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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady
Európskej patentovej organizácie boli 28. júna 2001, 18. októbra 2001 a 13. decembra 2001 v
Mníchove prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z.). Zmeny pravidiel 10, 11, 25,
29, 85a, 85b, 107 a 108 nadobudli platnosť 2. januára 2002; zmeny pravidiel 36 a 51 nadobudli
platnosť 1. júla 2002, zmena pravidla 85 nadobudla platnosť 11. septembra 2001. Pre Slovenskú
republiku nadobudli platnosť v tie isté dni.
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K oznámeniu č. 58
2004 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu
patentovému dohovoru)

Pravidlo 10
Prezídium sťažnostných senátov

1) Samosprávny orgán v rámci organizačnej jednotky zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium
sťažnostných senátov) pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý je
zároveň predsedom, a z dvanástich členov sťažnostných senátov, z toho šiestich vo funkcii
predsedov a šiestich členov.

2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami sťažnostných senátov a členmi na jeden pracovný
rok. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta zaujmú najstarší predsedovia
a členovia.

3) Prezídium prijíma rokovací poriadok sťažnostných senátov a pravidlá na voľbu a vymenovanie
jeho členov. Prezídium tiež radí viceprezidentovi zodpovednému za sťažnostné senáty vo veciach
týkajúcich sa celkového fungovania sťažnostných senátov.

4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium rozšírené o predsedov povinnosti
sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o konfliktoch týkajúcich sa zadelenia
povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje
stálych a náhradných členov jednotlivých sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného
senátu môže byť vymenovaný za člena viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu
v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.

5) Prezídium môže prijímať rozhodnutia len vtedy, ak je prítomných minimálne päť jeho členov,
pričom účasť viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a
predsedov dvoch sťažnostných senátov je nevyhnutná. Rozhodnutia podľa odseku 4 môžu byť
prijaté len za účasti deviatich členov vrátane viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty
alebo jeho zástupcu a predsedov troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú
väčšinovým hlasovaním; v prípade parity hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci
hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.

6) Správna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1
písmeno c).

Pravidlo 11
Rozdelenie činností vo veľkom sťažnostnom senáte a prijatie rokovacieho poriadku

1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí
neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, stálych a náhradných členov veľkého
sťažnostného senátu.

2) Členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2,
prijímajú rokovací poriadok veľkého sťažnostného senátu.

3) Rozhodnutia vo veciach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti piatich členov
vrátane predsedu veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade parity hlasov má
predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za
odovzdaný hlas.

Pravidlo 25
Ustanovenia pre vylúčenú európsku patentovú prihlášku

1) Prihlasovateľ môže na základe pôvodnej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní,
podať európsku oddelenú prihlášku.

2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku
musia byť zaplatené do jedného mesiaca od ich podania. Platbu poplatkov za určenie možno
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vykonať v priebehu šiestich mesiacov od dátumu, keď je v Európskom patentovom vestníku
oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy na novú európsku patentovú prihlášku.

Pravidlo 36
Dodatočne predložené podklady

1) Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady
európskej patentovej prihlášky. Ustanovenia pravidla 35 odseky 2 až 14 sa použijú aj pre
preklad patentových nárokov uvedený v pravidle 51.

2) Všetky ostatné písomnosti iné než tie, ktoré sú uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané
strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.

3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s
výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve účastníka,
aby písomnosť v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísal. Ak je písomnosť
podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje
za nepredloženú.

4) Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych
patentových prihlášok alebo európskych patentov, sa podávajú v dostatočnom počte vyhotovení.
Ak účastník nevyhovie tejto požiadavke ani na výzvu Európskeho patentového úradu, vyhotoví
sa chýbajúca kópia na náklady príslušného účastníka.

5) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4 prezident Európskeho patentového úradu môže
rozhodnúť, že písomnosti podávané po podaní európskej patentovej prihlášky možno
Európskemu patentovému úradu doručiť aj inými komunikačnými prostriedkami, a stanoví
podmienky ich použitia. Môže požadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené písomné
potvrdenie, ktoré bude reprodukciou takto podaných písomností a bude vyhovovať
požiadavkám tohto vykonávacieho predpisu; ak takéto potvrdenie nebolo predložené včas,
písomnosti sa považujú za nepredložené.

Pravidlo 38
Vyhlásenie o práve prednosti a prioritné doklady

1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a
štát, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo.

2) Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené pri podaní európskej patentovej prihlášky;
podacie číslo musí byť uvedené pred koncom 16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti.

3) Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím 16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti.
Kópia musí byť overená ako presná kópia skoršej prihlášky úradom, ktorému bola pôvodná
prihláška podaná, a musí k nej byť pripojené potvrdenie vydané týmto úradom s uvedením dňa
podania skoršej prihlášky.

4) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak je
v Európskom patentovom úrade k dispozícii, založí do spisu európskej patentovej prihlášky, a
stanoví podmienky tohto postupu.

5) Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný v
lehote stanovenej Európskym patentovým úradom, najneskôr však v lehote podľa pravidla 51
odsek 4, alebo musí byť predložené vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným
prekladom skoršej prihlášky. Odsek 4 sa použije primerane.

6) Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti, sa uvedú v zverejnenej európskej
patentovej prihláške a tiež v európskom patentovom spise.

Pravidlo 51
Prieskumové konanie

1) V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa
podľa svojho želania vyjadril k správe o európskej rešerši a prípadne vykonal zmeny v opise,
patentových nárokoch a vo výkresoch.
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2) V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa,
aby odstránil zistené nedostatky a v prípade nutnosti aby podal opis, patentové nároky a
výkresy v pozmenenej forme.

3) Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré
bránia udeleniu európskeho patentu.

4) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o
znení textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za
udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných
jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v stanovenej lehote, ktorá
nemôže byť kratšia ako dva mesiace alebo dlhšia ako štyri mesiace. Lehota sa môže jedenkrát
predĺžiť maximálne o dva mesiace, ak o to prihlasovateľ požiada pred jej uplynutím. Ak
prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že
prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.

5) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 4 požaduje zmeny podľa pravidla 86 odsek 3
alebo opravy chýb podľa pravidla 88, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo
opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatil
poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto
zmeneného alebo opraveného patentu.

6) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo s opravou požadovanou podľa odseku 5,
pred rozhodnutím poskytne prihlasovateľovi šancu predložiť v stanovenej lehote svoje
poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú
patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží
tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je
európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť,
poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku
7 budú vrátené.

7) Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť
európsky patent, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie
prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 4 zaplatil poplatky za nároky za každý ďalší
nárok, ak tieto poplatky neboli už zaplatené v súlade s pravidlom 31 odsek 1.

8) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za
tlač alebo poplatky za nároky neboli zaplatené v stanovenej lehote alebo ak preklad nebol
podaný v stanovenej lehote.

8a) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4, nebude
oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací
poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

9) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4 a pred
ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude
oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený udržiavací
poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

10) V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 4 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré
požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.

11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej
prihlášky bolo podkladom na udelenie európskeho patentu.

Pravidlo 85
Predĺženie lehôt

1) Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek Európskeho patentového úradu v zmysle
článku 75 odsek 1 písmeno a) nie je otvorená pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných
dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota až do
prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky pobočky otvorené pre príjem písomností a keď je
doručovaná bežná pošta.

2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo k všeobecnému prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu
narušeniu poštového styku v zmluvnom štáte alebo medzi zmluvným štátom a Európskym
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patentovým úradom, predlžuje sa účastníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v príslušnom štáte
alebo ktorý vymenoval zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa
po skončení obdobia prerušenia alebo narušenia poštového styku. Prvá veta platí primerane aj
pre lehotu uvedenú v článku 77 odsek 5. Ak je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky
patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov. Dobu trvania prerušenia alebo
narušenia poštového styku oznámi prezident Európskeho patentového úradu.

3) Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony
vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).

4) Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku,
prerušený alebo narušený riadny chod Európskeho patentového úradu natoľko, že sa
oznámenie úradu s informáciou o uplynutí lehoty oneskorí, potom úkony, ktoré mali byť v tejto
lehote vykonané, možno platne vykonať ešte do jedného mesiaca od doručenia oneskoreného
oznámenia. Dátum začiatku a konca tohto prerušenia alebo narušenia oznámi prezident
Európskeho patentového úradu.

5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 môže byť poskytnutý dôkaz v tom zmysle, že v ktoromkoľvek z
desiatich dní pred dňom uplynutia lehoty bola poštová služba prerušená alebo následne
pozastavená z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej katastrofy
alebo z iného podobného dôvodu, v mieste bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo v
mieste jeho podnikania, alebo tam, kde sa zdržiava. Ak sa k spokojnosti Európskeho
patentového úradu preukážu takéto okolnosti, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za
prijatý včas za predpokladu, že zásielka bude doručená päť dní po obnovení poštovej služby.

Pravidlo 85a
Dodatočná lehota na platenie poplatkov

1) Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo poplatok za určenie v lehote
stanovenej v článku 78 odsek 2, článku 79 odsek 2, v pravidle 15 odsek 2 alebo článku 25
odsek 2, možno ho zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia
upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

2) Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1,
možno zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od uplynutia riadnych lehôt podľa
odseku 1, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

Pravidlo 85b
Dodatočná lehota na podanie žiadosti o prieskum

Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2, možno ju zaplatiť
ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na
nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

Pravidlo 107
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad - požiadavky na vstup do európskej

fázy
1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 150 odsek 3 vykoná prihlasovateľ tieto úkony

v lehote 31 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo
dňa vzniku prednosti:

a) predloží preklad medzinárodnej prihlášky, ak to vyžaduje článok 158 odsek 2,

b) označí dokumenty v prihláške, či už pôvodne podané alebo zmenené, na ktorých je založené
konanie o udelení európskeho patentu,

c) zaplatí národný základný poplatok podľa pravidla 106a,

d) zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku 79 odsek 2 uplynula skôr,

e) zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2 písmeno b), ak má byť vyhotovená
dodatočná správa o európskej rešerši,

f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 dohovoru, ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2
uplynula skôr,
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g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa
pravidla 37 odsek 1 stal splatným už skôr,

h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23.

2) Ak Európsky patentový úrad vyhotovil správu o medzinárodnom predbežnom prieskume,
poplatok za prieskum bude znížený v zmysle poplatkového poriadku. Ak bola predmetom
rešerše iba časť medzinárodnej prihlášky v zmysle článku 34 odsek 3 písmeno c) Zmluvy o
patentovej spolupráci, zníženie poplatku je prípustné len vtedy, ak sa uskutoční prieskum
predmetu správy.

Pravidlo 108
Dôsledky nezaplatenia národných poplatkov

1) Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je
včas zaplatený poplatok za podanie alebo poplatok za rešerš, alebo nie je včas zaplatený
poplatok za určenie, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú späť.

2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa bude
považovať za vzaté späť.

3) Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť
podľa odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Pravidlo 69 odsek 2 sa uplatní primerane.
Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia oznámenia podľa vety 1 prihlasovateľ vykoná
opomenutý úkon a zaplatí príplatok, predpokladá sa, že k strate práv nedošlo.
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IM PLE MENTING REG U LA TIONS 
of 20 Oc to ber 1977

as last amended by de ci sion of the Ad min is tra tive Coun cil of the Eu ro pean Pat ent Or gani sa tion
of 13 De cem ber 2001

R u l e  1 0

Pre sid ium of the Boards of Ap peal

(1) The au ton o mous au thor ity within the or gani sa -
tional unit com pris ing the Boards of Ap peal (the “Pre -
sid ium of the Boards of Ap peal”) shall con sist of the
Vice-Pres i dent in charge of the Boards of Ap peal, who
shall act as chair man, and twelve mem bers of the
Boards of Ap peal, six be ing Chair men and six be ing
other mem bers. 

