΝΘΥΜΙΗΟΝΤΑΣ

ότι

θ

Συμφωνία

για

το

Ενιαίο

Δικαςτιριο

Διπλωμάτων

Ευρεςιτεχνίασ προβλζπει, ςτο Άρκρο 4, ότι το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ
ζχει τθν ευρφτερθ δυνατι νομικι ικανότθτα που αναγνωρίηεται ςε νομικά πρόςωπα
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία του εκάςτοτε Κράτουσ,

ΑΝΑΓΝΩΙΗΟΝΤΑΣ ότι το Ενιαίο Δικαςτιριο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ πρζπει να
επωφελείται από τα προνόμια και τισ αςυλίεσ που είναι αναγκαία για τθν άςκθςθ των
λειτουργιϊν του,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτθτθ

μια κοινι προςζγγιςθ ςχετικά με τον τρόπο

αντιμετϊπιςθσ των

προνομίων

κεμάτων των

του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων

και αςυλιϊν

Ευρεςιτεχνίασ και

των

ενόψει των αναγκϊν

Συμβαλλομζνων

Κρατϊν

Μελϊν,

ΑΝΑΓΝΩΙΗΟΝΤΑΣ ότι πρόςκετεσ διμερείσ Κεντρικζσ Συμφωνίεσ μπορεί να ςυνάπτονται
μεταξφ του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ και των Συμβαλλομζνων Κρατϊν
Μελϊν που φιλοξενοφν το κεντρικό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου Σϊματοσ ι ζνα εκ των
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τομζων του, το τοπικό ι περιφερειακό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου ι του Δευτεροβάκμιου
Σϊματοσ του Ενιαίου Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ.

Συμφϊνθςαν τα εξισ:

Άρκρο 1
Χριςθ όρων
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Ρρωτοκόλλου:
α)

«Συμφωνία» ςθμαίνει

τθ Συμφωνία

για

το Ενιαίο

Δικαςτιριο

Διπλωμάτων

Ευρεςιτεχνίασ τθσ 19θσ Φεβρουαρίου 2013,
β)

«Καταςτατικό»

ςθμαίνει

το

Καταςτατικό

του Ενιαίου

Δικαςτθρίου

Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, όπωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα Ι τθσ Συμφωνίασ,
γ)

«Κράτοσ Μζροσ» ςθμαίνει το Κράτοσ που είναι ςυμβαλλόμενο ςτο παρόν Ρρωτόκολλο,

δ)

«Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ» ςθμαίνει το Κράτοσ που είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ

τθσ Συμφωνίασ,
ε)

«Δικαςτιριο» ςθμαίνει

το

Ενιαίο

Δικαςτιριο

Διπλωμάτων

Ευρεςιτεχνίασ που

ςυςτάκθκε βάςει τθσ Συμφωνίασ,
ςτ)
ςτ)

«Δευτεροβάκμιο Σϊμα» ςθμαίνει το Δευτεροβάκμιο Σϊμα του Δικαςτθρίου,
«Οι υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ του Δικαςτθρίου» ςθμαίνει τισ δραςτθριότθτεσ που

είναι απαραίτθτεσ για τθν εκπλιρωςθ από το Δικαςτιριο των ςκοπϊν και των λειτουργιϊν
που του ζχουν ανατεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Συμφωνίασ,
η)

«Οι χϊροι του Δικαςτθρίου» ςθμαίνει τθ γθ και τα κτίρια που διατίκενται ςτο

Δικαςτιριο από το Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ, ςφμφωνα με το Άρκρο 37 τθσ Συμφωνίασ
και χρθςιμοποιοφνται για τισ υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ του Δικαςτθρίου,
θ)

«Δικαςτισ» ςθμαίνει Δικαςτι του Δικαςτθρίου,

ι)

«Γραμματζασ»

ςθμαίνει

τον

Γραμματζα και τον

Αναπλθρωτι Γραμματζα

του

Δικαςτθρίου,
ια)

«Ρροςωπικό» ςθμαίνει το ςφνολο του προςωπικοφ που εργάηονται ςτο Δικαςτιριο ωσ

μόνιμοι

υπάλλθλοι

και

το

λοιπό

προςωπικό

του Δικαςτθρίου, εκτόσ

από τουσ

Δικαςτζσ και τον Γραμματζα.
ιβ)

«Οικογζνεια» ςθμαίνει, ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε πρόςωπο, το/τθ ςφηυγο και τα

εξαρτϊμενα μζλθ τθσ άμεςθσ οικογζνειασ του προςϊπου που ανικουν ςτο νοικοκυριό
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του, όπωσ αναγνωρίηεται από το Συμβαλλόμενο Κράτοσ Μζλοσ υποδοχισ,
ιγ)

«Εκπρόςωποι των διαδίκων» ςθμαίνει τουσ δικθγόρουσ, τουσ πλθρεξουςίουσ

Ευρωπαϊκϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τουσ πλθρεξουςίουσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ
που είναι εξουςιοδοτθμζνοι να παρίςτανται ι να επικουροφν ενϊπιον του Δικαςτθρίου,
ςφμφωνα με το άρκρο 48 τθσ Συμφωνίασ.

Άρκρο 2
Γενικζσ διατάξεισ ςχετικά με τα προνόμια και τισ αςυλίεσ του Δικαςτθρίου
Το Δικαςτιριο απολαφει, ςτο ζδαφοσ κάκε Κράτουσ Μζρουσ, των προνομίων και αςυλιϊν
που είναι αναγκαία για τθν άςκθςθ των υπθρεςιακϊν δραςτθριοτιτων του.

Άρκρο 3
Απαραβίαςτο των χϊρων του Δικαςτθρίου
Οι χϊροι του Δικαςτθρίου είναι απαραβίαςτοι, υπό τουσ όρουσ που μπορεί να
ςυμφωνοφνται με το εκάςτοτε Κράτοσ Μζροσ και με τθν επιφφλαξθ τθσ ευκφνθσ του Κράτουσ
Μζρουσ που φιλοξενεί το κεντρικό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου Σϊματοσ ι ζνα από τουσ τομείσ
του, το τοπικό ι περιφερειακό τμιμα του Ρρωτοβάκμιου ι του Δευτεροβάκμιου
Σϊματοσ, ςε ςχζςθ με τουσ χϊρουσ που διατίκενται από το εν λόγω Κράτοσ Μζροσ.

Άρκρο 4
Απαραβίαςτο αρχείων και εγγράφων
Τα αρχεία του Δικαςτθρίου, κακϊσ και όλα τα ζντυπα και τα οποιαςδιποτε μορφισ ζγγραφα
που του ανικουν, τα οποία ζχει ςτθν κατοχι του ι τα οποία απευκφνονται ςε αυτό, είναι
απαραβίαςτα ανά πάςα ςτιγμι, οπουδιποτε κι αν βρίςκονται.

