Softvérové patenty znova na pretrase
15 Júl 2006

Hoci patentové právo v Európskej únii podľa nedávneho rozhodnutia neumožňuje patentovať
softvérové vynálezy, podľa niektorých zdrojov môže byť táto otázka znova otvorená, a to v ešte
tvrdšej podobe. Dôvodom je chystané prepracovanie európskeho patentového práva, ktoré by
teoreticky malo priniesť lepšiu priehľadnosť.
V súčasnosti fungujúci systém umožňuje získať patent platiaci na území celej EÚ, ale jeho
vymáhanie (napr. v prípade porušenia zo strany konkurencie) sa už musí niesť v rámci zákonov
konkrétnej krajiny. Prípadný patentový spor teda treba viesť v každej krajine separátne podľa
miestnych zákonov. Nový systém, zvaný EPLA (European Patent Litigation Agreement), ráta s
vytvorením jednotného patentového súdu, ktorý by riešil všetky spory.
Sporné miesto tohto riešenia vidia odporcovia softvérových patentov a organizácie propagujúce
voľný prístup k informáciám. V súčasnosti totiž patentové spory riešia bežné súdy, ktoré
nepodliehajú patentovým úradom a riadia sa teda (relatívne) jednoznačnými zákonmi a
„zdravým rozumom“. Špecializovaný patentový súd by však bol priamo prepojený s Európskym
patentovým úradom, čím by bola ovplyvnená jeho nezávislosť a aj sudcovia rozhodujúci spory
by sa pravdepodobne regrutovali z radov zamestnancov patentového úradu.
Patenty, ktoré sa síce netýkajú priamo softvéru (keďže toto nie je vďaka súčasnej právnej
úprave možné), ale dajú sa na softvérové praktiky vztiahnuť, stále možno udeliť. V prípade
sporu by však takýto patent bol pravdepodobne vyhlásený za neplatný, hoci iba lokálne v danej
krajine. Po novom by však spory rozhodoval súd, ktorý podlieha rovnakému telesu ako
patentový úrad. Pritom táto skupina je známa svojou podporou softvérových patentov a
všeobecnou náklonnosťou patentovať „čohokoľvek“. Florian Mueller, zakladateľ iniciatívy No
Software Patents, prirovnáva situáciu k pomerom v USA, kde sú patentové spory o drobnosti
na dennom poriadku.
Ďalším bodom je cena za udelenie patentu. V prípade prijatia EPLA by sa mohla zvýšiť dvoj- až
trojnásobne, čo by naďalej znevýhodnilo menšie organizácie. Veľké firmy, „továrne na patenty“,
by tak získali väčšiu výhodu pred konkurenciou.
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