(2) All mem bers of the Pre sid ium shall be elected by
the Chair men and mem bers of the Boards of Ap peal for
one work ing year. If the full com po si tion of the Pre sid -
ium can not be reached, the va can cies shall be filled by
des ig nat ing the most se nior Chair men and mem bers. 

(3) The Pre sid ium shall adopt the Rules of Pro ce dure
of the Boards of Ap peal and the Rules of Pro ce dure for
the elec tion and des ig na tion of its mem bers. The Pre -
sid ium shall fur ther ad vise the Vice-Pres i dent in
charge of the Boards of Ap peal with re gard to mat ters
con cern ing the func tion ing of the Boards of Ap peal in
gen eral. 

(4) Be fore the be gin ning of each work ing year the
Pre sid ium, ex tended to in clude all Chair men, shall al -
lo cate du ties to the Boards of Ap peal. In the same com -
po si tion, it shall de cide on con flicts re gard ing the al lo -
ca tion of du ties be tween two or more Boards of Ap peal.
The ex tended Pre sid ium shall des ig nate the reg u lar
and al ter nate mem bers of the var i ous Boards of Ap -
peal. Any mem ber of a Board of Ap peal may be des ig -
nated as a mem ber of more than one Board of Ap peal.
These mea sures may, where nec es sary, be amended
dur ing the course of the work ing year in ques tion. 

(5) The Pre sid ium may only take a de ci sion if at least
five of its mem bers are pres ent; these must in clude the
Vice-Pres i dent in charge of the Boards of Ap peal or his
dep uty, and the Chair men of two Boards of Ap peal.
Where the tasks men tioned in para graph 4 are con -
cerned, nine mem bers must be pres ent, in clud ing the
Vice-Pres i dent in charge of the Boards of Ap peal or his
dep uty, and the Chair men of three Boards of Ap peal.
De ci sions shall be taken by a ma jor ity vote; in the event 
of par ity of votes, the Chair man or his dep uty shall
have the cast ing vote. Ab sten tions shall not be con sid -
ered as votes. 

(6) The Ad min is tra tive Coun cil may al lo cate du ties
un der Ar ti cle 134, para graph 8(c), to the Boards of Ap -
peal. 

R u l e  1 1

Busi ness dis tri bu tion scheme for the En larged
Board of Ap peal and adop tion of its Rules

 of Pro ce dure

(1) Be fore the be gin ning of each work ing year, the
mem bers of the En larged Board of Ap peal who have not 
been ap pointed un der Ar ti cle 160, para graph 2, shall
des ig nate the reg u lar and al ter nate mem bers of the En -
larged Board of Ap peal. 

(2) The mem bers of the En larged Board of Ap peal
who have not been ap pointed un der Ar ti cle 160, para -
graph 2, shall adopt the Rules of Pro ce dure of the En -
larged Board of Ap peal. 

(3) De ci sions on mat ters men tioned in para graphs 1
and 2 may only be taken if at least five mem bers are
pres ent, in clud ing the Chair man of the En larged Board 
of Ap peal or his dep uty; in the event of par ity of votes,
the Chair man or his dep uty shall have the cast ing vote. 
Ab sten tions shall not be con sid ered as votes.

R u l e  2 5  

Pro vi sions for Eu ro pean di vi sional ap pli ca tions

(1) The ap pli cant may file a di vi sional ap pli ca tion re -
lat ing to any pend ing ear lier Eu ro pean pat ent ap pli ca -
tion. 

(2) The fil ing fee and search fee shall be pay able in re -
spect of a Eu ro pean di vi sional ap pli ca tion within one
month af ter the fil ing thereof. The des ig na tion fees
shall be pay able within six months of the date on which 
the Eu ro pean Pat ent Bul le tin men tions the pub li ca tion 
of the Eu ro pean search re port drawn up in re spect of
the Eu ro pean di vi sional ap pli ca tion.