Άρκρο 5
Αςυλία του Δικαςτθρίου, τθσ ιδιοκτθςίασ του, των περιουςιακϊν του ςτοιχείων και των
κεφαλαίων του
Το Δικαςτιριο απολαφει δικαςτικισ αςυλίασ, εκτόσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
α. ςτο μζτρο που, ςε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ζχει παραιτθκεί ρθτϊσ από τθν αςυλία του,
β. ςτθν περίπτωςθ αςτικισ δίκθσ εναντίον του ςε ςχζςθ με ςυμβατικι ευκφνθ, θ οποία ζχει
κινθκεί από πρόςωπα εκτόσ των Δικαςτϊν, του Γραμματζα ι του Ρροςωπικοφ του
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Δικαςτθρίου,
γ. ςτθν περίπτωςθ αςτικισ δίκθσ εναντίον του ςε ςχζςθ με εξωςυμβατικι ευκφνθ, εκτόσ εάν
θ αξίωςθ εδράηεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ νομολογίασ του Δικαςτθρίου, ι
δ. ςτθν περίπτωςθ αςτικισ δίκθσ που κινείται από τρίτουσ για ηθμίεσ που ζχουν προκφψει
από ατφχθμα που προκλικθκε από μθχανοκίνθτο όχθμα το οποίο ανικει ςτο Δικαςτιριο ι
λειτουργεί για λογαριαςμό του, ι ςε ςχζςθ με τροχαία παράβαςθ που εμπλζκει το εν λόγω
όχθμα.
2.

Το Δικαςτιριο απολαφει δικαςτικισ αςυλίασ όςον αφορά τθν, χωρίσ άδεια του

Δικαςτθρίου, ζρευνα, επίταξθ, διμευςθ, κατάςχεςθ, απαλλοτρίωςθ ι οποιαδιποτε άλλθσ
μορφισ παρζμβαςθ ςτθν ιδιοκτθςία του, τα περιουςιακά του ςτοιχεία και τα κεφάλαιά του,
όπου και αν αυτά βρίςκονται.
3.

Στο βακμό που απαιτείται για τθν άςκθςθ υπθρεςιακϊν δραςτθριοτιτων του, θ

ιδιοκτθςία, τα περιουςιακά ςτοιχεία και τα κεφάλαια του Δικαςτθρίου απαλλάςςονται από
πάςθσ φφςεωσ περιοριςμοφσ, κανονιςμοφσ, ελζγχουσ και επιβολζσ αναςτολισ εκτζλεςθσ
(moratoria).

Άρκρο 6
Αςυλία των Εκπροςϊπων των Κρατϊν Μερϊν
Οι Εκπρόςωποι των Κρατϊν Μερϊν απολαφουν, κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
ςυνεδριάςεισ τθσ Διαχειριςτικισ

Επιτροπισ, τθσ

Επιτροπισ

Ρροχπολογιςμοφ και

τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ, δικαςτικισ αςυλίασ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ πράξεισ που
διενεργοφν υπό τθν υπθρεςιακι ιδιότθτά τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των λόγων και
γραπτϊν τουσ. Θ εν λόγω αςυλία ςυνεχίηει να παρζχεται ακόμθ και μετά τθ λιξθ τθσ
κθτείασ τουσ.

Τα επίςθμα ζντυπα και ζγγραφα των παραπάνω προςϊπων είναι απαραβίαςτα.

Τα Κράτθ Μζρθ δεν υποχρεοφνται να επεκτείνουν τισ αςυλίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 2 ςτουσ υπθκόουσ τουσ ι ςε οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο κατά τθ
ςτιγμι τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων του ςτο Δικαςτιριο, ζχει τθ μόνιμθ κατοικία του ςτο
εκάςτοτε Κράτοσ.
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Άρκρο 7
Φοροαπαλλαγι
Το Δικαςτιριο, θ ιδιοκτθςία του και τα περιουςιακά του ςτοιχεία, απαλλάςςονται από όλουσ
τουσ άμεςουσ φόρουσ.
Το Δικαςτιριο:
α.

απαλλάςςεται από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ ι του αναγνωρίηεται επιςτροφι του

φόρου προςτικζμενθσ αξίασ που καταβάλλεται για οποιαδιποτε ςθμαντικι αγορά αγακϊν
και υπθρεςιϊν που χρειάηονται και παρζχονται για τισ υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ του
Δικαςτθρίου, με τθν επιφφλαξθ των περιοριςμϊν που προβλζπονται από το Κράτοσ Μζροσ
υποδοχισ,
β.

ωςτόςο, δεν απαλλάςςεται από φόρουσ, τζλθ και δικαιϊματα που αφοροφν τισ

χρεϊςεισ για υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ.
Ρροϊόντα που αγοράηονται ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω απαλλαγισ ι επιςτροφισ δεν
επιτρζπεται να πωλθκοφν ι άλλωσ διατεκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο Κράτοσ Μζροσ οφτε ςε άλλο
Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, παρά μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
κακορίηονται από το Κράτοσ Μζροσ που χοριγθςε τθν απαλλαγι ι τθν επιςτροφι.
Με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν για τα Κράτθ Μζρθ υπό το κοινοτικό
δίκαιο και τθν εφαρμογι νόμων και κανονιςμϊν, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία
κακορίηονται από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ κάκε Κράτουσ Μζρουσ.

Άρκρο 8
Κεφάλαια και ελευκερία από νομιςματικοφσ περιοριςμοφσ
Τα

Κράτθ Μζρθ παρζχουν

ςτο Δικαςτιριο τθν

αναγκαία

για

τθν

άςκθςθ

των

υπθρεςιακϊν του δραςτθριοτιτων ελευκερία από νομιςματικοφσ περιοριςμοφσ.

Άρκρο 9
Ρρονόμια και αςυλίεσ των Δικαςτϊν και του Γραμματζωσ
Τα προνόμια και οι αςυλίεσ των δικαςτϊν διζπονται από το άρκρο 8 του Καταςτατικοφ και,
δι’αναφοράσ ςτο άρκρο 8 του Καταςτατικοφ, από το Ρρωτόκολλο περί των προνομίων και
αςυλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Το Άρκρο 8 του Καταςτατικοφ και το Ρρωτόκολλο περί των προνομίων και αςυλιϊν τθσ
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ιςχφει για τον Γραμματζα.
Πταν ιςχφουν ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2, μόνο τα Άρκρα 11 (β -ε) ζωσ 14 του
Ρρωτοκόλλου

περί

εφαρμόηονται κατ’

των

προνομίων

και

αςυλιϊν

αναλογία, προςαρμοςμζνα

τθσ

Ευρωπαϊκισ

ςτισ

ιδιαίτερεσ

Ζνωςθσ

κα

ςυνκικεσ

του Δικαςτθρίου. Αυτό ςθμαίνει πιο ςυγκεκριμζνα, ότι οι Δικαςτζσ και ο Γραμματζασ:
α. υπόκεινται ςε εςωτερικό φόρο υπζρ του Δικαςτθρίου επί των αποδοχϊν, μιςκϊν
και λοιπϊν αμοιβϊν που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο,
β. από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία επιβάλλεται ο εςωτερικόσ φόροσ του ςθμείου
(α), απαλλάςςονται από τθν εκνικι φορολογία επί των αποδοχϊν, μιςκϊν και λοιπϊν
αμοιβϊν που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο, όχι όμωσ για τισ ςυντάξεισ και τα
επιδόματα, που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο,
γ.

