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Yhdistetty patenttituomioistuin (UPC) 

• kokonaan uusi patenttiriitoja varten tarkoitettu (kv.) tuomioistuin 
• yksi tuomioistuin, jossa hajautettu ensimmäinen aste (keskusjaosto 

+ alue- ja paikallisjaostot) sekä keskitetty muutoksenhakuaste 
• yhtenäispatentit – UPC:n yksinomaisessa toimivallassa 
• ns. perinteiset eurooppapatentit – rinnakkainen toimivalta 

siirtymäajan, sen jälkeen UPC:n yksinomaisessa toimivallassa 
– opt out  

• kansalliset patentit – (edelleen) kansallisten tuomioistuinten 
yksinomaisessa toimivallassa    



Koska UPC alkaa toimia ? 

• UPC-sopimus voimaan neljännen kuukauden alusta siitä lukien kun 
13. ratifiointiasiakirja talletettu   
– ml. DE, FR ja UK 

• toistaiseksi 9 sopimusvaltiota ratifioinut 
– AT, FR, SE, BE, DK, MT, LU, PT ja FI 

• tämän hetkinen ”virallinen totuus” 
– ”The Preparatory Committee aims to complete its work by June 2016 with a 

view to the UPC opening at the start of 2017” 



Väliaikainen soveltaminen  

• UPC-sopimuksen mukaan tuomioistuin aloittaa samana päivänä 
kun sopimus tulee voimaan; toisaalta tuomioistuimen tulee olla 
toimintavalmis ”päivästä 1 lukien”  

• tämän ns. catch 22 -tilanteen ratkaisemiseksi - > UPC-sopimuksen 
väliaikainen soveltaminen  

• UPC-sopimuksen institutionaalisten määräysten voimaan 
saattaminen ennen sopimuksen varsinaista voimaantuloa 

• tuomioistuimen hallintoelimet (+ kirjaamo) voivat aloittaa 
toimintansa ennen sopimuksen voimaantuloa 
– mahdollistaa muun ohella tuomareiden nimitykset; opt out -rekisteröintien 

vastaanottamisen  



Miltä tilanne näyttää ”oikeasti” tänään 

• valmistelukomiteassa tahti sinänsä huomattavasti tiivistynyt ja 
viimeisen puolen aikana saavutettu varsin paljon 

• em. ”virallisen totuuden” mukainen aikataulu todennäköisesti 
kuitenkin liian tiukka 
– ehdottomana edellytyksenä DE:n ja UK:n mukanaolo 

• väliaikainen soveltaminen 2016 
• UPC-sopimuksen voimaantulo 2017 
• UK:n kansanäänestys  



Keskeisimmät viimeaikaiset saavutukset 

• Rules of Procedure 
– UPC:n ”oikeudenkäymiskaari” 
– hyväksyminen valmistelukomitean toimesta lokakuussa 2015  

• tuomioistuinmaksut sekä oikeudenkäyntikulujen korvauksia 
koskevat katot  
– tuomioistuinmaksuja koskevat euromäärät  
– euromääräiset katot sille, kuinka paljon hävinnyt asianosainen voidaan 

enimmällään tuomita korvaamaan vastapuolen kuluja 
– hyväksyminen valmistelukomitean toimesta helmikuussa 2016 
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