R u l e  3 6

Doc u ments filed sub se quently

(1) Rules 27, 29 and 32 to 35 shall ap ply to doc u -
ments re plac ing doc u ments mak ing up the Eu ro pean
pat ent ap pli ca tion. Rule 35, para graphs 2 to 14, shall
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also ap ply to the trans la tion of the claims re ferred to in
Rule 51. 

(2) All doc u ments other than those re ferred to in the
first sen tence of para graph 1 shall nor mally be type -
writ ten or printed. There must be a mar gin of about 2.5
cm on the left-hand side of each page. 

(3) All doc u ments, with the ex cep tion of an nexed
doc u ments, filed af ter fil ing of the Eu ro pean pat ent ap -
pli ca tion must be signed. If a doc u ment has not been
signed, the Eu ro pean Pat ent Of fice shall in vite the
party con cerned to do so within a time limit to be laid
down by that Of fice. If signed in due time, the doc u -
ment shall re tain its orig i nal date of re ceipt; oth er wise
it shall be deemed not to have been re ceived. 

(4) Such doc u ments as must be com mu ni cated to
other per sons or as re late to two or more Eu ro pean pat -
ent ap pli ca tions or Eu ro pean pat ents, must be filed in
a suf fi cient num ber of cop ies. If the party con cerned
does not com ply with this ob li ga tion in spite of a re -
quest by the Eu ro pean Pat ent Of fice, the miss ing cop -
ies shall be pro vided at the ex pense of the party con -
cerned. 

(5) Not with stand ing para graphs 2 to 4 the Pres i dent
of the Eu ro pean Pat ent Of fice may per mit doc u ments
filed af ter fil ing of the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion to
be trans mit ted to the Eu ro pean Pat ent Of fice by other
means of com mu ni ca tion and lay down con di tions gov -
ern ing their use. He may, in par tic u lar, re quire that
within a pe riod laid down by him writ ten con fir ma tion
be sup plied re pro duc ing the con tents of doc u ments so
filed and com ply ing with the re quire ments of these Im -
ple menting Reg u la tions; if such con fir ma tion is not
sup plied in due time, the doc u ments shall be deemed
not to have been re ceived.

R u l e  3 8

Dec la ra tion of pri or ity and pri or ity doc u ments

(1) The dec la ra tion of pri or ity re ferred to in Ar ti cle
88, para graph 1, shall state the date of the pre vi ous fil -
ing and the State in or for which it was made and shall
in di cate the file num ber. 

(2) The date and State of the pre vi ous fil ing must be
stated on fil ing the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion; the
file num ber shall be in di cated be fore the end of the six -
teenth month af ter the date of pri or ity. 

(3) The copy of the pre vi ous ap pli ca tion must be filed
be fore the end of the six teenth month af ter the date of
pri or ity. The copy must be cer ti fied as an ex act copy of
the pre vi ous ap pli ca tion by the au thor ity which re -
ceived the pre vi ous ap pli ca tion and must be ac com pa -
nied by a cer tif i cate is sued by that au thor ity stat ing the 
date of fil ing of the pre vi ous ap pli ca tion. 

(4) The copy of the pre vi ous ap pli ca tion shall be
deemed duly filed if a copy of that ap pli ca tion avail able
to the Eu ro pean Pat ent Of fice is to be in cluded in the
file of the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion un der the con -
di tions laid down by the Pres i dent of the Eu ro pean Pat -
ent Of fice. 

(5) The trans la tion of the pre vi ous ap pli ca tion re -

quired un der Ar ti cle 88, para graph 1, must be filed
within a time limit to be set by the Eu ro pean Pat ent Of -
fice, but at the lat est within the time limit un der Rule
51, para graph 4. Al ter na tively, a dec la ra tion may be
sub mit ted that the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion is a
com plete trans la tion of the pre vi ous ap pli ca tion. Para -
graph 4 shall ap ply mu ta tis mu tan dis. 

(6) The par tic u lars stated in the dec la ra tion of pri or -
ity shall ap pear in the pub lished Eu ro pean pat ent ap -
pli ca tion and also on the Eu ro pean pat ent spec i fi ca -
tion. 