από

τθν

θμερομθνία

κατά

τθν

οποία

οι Δικαςτζσ και

ο

Γραμματζασ

υπόκεινται ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υγείασ που ζχει κακιερωκεί από
το Δικαςτιριο, όςον

αφορά

τισ

υπθρεςίεσ

που

παρζχουν

για

το

Δικαςτιριο,

απαλλάςςονται από όλεσ τισ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και υγείασ.

Άρκρο 10
Αςυλίεσ και προνόμια του Ρροςωπικοφ
Τα μζλθ του Ρροςωπικοφ χαίρουν δικαςτικισ αςυλίασ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ πράξεισ που
επιτελοφν υπό τθν υπθρεςιακι τουσ ιδιότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των λόγων
και γραπτϊν τουσ. Θ εν λόγω αςυλία εξακολουκεί να παρζχεται ακόμθ και μετά τθ λιξθ
τθσ εργαςίασ τουσ ςτο Δικαςτιριο.
Τα μζλθ του Ρροςωπικοφ,
α. υπόκεινται ςε εςωτερικό φόρο υπζρ του Δικαςτθρίου επί των αποδοχϊν, μιςκϊν
και λοιπϊν αμοιβϊν που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο,
β. από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία επιβάλλεται ο εςωτερικόσ φόροσ του ςθμείου
(α), απαλλάςςονται από τθν εκνικι φορολογία επί των αποδοχϊν, μιςκϊν και λοιπϊν
αμοιβϊν που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο, όχι όμωσ για τισ ςυντάξεισ και τα
επιδόματα, που τουσ καταβάλλονται από το Δικαςτιριο. Οι εν λόγω αποδοχζσ, μιςκοί και
αμοιβζσ δφναται να λαμβάνονται υπόψθ από τα Κράτθ Μζρθ για τον υπολογιςμό του ποςοφ
του φόρου που κα καταλογίηεται ςτο ειςόδθμα από άλλεσ πθγζσ,
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γ.

από

τθν

θμερομθνία

κατά

τθν

οποία

τα

μζλθ

του

Ρροςωπικοφ

υπόκεινται ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υγείασ που ζχει κακιερωκεί από
το Δικαςτιριο, όςον

αφορά

τισ

υπθρεςίεσ

που

παρζχουν

για

το

Δικαςτιριο,

απαλλάςςονται από όλεσ τισ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και υγείασ.
Τα Κράτθ Μζρθ δεν υποχρεοφνται να επεκτείνουν τα προνόμια που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2 ςτουσ υπθκόουσ τουσ ι ςε οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο αμζςωσ πριν τθν
ανάλθψθ των κακθκόντων του ςτο Δικαςτιριο, είχε τθ μόνιμθ κατοικία του ςτο εκάςτοτε
Κράτοσ Μζροσ.

Άρκρο 11
Ζμβλθμα και ςθμαία
Το Δικαςτιριο δικαιοφται να εκκζτει το ζμβλθμα και τθ ςθμαία του ςτουσ χϊρουσ του, υπό
τουσ όρουσ που μπορεί να ςυμφωνθκοφν με το ενδιαφερόμενο Κράτοσ Μζροσ, επί των
οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για υπθρεςιακοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα και
τα ζγγραφά του.

Άρκρο 12
Συνεργαςία με τισ αρχζσ των Κρατϊν Μερϊν
Με τθν επιφφλαξθ των προνομίων και αςυλιϊν τουσ, είναι κακικον όλων των προςϊπων
που απολαφουν προνομίων και αςυλιϊν δυνάμει των Άρκρων 6, 9 και 10, να ςζβονται τουσ
νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ του Κράτουσ Μζρουσ ςτο ζδαφοσ του οποίου μποροφν να
λειτουργοφν υπό τθν υπθρεςιακι ιδιότθτά τουσ.
Το Δικαςτιριο κα ςυνεργάηεται ανά πάςα ςτιγμι με τισ αρμόδιεσ αρχζσ των Κρατϊν Μερϊν
για να διευκολφνει τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ τουσ και τθν πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ
καταχριςεων ςε ςχζςθ με τα προνόμια, τισ αςυλίεσ και τισ διευκολφνςεισ που αναφζρονται
ςτο παρόν Ρρωτόκολλο.

Άρκρο 13
Σκοπόσ και άρςθ των προνομίων και αςυλιϊν που προβλζπονται ςτα Άρκρα 6, 9 και 10
Τα προνόμια και οι αςυλίεσ του παρόντοσ Ρρωτοκόλλου δεν ζχουν προβλεφκεί για το
προςωπικό όφελοσ των προςϊπων υπζρ των οποίων χορθγοφνται. Ο ςκοπόσ τουσ τελεί
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αποκλειςτικά και μόνο προσ το ςυμφζρον του Δικαςτθρίου, ιδίωσ για τθν εξαςφάλιςθ, ςε
όλεσ τισ περιςτάςεισ, τθσ ελευκερίασ δράςθσ του Δικαςτθρίου και τθσ πλιρουσ ανεξαρτθςίασ
των ςυγκεκριμζνων προςϊπων.
Το Ρροεδρείο του Δικαςτθρίου ζχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και το κακικον να άρει τθν
αςυλία Δικαςτϊν, του Γραμματζα και του Ρροςωπικοφ ςφμφωνα με τα Άρκρα 9 και 10, όταν
κρίνει ότι θ αςυλία κα εμπόδιηε τθν ομαλι πορεία τθσ δικαιοςφνθσ, και ότι είναι δυνατό
να αρκεί θ αςυλία, χωρίσ να κιγοφν τα ςυμφζροντα του Δικαςτθρίου. Το εκάςτοτε Κράτοσ
Μζροσ ζχει το ίδιο δικαίωμα για τουσ εκπροςϊπουσ του ςτθν Διαχειριςτικι Επιτροπι και τθν
Επιτροπι Ρροχπολογιςμοφ (Άρκρο 6). Θ Διαχειριςτικι Επιτροπι ζχει το ίδιο δικαίωμα και
υποχρζωςθ όςον αφορά τα μζλθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ.

