PERSBERICHT

Geen immuniteit van jurisdictie voor het Europees Octrooibureau

Amsterdam, 3 februari 2014 - Op 14 januari 2014 deed de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Den Haag uitspraak in een kort geding tegen het Europees Octrooi Bureau (‘EOB’) dat door de
centrale vakbondsunie van het Europees Octrooibureau (‘SUEPO’) en de Haagse afdeling daarvan
(‘VEOB Den Haag’) was aangespannen. Inzet van de procedure was enerzijds de verwezenlijking van
het internationaal erkende recht van de vakbonden om in collectieve onderhandelingen te kunnen
treden met het EOB. Dat recht was hen tot dan toe ontzegd. Anderzijds werd de schorsing gevorderd
van de nieuwe stakingsregels die met ingang van 1 juli 2013 waren ingevoerd door het EOB. Deze
regels beperkten de uitoefening van het internationaal erkend stakingsrecht namelijk aanzienlijk. Het
EOB had zich onder meer op het standpunt gesteld dat de voorzieningenrechter niet bevoegd was om
van de vordering kennis te nemen omdat de organisatie immuniteit van jurisdictie toekomt. Dat
verweer werd echter door de voorzieningenrechter verworpen.

Daarmee volgt de voorzieningenrechter een trend in de jurisprudentie waarbij de immuniteit van
jurisdictie van internationale organisaties afhankelijk wordt gesteld van een proportionaliteitstoets.
Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan een beroep op
immuniteit van jurisdictie namelijk niet slagen als dat zou betekenen dat een belanghebbende geen
redelijk alternatief heeft om op effectieve wijze zijn rechten in te roepen.

De rechtbank wees de vordering van de vakbonden af omdat toewijzing zou leiden tot een verschil in
toepasselijke regelgeving binnen de EOB-vestiging hier te lande en de overige EOB-vestigingen in
Duitsland en Oostenrijk. Naar mening van de voorzieningenrechter dienen de vakbonden zich daarom
te richten tot de centrale organisatie in München, en niet tot de vestiging in Rijswijk.

De vakbonden werden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Christiaan Oberman (extern);
momenteel beraden zij zich over een mogelijk appel.
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