R u l e  5 1

Ex am i na tion pro ce dure

(1) In the com mu ni ca tion un der Ar ti cle 96, para -
graph 1, the Eu ro pean Pat ent Of fice shall give the ap -
pli cant an op por tu nity to com ment on the Eu ro pean
search re port and to amend, where ap pro pri ate, the de -
scrip tion, claims and draw ings. 

(2) In any com mu ni ca tion un der Ar ti cle 96, para -
graph 2, the Ex am ining Di vi sion shall, where ap pro pri -
ate, in vite the ap pli cant to cor rect the de fi cien cies
noted and to amend the de scrip tion, claims and draw -
ings. 

(3) Any com mu ni ca tion un der Ar ti cle 96, para graph
2, shall con tain a rea soned state ment cov er ing, where
ap pro pri ate, all the grounds against the grant of the
Eu ro pean pat ent. 

(4) Be fore the Ex am ining Di vi sion de cides to grant
the Eu ro pean pat ent, it shall in form the ap pli cant of
the text in which it in tends to grant it, and shall in vite
him to pay the fees for grant and print ing and to file a
trans la tion of the claims in the two of fi cial lan guages of
the Eu ro pean Pat ent Of fice other than the lan guage of
the pro ceed ings within a pe riod to be spec i fied, which
may not be less than two months or more than four
months. The pe riod shall be ex tended once by a max i -
mum of two months pro vided the ap pli cant so re quests
be fore it ex pires. If the ap pli cant pays the fees and files
the trans la tion within this pe riod, he shall be deemed
to have ap proved the text in tended for grant. 

(5) If the ap pli cant, within the pe riod laid down in
para graph 4, re quests amend ments un der Rule 86,
para graph 3, or the cor rec tion of er rors un der Rule 88,
he shall, where the claims are amended or cor rected,
file a trans la tion of the claims as amended or cor rected. 
If the ap pli cant pays the fees and files the trans la tion
within this pe riod, he shall be deemed to have ap proved 
the grant of the pat ent as amended or cor rected. 

(6) If the Ex am ining Di vi sion does not con sent to an
amend ment or cor rec tion re quested un der para graph
5, it shall, be fore tak ing a de ci sion, give the ap pli cant
an op por tu nity to sub mit, within a pe riod to be spec i -
fied, his ob ser va tions and any amend ments con sid ered 
nec es sary by the Ex am ining Di vi sion, and, where the
claims are amended, a trans la tion of the claims as
amended. If the ap pli cant sub mits such amend ments,
he shall be deemed to have ap proved the grant of the
pat ent as amended. If the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion

Príloha k čiastke 27 Zbierka zákonov 2004 Strana 31



Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 58/2004 Z. z.

is re fused, with drawn or deemed to be with drawn, the
fees for grant and print ing, and any claims fees paid
un der para graph 7, shall be re funded. 

  (7) If the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion in the text in -
tended for grant com prises more than ten claims, the
Ex am ining Di vi sion shall in vite the ap pli cant to pay
claims fees in re spect of each ad di tional claim within
the pe riod laid down in para graph 4 un less these fees
have al ready been paid un der Rule 31, para graph 1. 

  (8) If the fees for grant and print ing or the claims
fees are not paid in due time or if the trans la tion is not
filed in due time, the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion shall 
be deemed to be with drawn. 

(8a) If the des ig na tion fees be come due af ter the com -
mu ni ca tion un der para graph 4 has been no ti fied, the
men tion of the grant of the Eu ro pean pat ent shall not
be pub lished un til the des ig na tion fees have been paid.
The ap pli cant shall be in formed ac cord ingly. 

  (9) If a re newal fee be comes due af ter the com mu ni -
ca tion un der para graph 4 has been no ti fied and be fore
the next pos si ble date for pub li ca tion of the men tion of
the grant of the Eu ro pean pat ent, the men tion shall not 
be pub lished un til the re newal fee has been paid. The
ap pli cant shall be in formed ac cord ingly. 