Άρκρο 14
Ρρόςβαςθ, διαμονι και αναχϊρθςθ
Με τθν επιφφλαξθ του κοινοτικοφ δικαίου, το εκάςτοτε Κράτοσ Μζροσ κα λαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα μζτρα για να διευκολφνει:
α. τθν είςοδο, αναχϊρθςθ και διαμονι ςτο ζδαφόσ του όλων των προςϊπων που εκτελοφν
υπθρεςιακά κακικοντα για το Δικαςτιριο, δθλαδι των Δικαςτϊν, του Γραμματζα,
του Ρροςωπικοφ του Δικαςτθρίου και του προςωπικοφ που παρζχεται από τα Κράτθ
Μζρθ, κακϊσ και, όταν τα πρόςωπα που εκτελοφν υπθρεςιακά κακικοντα για το Δικαςτιριο
ζχουν ζδρα ςτο Κράτοσ Μζροσ χωρίσ να είναι υπικοοι ι μόνιμοι κάτοικοι του εν
λόγω Κράτουσ Μζρουσ, ςτα εξαρτϊμενα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, και
β. τθν είςοδο και αναχϊρθςθ από το ζδαφόσ του όλων των προςϊπων που καλοφνται από το
Δικαςτιριο

με

υπθρεςιακι

ιδιότθτα,

δθλαδι των

διαδίκων,

των

Εκπρόςωπων

των διαδίκων, διερμθνζων, μαρτφρων και εμπειρογνωμόνων ενϊπιον του Δικαςτθρίου.

Άρκρο 15
Κοινοποίθςθ
Ο Γραμματζασ κα κοινοποιιςει, εντόσ ενόσ μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
Ρρωτοκόλλου, ςε όλα τα Κράτθ Μζρθ, τα ονόματα των Δικαςτϊν, του Γραμματζα και του
Ρροςωπικοφ για τουσ οποίουσ ιςχφει το παρόν Ρρωτόκολλο. Εκτόσ από τα παραπάνω, ο
διοριςμόσ/ θ άφιξθ κάκε Δικαςτι, Γραμματζα ι Ρροςωπικοφ ςτο Δικαςτιριο, και θ όποια
αλλαγι περιςτάςεων πρζπει να αναφζρεται το ςυντομότερο δυνατό και το αργότερο εντόσ
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ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ αλλαγισ των περιςτάςεων.

Άρκρο 16
Επίλυςθ διαφορϊν
Το Δικαςτιριο κα προβλζψει κατάλλθλουσ τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν που αφοροφν
οποιοδιποτε πρόςωπο που αναφζρεται ςτο παρόν Ρρωτόκολλο ο οποίοσ, λόγω τθσ
υπθρεςιακισ του κζςθσ απολαμβάνει αςυλίασ ι το Δικαςτιριο ςε περιπτϊςεισ που
απολαμβάνει αςυλίασ ςφμφωνα με το άρκρο 4, εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ αςυλία δεν ζχει
αρκεί.
Πλεσ οι διαφορζσ που προκφπτουν από τθν ερμθνεία ι τθν εφαρμογι του παρόντοσ
Ρρωτοκόλλου παραπζμπονται ςε διαιτθτικό δικαςτιριο, εκτόσ αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν ςε
άλλο τρόπο διακανονιςμοφ. Εάν προκφψει διαφορά μεταξφ του Δικαςτθρίου και
ενόσ Κράτουσ Μζρουσ, θ οποία δεν επιλφεται με διαβουλεφςεισ, διαπραγματεφςεισ ι άλλθ
ςυμφωνθμζνθ μζκοδο διευκζτθςθσ εντόσ τριϊν μθνϊν μετά από αίτθμα ενόσ από τα μζρθ
τθσ διαφοράσ, αυτι παραπζμπεται, με αίτθμα ενόσ εκ των μερϊν, για οριςτικι απόφαςθ ςε
ςϊμα τριϊν διαιτθτϊν: ο ζνασ επιλζγεται από το Δικαςτιριο, ο δεφτεροσ επιλζγεται από
το Κράτοσ Μζροσ και ο τρίτοσ, ο οποίοσ κα είναι Ρρόεδροσ του ςϊματοσ, επιλζγεται από τουσ
δφο πρϊτουσ διαιτθτζσ. Αν οποιοδιποτε από τα μζρθ δεν διορίςει διαιτθτι εντόσ δφο μθνϊν
από τον διοριςμό του διαιτθτι από το ζτερο μζροσ, ο Ρρόεδροσ του Δικαςτθρίου των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων κα προβεί ςτον εν λόγω διοριςμό. Σε περίπτωςθ που οι δφο πρϊτοι
διαιτθτζσ δεν ςυμφωνιςουν ςχετικά με τον διοριςμό του τρίτου διαιτθτι εντόσ τριϊν μθνϊν
από το διοριςμό των δφο πρϊτων διαιτθτϊν, ο τρίτοσ διαιτθτισ επιλζγεται από τον Ρρόεδρο
του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων κατόπιν αιτιματοσ του Δικαςτθρίου
ι του Κράτουσ Μζρουσ.

Άρκρο 17
Υπογραφι, κφρωςθ, αποδοχι, ζγκριςθ ι προςχϊρθςθ και κατάκεςθ
Το παρόν Ρρωτόκολλο κα παραμείνει ανοικτό για υπογραφι από όλα τα Συμβαλλόμενα
Κράτθ Μζλθ από xx yy 2016 μζχρι xx yy 2017 ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ςτισ Βρυξζλλεσ.
Το παρόν Ρρωτόκολλο υπόκειται ςε κφρωςθ, αποδοχι ι ζγκριςθ. Οι επίςθμεσ πράξεισ
κφρωςθσ, αποδοχισ ι ζγκριςθσ κατατίκενται ςτθ Γενικι Γραμματεία του Συμβουλίου τθσ
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφεξισ αναφερόμενθσ ωσ κεματοφφλακασ.
Μετά τθν xx yy 2017, το Ρρωτόκολλο κα παραμείνει ανοικτό για προςχϊρθςθ από όλα τα
Συμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ. Οι επίςθμεσ πράξεισ προςχϊρθςθσ κα κατατίκενται
ςτο κεματοφφλακα.

Άρκρο 18
Ζναρξθ ιςχφοσ
Το παρόν Ρρωτόκολλο τίκεται ςε ιςχφ 30 θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία κατά τθν οποία το
τελευταίο από τα τζςςερα Κράτθ Μζρθ - Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβοφργο και Θνωμζνο
Βαςίλειο - κατακζςει τθν επίςθμθ πράξθ κφρωςθσ, ζγκριςθσ, αποδοχισ ι προςχϊρθςθσ.
Για κάκε Κράτοσ Μζροσ, το οποίο κατακζτει τθν επίςθμθ πράξθ του μετά τθν θμερομθνία
που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, το παρόν Ρρωτόκολλο τίκεται ςε ιςχφ 30 θμζρεσ
μετά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ επίςθμθσ πράξθσ κφρωςθσ, αποδοχισ, ζγκριςθσ ι
προςχϊρθςθσ.

