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Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
Oficiul European de Brevete
Oficiul European de Brevete (European Patent Office, EPO) pune la dispoziția inventatorilor o procedură uniformă de cerere de brevet prin care aceștia pot
solicita protecție prin brevet în până la 40 de țări europene. Condus de un consiliu de administrație, oficiul reprezintă ramura executivă a
Organizației Europene de Brevete.
Coordonarea ECLI în cadrul Oficiului European de Brevete este efectuată de Departamentul de publicații
publicații.
Adresa poștală
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Adresa
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Codul de țară
Pentru Oficiul European de Brevete, codul de țară care se utilizează în cadrul celui de-a doilea element din ECLI este: [EP]
Generarea unui ECLI național
Componentele ECLI pentru identificarea deciziilor camerelor de apel ale Oficiului European de Brevete:
abrevierea ECLI
codul de țară: EP
codul instanței: BA (BA= Boards of Appeal of the European Patent Office) (camerele de apel ale Oficiului European de Brevete)
anul emiterii deciziei (format AAAA)
numărul de ordine, compus din:
numărul deciziei (numărul inițial al cazului, fără bară oblică). Compus din 7 cifre --> 1 cifră (codul tipului de decizie) + 4 cifre (numărul de ordine al deciziei) +
2 cifre (ultimele două cifre ale anului deciziei)
Codul pentru tipurile de decizii ale Oficiului European de Brevete:
D: pentru camera disciplinară de apel
G: pentru Marea Cameră de Apel
J : pentru camera juridică de apel
T: pentru camerele tehnice de apel
W: pentru deciziile în cazurile de opunere
R: pentru deciziile în cazurile de revizuire
un punct
data deciziei (format ZZLLAAAA)
Exemplu:
ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503
EP = European Patent Office (Oficiul European de Brevete)
BA = Boards of Appeal of the European Patent Office (camerele de apel ale Oficiului European de Brevete)
2002= anul în care s-a emis decizia (exemplu)
D000300= D0003/00 (numărul deciziei)
20020503 = 2002.05.03 (data emiterii deciziei)
Utilizarea ECLI
ECLI este utilizat exclusiv pentru identificarea deciziilor camerelor de apel ale Oficiului European de Brevete.
Căutarea după ECLI este posibilă în baza de date a deciziilor camerelor de apel ale OEB (a se vedea linkul de mai jos)
Linkuri utile
Baza de date a deciziilor emise de camerele de apel ale OEB
Jurisprudența camerelor de apel
Registrul European de Brevete
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