(10) The com mu ni ca tion un der para graph 4 shall in -
di cate the des ig nated Con tracting States which re quire 
a trans la tion pur su ant to Ar ti cle 65, para graph 1. 

(11) The de ci sion to grant the Eu ro pean pat ent shall 
state which text of the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion
forms the ba sis for the grant of the Eu ro pean pat ent.

R u l e  8 5

Ex ten sion of time lim its

(1) If a time limit ex pires on a day on which one of the
fil ing of fices of the Eu ro pean Pat ent Of fice in the sense of
Ar ti cle 75, para graph 1(a) is not open for re ceipt of doc u -
ments or on which, for rea sons other than those re ferred
to in para graph 2, or di nary mail is not de liv ered there,
the time limit shall ex tend un til the first day there af ter on 
which all the fil ing of fices are open for re ceipt of doc u -
ments and on which or di nary mail is de liv ered. 

(2) If a time limit ex pires on a day on which there is a
gen eral in ter rup tion or sub se quent dis lo ca tion in the
de liv ery of mail in a Con tracting State or be tween a
Con tracting State and the Eu ro pean Pat ent Of fice, the
time limit shall ex tend to the first day fol low ing the end
of the pe riod of in ter rup tion or dis lo ca tion for par ties
res i dent in the State con cerned or who have ap pointed
rep re sen ta tives with a place of busi ness in that State.
The first sen tence shall ap ply mu ta tis mu tan dis to the
pe riod re ferred to in Ar ti cle 77, para graph 5. In the case 
where the State con cerned is the State in which the Eu -
ro pean Pat ent Of fice is lo cated, this pro vi sion shall ap -
ply to all par ties. The du ra tion of the above-men tioned
pe riod shall be as stated by the Pres i dent of the Eu ro -
pean Pat ent Of fice. 

(3) Para graphs 1 and 2 shall ap ply mu ta tis mu tan dis 
to the time lim its pro vided for in the Con ven tion in the
case of trans ac tions car ried out with the com pe tent au -

thor ity in ac cor dance with Ar ti cle 75, para graph 1(b) or 
para graph 2(b). 

(4) If an ex cep tional oc cur rence such as a nat u ral di -
sas ter or strike in ter rupts or dis lo cates the proper func -
tion ing of the Eu ro pean Pat ent Of fice so that any com -
mu ni ca tion from the Of fice to par ties con cern ing the
ex piry of a time limit is de layed, acts to be com pleted
within such a time limit may still be val idly com pleted
within one month af ter the no ti fi ca tion of the de layed
com mu ni ca tion. The date of com mence ment and the
end of any such in ter rup tion or dis lo ca tion shall be as
stated by the Pres i dent of the Eu ro pean Pat ent Of fice. 

(5) With out prej u dice to para graphs 1 to 4, ev i dence
may be of fered that on any of the ten days pre ced ing
the day of ex pi ra tion of a time limit the mail ser vice
was in ter rupted or sub se quently dis lo cated on ac -
count of war, rev o lu tion, civil dis or der, strike, nat u ral
ca lam ity, or other like rea son, in the lo cal ity where the 
party or his rep re sen ta tive re sides or has his place of
busi ness or is stay ing. If such cir cum stances are
proven to the sat is fac tion of the Eu ro pean Pat ent Of -
fice, a doc u ment re ceived late shall be deemed to have
been re ceived in due time pro vided that the mail ing
has been ef fected within five days af ter the mail ser -
vice was re sumed.

R u l e  8 5 a

Pe riod of grace for pay ment of fees

(1) If the fil ing fee, the search fee or a des ig na tion fee
has not been paid within the time lim its pro vided for in
Ar ti cle 78, para graph 2, Ar ti cle 79, para graph 2, Rule
15, para graph 2, or Rule 25, para graph 2, it may still be 
val idly paid within a pe riod of grace of one month from
no ti fi ca tion of a com mu ni ca tion point ing out the fail -
ure to ob serve the time limit, pro vided that within this
pe riod a sur charge is paid. 