Άρκρο 19
Ρροςωρινι εφαρμογι
Ζνα Συμβαλλόμενο

Κράτοσ

Μζλοσ μπορεί

ανά

πάςα

ςτιγμι

να

ενθμερϊςει

το κεματοφφλακα ότι κα εφαρμόςει προςωρινά το παρόν Ρρωτόκολλο.

ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ, οι υπογεγραμμζνοι, δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι προσ τοφτο,
υπζγραψαν το παρόν Ρρωτόκολλο.
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Άρκρο Δεφτερο
Ζδρα Τοπικοφ ι Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ του ΕΔΔΕ ςτθν Ελλάδα
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ ορίηεται ζδρα του Τοπικοφ Τμιματοσ του Ενιαίου
Δικαςτθρίου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ (ΤΤ ΕΔΔΕ) ςτθν Ελλάδα. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να
ορίηονται και μεταβατικζσ ζδρεσ, αποκλειςτικά για διαδικαςτικζσ πράξεισ τθσ προδικαςίασ.
2. Ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ μπορεί να ςυνάπτει μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με άλλεσ ενδιαφερόμενεσ
χϊρεσ, για τθν μετατροπι του ΤΤ/ΕΔΔΕ ςε Ρεριφερειακό Τμιμα (ΡΤ ΕΔΔΕ), με ζδρα ςτθν Ελλάδα.

Άρκρο Τρίτο
Ρροςωπικό του ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ διατίκεται ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ ςτθν Ελλάδα, με πλιρθ ι
μερικι απαςχόλθςθ ι παράλλθλθ τοποκζτθςθ, κατά τα ειδικότερα εκτικζμενα ςτισ επόμενεσ
παραγράφουσ, τουλάχιςτον ζνασ υπάλλθλοσ, γραμματείασ υποςτιριξθσ δικαςτϊν και διοικθτικισ
μζριμνασ (clerk), και ζνα τεχνικόσ πλθροφορικισ. Κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν μπορεί να διατίκεται,
ομοίωσ με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ ι παράλλθλθ τοποκζτθςθ και ζνασ υπάλλθλοσ κλάδου
λογιςτικοφ/οικονομικοφ και ζνασ βιβλιοκθκονόμοσ.

2. Ο αρικμόσ, οι κζςεισ και οι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ που τοποκετείται ςτο ΤΤ/ΡΤ του ΕΔΔΕ
κατά τθν παρ. 1, κακϊσ και, αν απαιτείται, το ποςοςτό πλιρουσ ωραρίου που αντιςτοιχεί ςτθν μερικι
απαςχόλθςθ του, εξειδικεφονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, λαμβάνοντασ υπ’