(2) Des ig na tion fees in re spect of which the ap pli cant 
has dis pensed with no ti fi ca tion un der para graph 1
may still be val idly paid within a pe riod of grace of two
months of ex piry of the nor mal time lim its re ferred to in 
para graph 1, pro vided that within this pe riod a sur -
charge is paid.

R u l e  8 5 b

Pe riod of grace for the fil ing of the re quest
 for ex am i na tion

If the re quest for ex am i na tion has not been filed
within the time limit pro vided for in Ar ti cle 94, para -
graph 2, it may still be val idly filed within a pe riod of
grace of one month from no ti fi ca tion of a com mu ni ca -
tion point ing out the fail ure to ob serve the time limit,
pro vided that within this pe riod a sur charge is paid.

R u l e  1 0 7  

The Eu ro pean Pat ent Of fice as a des ig nated
 or elected Of fice - Re quire ments for en try

 into the Eu ro pean phase

(1) In the case of an in ter na tional ap pli ca tion as re -
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ferred to in Ar ti cle 150, para graph 3, the ap pli cant
must per form the fol low ing acts within a pe riod of
thirty-one months from the date of fil ing of the ap pli ca -
tion or, if pri or ity has been claimed, from the pri or ity
date: 
(a) sup ply, where ap pli ca ble, the trans la tion of the in -

ter na tional ap pli ca tion re quired un der Ar ti cle 158,
para graph 2; 

(b) spec ify the ap pli ca tion doc u ments, as orig i nally
filed or in amended form, on which the Eu ro pean
grant pro ce dure is to be based; 

(c)pay the na tional ba sic fee pro vided for in Rule 106(a);
(d)pay the des ig na tion fees if the time limit spec i fied in

Ar ti cle 79, para graph 2, has ex pired ear lier; 
(e)pay the search fee pro vided for in Ar ti cle 157, para -

graph 2(b), where a sup ple men tary Eu ro pean
search re port has to be drawn up; 

(f) file the re quest for ex am i na tion pro vided for in Ar ti -
cle 94, if the time limit spec i fied in Ar ti cle 94, para -
graph 2, has ex pired ear lier; 

(g)pay the re newal fee in re spect of the third year pro -
vided for in Ar ti cle 86, para graph 1, if the fee has
fallen due ear lier un der Rule 37, para graph 1; 

(h) file, where ap pli ca ble, the cer tif i cate of ex hi bi tion
re ferred to in Ar ti cle 55, para graph 2, and Rule 23. 

(2) Where the Eu ro pean Pat ent Of fice has drawn up
an in ter na tional pre lim i nary ex am i na tion re port the
ex am i na tion fee shall be re duced as laid down in the
Rules re lat ing to Fees. If the re port was es tab lished on

cer tain parts of the in ter na tional ap pli ca tion in ac cor -
dance with Ar ti cle 34, para graph 3(c), of the Co op er a -
tion Treaty, the re duc tion shall be al lowed only if ex am -
i na tion is to be per formed on the sub ject-mat ter
cov ered by the re port. 

R u l e  1 0 8

Con se quences of non-ful fil ment of cer tain
re quire ments

(1) If ei ther the trans la tion of the in ter na tional ap pli -
ca tion or the re quest for ex am i na tion is not filed in due
time, or if the na tional ba sic fee or the search fee is not
paid in due time, or if no des ig na tion fee is paid in due
time, the Eu ro pean pat ent ap pli ca tion shall be deemed
to be with drawn. 

(2) The des ig na tion of any Con tracting State in re -
spect of which the des ig na tion fee has not been paid in
due time shall be deemed to be with drawn. 

(3) If the Eu ro pean Pat ent Of fice notes that the ap pli -
ca tion or the des ig na tion of a Con tracting State is
deemed to be with drawn un der para graph 1 or 2, it
shall com mu ni cate this to the ap pli cant. Rule 69, para -
graph 2, shall ap ply mu ta tis mu tan dis. The loss of
rights shall be deemed not to have oc curred if, within
two months of no ti fi ca tion of the com mu ni ca tion un der 
sen tence 1, the omit ted act is com pleted and a sur -
charge is paid.
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