όψθ τισ εκάςτοτε υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται και από τθν
Γραμματεία του Δικαςτθρίου.
3. Το προςωπικό που διατίκεται ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ πρζπει να διακζτει:
α. Ικαγζνεια κράτουσ – μζλουσ τθσ Συμφωνίασ
β. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με τον ΥΚ
γ. Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και εμπειρία ςυναφι με το αντικείμενο τθσ κζςθσ.
δ. Αποδεδειγμζνα εξαίρετθ γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ του
Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ και καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ
δεφτερθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τισ
γλϊςςεσ (Common European Framework of Reference for Languages) του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ (κατθγορίεσ C2/C1 και B2/B1, αντιςτοίχωσ, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι
του παρόντοσ νόμου), ςφμφωνα με το παράρτθμα V τθσ απόφαςθσ 2241/2004/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 390/ 31.12.2004) και τθν Ανακοίνωςθ
2006/C172/01 του Συμβουλίου (ΕΕ C 172/1), ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι είναι ςε κζςθ να
επικοινωνεί γραπτά και προφορικά και εν γζνει να εκτελεί αποτελεςματικά και με ευκολία το
ςφνολο των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων αποκλειςτικά ςτισ γλϊςςεσ αυτζσ.
ε. Αποδεδειγμζνθ εξοικείωςθ και εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των υπθρεςιακϊν
του κακθκόντων μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων
πλθροφορικισ.
ςτ. Επί πλζον αυτϊν:
αα.
Ο υπάλλθλοσ γραμματείασ πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία για να
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ανταποκρικεί ςτα κακικοντα τθσ κζςεωσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται εκάςτοτε από το
Συμβοφλιο Διοικιςεωσ, τον Γραμματζα, το εςωτερικό κανονιςμό και τισ λοιπζσ εςωτερικζσ
διατάξεισ του ΕΔΔΕ και το Ραράρτθμα ΙΙ. Επί πλζον αυτϊν είναι επικυμθτζσ βαςικζσ
δεξιότθτεσ οικονομικισ και λογιςτικισ διαχείριςθσ.
Ββ.
Ο τεχνικόσ πλθροφορικισ πρζπει να διακζτει εξειδίκευςθ ι αποδεδειγμζνθ
εμπειρία ςτθν διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων και ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων, κατά προτίμθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ροισ διαδικαςίασ δικαςτθρίων.
Αν ο Κανονιςμόσ Ρροςωπικοφ που εκδίδει θ Διοικθτικι Επιτροπι, ςφμφωνα με το άρκρου 16
παρ. 2 του Οργανιςμοφ του Δικαςτθρίου (Ραράρτθμα Α τθσ Συμφωνίασ) ι άλλεσ εςωτερικζσ
ρυκμίςεισ του ΕΔΔΕ που αφοροφν το προςωπικό του προβλζπουν προθγοφμενθ βαςικι
εκπαίδευςθ ςε κζματα όπωσ θ δομι και θ δικονομία του δικαςτθρίου, ι άλλθ ειδικι
εκπαίδευςθ, ι ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, το προςωπικό που κα επιλεγεί , ςφμφωνα με τισ
επόμενεσ παραγράφουσ, πρζπει, επί πλζον των ανωτζρω, να παρακολουκιςει επιτυχϊσ και
τθν εκπαίδευςθ αυτι.
4. Αν το ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ ςτθν Ελλάδα ςυςτεγάηεται με άλλεσ αρχζσ ι υπθρεςίεσ, οι ανάγκεσ τθσ
γραμματείασ και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του καλφπτονται, κατ’ αρχιν, με παράλλθλθ
τοποκζτθςθ ςε αυτό προςωπικοφ των εν λόγω υπθρεςιϊν, εφ’ όςον αυτό επαρκεί και, κατά
τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 5, διακζτει τα απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά
προςόντα και εμπειρία.
5. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, οι ανάγκεσ του ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ μπορεί να καλφπτονται και με
απόςπαςθ, ι παράλλθλθ τοποκζτθςθ ςε αυτό με μερικι ι πλιρθ απαςχόλθςθ παράλλθλα με
τα κφρια κακικοντά τουσ, δικαςτικϊν υπαλλιλων, προςωπικοφ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ
ι νομικϊν προςϊπων που υπάγονται ςε αυτό, κακϊσ και εν γζνει υπαλλιλων του Δθμοςίου,
των ΟΤΑ, ι νπδδ, και εν γζνει προςωπικοφ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ
ορίηεται ςτο πδ 50/2001. Αν το ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ ςυςτεγάηεται με άλλθ αρχι ι υπθρεςία,
προςωπικό που αποςπάται ςε αυτό, κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του ςτο ΕΔΔΕ, μπορεί με
τθν ίδια πράξθ να τοποκετείται παράλλθλα και ςτθν εν λόγω ςυςτεγαηόμενθ αρχι ι
υπθρεςία.
Θ επιλογι ι απόςπαςθ προςωπικοφ ςτο ΕΔΔΕ ενεργείται κατά τθν διαδικαςία
των επομζνων παραγράφων 6 ζωσ 8, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διατάξεωσ.
6. Το προςωπικό του ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ επιλζγεται από επιτροπι μετά από δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία εξειδικεφεται ο αρικμόσ και των αντικείμενο των
κζςεων και τα απαιτοφμενα προςόντα και εμπειρία. Θ κατά τα ανωτζρω επιτροπι
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ και αποτελείται από ζνα μζλοσ του
ΕΔΔΕ, που υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρό του, ωσ πρόεδρο, και τον Γραμματζα του ΕΔΔΕ, ι
αναπλθρωτι του, που ορίηεται από αυτόν, και εκπρόςωπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ με
βακμό Α και κζςθ Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ που ορίηεται από τον Υπουργό, ωσ μζλθ. Αν
μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ δεν
υποδειχκοφν μζλθ τθσ Επιτροπισ από τον Ρρόεδρο ι τον Γραμματζα του ΕΔΔΕ, αντϋ αυτϊν
μετζχουν ςτθν Επιτροπι Επιλογισ ζνασ Σφμβουλοσ Επικρατείασ και ζνασ Αρεοπαγίτθσ, που
ορίηονται με απόφαςθ του Ρροζδρου του οικείου Δικαςτθρίου
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7.Αν δεν υπάρξει ανταπόκριςθ ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ που προβλζπεται από τθν
προθγοφμενθ παράγραφο, ι οι υποψιφιοι δεν ζχουν, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, τα
απαιτοφμενα προςόντα και εμπειρία, το αναγκαίο προςωπικό επιλζγεται από τον Υπουργό
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου και αποςπάται υποχρεωτικά ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ και τθν τυχόν
ςυςτεγαηόμενθ με αυτό υπθρεςία με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ και (όταν δεν πρόκειται
για προςωπικό του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ι φορζα εξαρτϊμενου από αυτό) του οργάνου
διοικιςεωσ του φορζα προζλευςθσ.
8.Ειδικϊσ επί δικαςτικϊν υπαλλιλων, για τθν απόςπαςθ προςωπικοφ ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ κατά
τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ ζγκριςθ του Ρροζδρου του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου τθσ οικείασ δικαιοδοςίασ.
9.Θ απόςπαςθ ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ ζχει διάρκεια τριϊν ετϊν και μπορεί να ανανεωκεί μζχρι δφο
φορζσ.
10.Θ υπθρεςία ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ λογίηεται ωσ πραγματικι υπθρεςία ςτθν κφρια κζςθ, για κάκε
ςυνζπεια. Το προςωπικό που αποςπάται κατά τισ παρ. 5 και 6 διατθρεί τισ πάςθσ φφςεωσ
απολαβζσ τθσ κζςθσ του. Θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ, ςτο οποίο, όταν ο αποςπϊμενοσ δεν προζρχεται από αυτό, μεταφζρεται
αυτοδικαίωσ θ ςχετικι πίςτωςθ από τον προχπολογιςμό του φορζα προζλευςθσ. Για τθν
υπθρεςία του ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ αξιολογείται από τθν Γραμματεία του ΕΔΔΕ.
11.Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
και Οικονομικϊν μπορεί να χορθγείται ςτο προςωπικό του ςτο ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ επίδομα κζςεωσ.
Άρκρο Τζταρτο
Εξουςιοδότθςθ κφρωςθσ Ρρόςκετων Ρρωτοκόλλων
Ρρόςκετα πρωτόκολλα ι ςυμπλθρωματικζσ ςυμφωνίεσ για τθν προςωρινι εφαρμογι εν
μζρει ι εν όλω διατάξεων τθσ Συνκικθσ, τθν υπό προςωρινό ι μεταβατικό κακεςτϊσ κζςθ ςε
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ, ι τθν

προετοιμαςία, ι τθν λειτουργία υπό προςωρινό ι

μεταβατικό κακεςτϊσ του ΕΔΔΕ, μπορεί να κυρϊνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ

με μζριμνα του οποίου ενθμερϊνεται θ Βουλι για τθν κφρωςθ του

Ρρωτοκόλλου, ι ςυμπλθρωματικισ ςυμφωνίασ, τθν προςωρινι εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ,
και τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΕΔΔΕ, από προςωρινό ι μεταβατικό κακεςτϊσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
(ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΘΣ ΕΡΑΚΕΙΑΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ)

Ρροφορικι
B1
Μπορϊ να κατανοϊ τα κφρια ςθμεία μιασ ςυηιτθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ γλϊςςα που
χρθςιμοποιείται είναι απλι και ςαφισ και τα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ οικεία, όπωσ για
παράδειγμα εργαςία, ςχολείο, κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ. Μπορϊ να κατανοϊ το
κεντρικό κζμα ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, εάν αυτό παρουςιάηει ενδιαφζρον
για μζνα και οι ςυνομιλθτζσ μιλοφν αργά και κακαρά.
B2
Μπορϊ να κατανοϊ διαλζξεισ με ςφνκετθ επιχειρθματολογία, εάν το κζμα είναι αρκετά
οικείο. Μπορϊ να κατανοϊ το μεγαλφτερο μζροσ των τθλεοπτικϊν δελτίων ειδιςεων και των
ντοκιμαντζρ. Μπορϊ να κατανοϊ τισ περιςςότερεσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ αν θ γλϊςςα
είναι θ κακομιλουμζνθ.
C1
Μπορϊ να κατανοϊ μια μακροςκελι ςυηιτθςθ, ακόμθ και αν δεν είναι καλά δομθμζνθ και οι
ιδζεσ δεν είναι ςαφείσ. Μπορϊ να κατανοϊ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ και κινθματογραφικζσ
ταινίεσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια.
C2
Δεν ζχω καμία δυςκολία να κατανοϊ τον προφορικό λόγο είτε ςε ςυνκικεσ άμεςθσ
επικοινωνίασ είτε όταν αυτόσ εκφζρεται από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ακόμθ και εάν οι
άλλοι μιλοφν γριγορα, αρκεί να υπάρχει ο χρόνοσ για να εξοικειωκϊ με μια ςυγκεκριμζνθ
ιδιόλεκτο.
Γραπτι (ανάγνωςθ)
B1
Μπορϊ να κατανοϊ κείμενα που είναι γραμμζνα ςτθν κακομιλουμζνθ ι ςε γλϊςςα ςχετικι
με τθ δουλειά μου. Μπορϊ να κατανοϊ τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ, ι τθν ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων και ευχϊν ςε μια προςωπικι επιςτολι.
B2
Μπορϊ να διαβάηω άρκρα και ςυνεντεφξεισ που εκφράηουν προςωπικζσ κζςεισ και απόψεισ
.Μπορϊ να κατανοϊ ζνα ςφγχρονο λογοτεχνικό κείμενο ςε πρόηα.
C1
Μπορϊ να κατανοϊ λογοτεχνικά ι μθ κείμενα μακροςκελι και πολφπλοκα και να
αντιλαμβάνομαι τισ διαφορζσ του φφουσ. Μπορϊ να κατανοϊ εξειδικευμζνα άρκρα και
μακροςκελείσ τεχνικζσ οδθγίεσ, ακόμθ και αν δεν είναι ςχετικζσ με τθν ειδικότθτά μου.
C2
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Μπορϊ να διαβάηω χωρίσ προςπάκεια και να εμβακφνω ςε κάκε είδοσ κειμζνου, όπωσ για
παράδειγμα ζνα εγχειρίδιο, ζνα εξειδικευμζνο άρκρο ι ζνα λογοτεχνικό ζργο.
ΟΜΙΛΙΑ
Επικοινωνία
B1
Μπορϊ να αντεπεξζρχομαι λεκτικά ςτισ περιςςότερεσ καταςτάςεισ που είναι δυνατόν να
ςυναντιςει κανείσ όταν ταξιδεφει ςτο εξωτερικό. Μπορϊ να ςυμμετζχω χωρίσ προετοιμαςία
ςε μια ςυηιτθςθ πάνω ςε κζματα οικεία ι με προςωπικό ενδιαφζρον ι με αναφορζσ ςτθν
κακθμερινι ηωι (όπωσ για παράδειγμα οικογζνεια, προςωπικζσ αςχολίεσ, εργαςία, ταξίδια,
επικαιρότθτα).
B2
Μπορϊ να επικοινωνϊ με αυκορμθτιςμό και άνεςθ, ϊςτε θ ςυηιτθςθ να εκτυλίςςεται με
ομαλό τρόπο. Μπορϊ να ςυμμετζχω ενεργά ςε μια ςυηιτθςθ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, να
εκκζτω και να υπεραςπίηομαι τισ απόψεισ μου.
C1
Μπορϊ να εκφράηομαι αυκόρμθτα και με ςυνεχι λόγο χωρίσ να ψάχνω να βρω τισ
κατάλλθλεσ λζξεισ. Μπορϊ να χρθςιμοποιϊ τθ γλϊςςα αβίαςτα και αποτελεςματικά ςε
κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ ςχζςεισ. Μπορϊ να εκφράηω τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ μου με
ακρίβεια και να ςυνδζω τισ παρεμβάςεισ μου με αυτζσ των ςυνομιλθτϊν μου.
C2
Μπορϊ να ςυμμετζχω χωρίσ προςπάκεια ςε κάκε ςυηιτθςθ και να ζχω άνεςθ με τισ
ιδιωματικζσ και τισ κακθμερινζσ εκφράςεισ. Μπορϊ να εκφράηω με ευχζρεια και με ακρίβεια
τισ λεπτζσ αποχρϊςεισ των εννοιϊν. Μπορϊ να αντεπεξζρχομαι ςε μια εννοιολογικι
δυςκολία με τρόπο που να μθ γίνει κατανοθτό από το ςυνομιλθτι μου.
Ρροφορικι ζκφραςθ
B1
Μπορϊ να χειρίηομαι με απλό τρόπο εκφράςεισ προκειμζνου να περιγράψω εμπειρίεσ,
γεγονότα, όνειρα, τισ ελπίδεσ, τουσ ςτόχουσ μου. Μπορϊ να εκφράηω με ςυντομία τισ
απόψεισ και τα ςχζδιά μου. Μπορϊ να διθγοφμαι τθν πλοκι μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ
και να περιγράφω τισ αντιδράςεισ μου.
B2
Μπορϊ να εκφράηομαι με ςαφι και λεπτομερι τρόπο πάνω ςε κζματα που άπτονται των
ενδιαφερόντων μου. Μπορϊ να αναπτφςςω τθν άποψι μου ςε ζνα κζμα τθσ επικαιρότθτασ
και να εξθγϊ τα προτεριματα και τα μειονεκτιματα των διαφορετικϊν προςεγγίςεων ςτο
κζμα.
C1
Μπορϊ να παρουςιάηω με ςαφείσ και περιεκτικζσ περιγραφζσ ζνα πολφπλοκο κζμα,
ςυνδζοντασ τισ επιμζρουσ ζννοιεσ, αναπτφςςοντασ τα κφρια ςθμεία και ολοκλθρϊνοντασ τισ
παρεμβάςεισ μου με προςωπικό τρόπο.
C2
Μπορϊ να κάνω μια περιγραφι ι να αναπτφςςω μια επιχειρθματολογία με ςαφι και ρζοντα
λόγο και με φφοσ προςαρμοςμζνο ςτισ περιςτάςεισ δομϊντασ μια παρουςίαςθ με λογικό
τρόπο και βοθκϊντασ τουσ ακροατζσ μου να υπογραμμίηουν και να ανακαλοφν ςτθ μνιμθ
τουσ τα κφρια ςθμεία.
ΓΑΦΘ
B1
Μπορϊ να γράφω ζνα απλό και δομθμζνο κείμενο πάνω ςε κζματα οικεία ι με προςωπικό
ενδιαφζρον. Μπορϊ να γράφω προςωπικζσ επιςτολζσ για να διθγθκϊ εμπειρίεσ και
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εντυπϊςεισ.
B2
Μπορϊ να γράφω κείμενο ςαφζσ και λεπτομερζσ πάνω ςε μια μεγάλθ ποικιλία κεμάτων
ςχετικϊν με τα ενδιαφζροντά μου. Μπορϊ να γράφω μια μελζτθ ι μια αναφορά
μεταφζροντασ μια πλθροφορία ι εκκζτοντασ ζνα επιχείρθμα το οποίο υποςτθρίηει ι
αντικροφει τθ ςυγκεκριμζνθ άποψθ. Μπορϊ να γράφω προςωπικζσ ι επίςθμεσ επιςτολζσ
που αποδίδουν με λεπτζσ αποχρϊςεισ προςωπικά γεγονότα και εμπειρίεσ.
C1
Μπορϊ να εκφράηομαι αναπτφςςοντασ τισ απόψεισ μου μζςα από ζνα κείμενο ςαφζσ και
καλά δομθμζνο. Μπορϊ να γράφω μια επιςτολι, μια μελζτθ, μια αναφορά αναπτφςςοντασ
ζνα πολφπλοκο κζμα και τονίηοντασ τα ςπουδαιότερα ςθμεία του. Μπορϊ να υιοκετιςω ζνα
φφοσ προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ εκφϊνθςθσ του λόγου μου.
C2
Μπορϊ να γράφω ζνα ςαφζσ κείμενο με ροι και φφοσ προςαρμοςμζνο ςτισ περιςτάςεισ.
Μπορϊ να ςυντάςςω επιςτολζσ, αναφορζσ ι πολφπλοκα άρκρα με δομι ςαφι που να
επιτρζπουν ςτον αναγνϊςτθ να αντιλαμβάνεται και να απομνθμονεφει τα κφρια ςθμεία.
Μπορϊ να παρουςιάηω περιλθπτικά και με κριτικό τρόπο μια εργαςία επαγγελματικι ι ζνα
λογοτεχνικό ζργο.
Για τθν επαλικευςθ τθσ δεξιότθτασ ςτισ γλϊςςεσ εργαςίασ μπορεί να προβλεφκεί προφορικι
ι γραπτι εξζταςθ που μπορεί να περιλαμβάνει και μετάφραςθ κειμζνου από, προσ, και
μεταξφ των γλωςςϊν αυτϊν.
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ
(ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ)
Τα υπθρεςιακά κακικοντα του προςωπικοφ τθσ γραμματείασ του ΤΤ/ΡΤ ΕΔΔΕ
περιλαμβάνουν ιδίωσ τθν γραμματειακι και οργανωτικι υποςτιριξθ των εργαςιϊν του
δικαςτθρίου, μεταξφ άλλων δε τα ακόλουκα:
-Ραροχι ςυνδρομισ ςτον Γραμματζα και τον Βοθκό Γραμματζα.
-Εξζταςθ και εξακρίβωςθ επίςθμων προχποκζςεων δικογράφων που κατατίκενται ςτο
Δικαςτιριο (π.χ. Δικόγραφο Αγωγισ, Υπόμνθμα Αντίκρουςθσ, Διλωςθ Ανάκλθςθσ, Επιςτολι
Ρροςταςίασ κλπ), τθσ αρμοδιότθτασ του Δικαςτθρίου και τθσ εκπροςϊπθςθσ των μερϊν
ςφμφωνα με τουσ Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ. Σε περίπτωςθ παρατυπίασ, ενθμζρωςθ των
μερϊν και κλιςθ τουσ να διορκϊςουν τισ παρατυπίεσ εντόσ τθσ οριςκείςασ προκεςμίασ.
-Διατιρθςθ επαφισ με τα μζρθ που εμπλζκονται ςε δικαςτικζσ διαδικαςίεσ και αποςτολι ςε
αυτά ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων για διαφορετικζσ δικαςτικζσ προςφυγζσ.
-Ρρόςβαςθ ςτο μθτρϊο και άνοιγμα, οργάνωςθ, τιρθςθ και κλείςιμο δικογραφιϊν.
-Διαςφάλιςθ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο μθτρϊο.
-Εξυπθρζτθςθ τφπου «πρϊτθσ γραμμισ άμυνα» για τυπικζσ θλεκτρονικζσ ερωτιςεισ, από
δικαςτζσ ι εξωτερικοφσ χριςτεσ (επομζνωσ, κα πρζπει να εντρυφιςουν ςτθν λειτουργία του
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-Ραραλαβι και καταγραφι ςτθν δικογραφία τυχόν προςφυγισ για νομικι βοικεια, εξζταςθ
εάν θ προςφυγι πλθροί όλεσ τισ τυπικζσ προχποκζςεισ και προκαταβολικι εξζταςθ τθσ
οικονομικισ κατάςταςθσ του προςφεφγοντοσ προ τθσ διαβίβαςθσ τθσ προςφυγισ ςτον
δικαςτι, κλιςθ του προςφεφγοντοσ να διορκϊςει τισ παρατυπίεσ τθσ προςφυγισ, εφόςον
υπάρχουν, εντόσ οριςκείςασ προκεςμίασ.
-Ρρογραμματιςμόσ υποκζςεων και ακροαματικϊν διαδικαςιϊν του τμιματοσ.
-Ρροετοιμαςία ενδιάμεςων ςυνεδριάςεων και προφορικϊν ακροάςεων, διαςφάλιςθ
παροχισ των απαραίτθτων θλεκτρονικϊν μζςων εάν θ ενδιάμεςθ ςυνεδρίαςθ ι θ προφορικι
ακρόαςθ διεξάγεται με θλεκτρονικά μζςα ι εάν επιτρζπεται ο μάρτυρασ ι ο εμπειρογνϊμων
να κατακζςει με θλεκτρονικά μζςα. Συνδρομι ςτθν διαχείριςθ διαδικαςτικϊν αιτθμάτων
μερϊν και ςτθν διενζργεια ταυτόχρονθσ διερμθνείασ και μετάφραςθσ.
-Ραρακολοφκθςθ ενδιάμεςων ςυνεδριάςεων και προφορικϊν ακροάςεων, διαςφάλιςθ ςτθν
διάρκεια αυτϊν ότι οι διαδικαςίεσ καταγράφονται θχθτικά και προςτίκενται ςτθν
δικογραφία, διεξαγωγι όρκου μαρτφρων, ςυγκζντρωςθ μαρτυρικϊν κατακζςεων και
εκκζςεων εμπειρογνωμόνων των μερϊν και δικαςτικϊν εμπειρογνωμόνων και ςυμπερίλθψι
τουσ ςτθν δικογραφία.
-Εξζταςθ τραπεηικισ εγγφθςθσ ι εγγφθςθσ ενόσ μζρουσ ωσ αςφάλεια και εξαςφάλιςθ
καταβολισ τθσ αςφάλειασ ςτο Δικαςτιριο, καταγραφι ςτθν δικογραφία του είδουσ
αςφάλειασ που παρζχεται και φφλαξι τθσ.
-Εκτζλεςθ γραμματειακϊν κακθκόντων ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (ειδικότερα ςτθν
περίπτωςθ μικρϊν τμθμάτων με περιοριςμζνο προςωπικό).
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