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TEU 50. cikk
 A Lisszaboni Szerződés vezette be (TEU módosítása)
 Bármely tagállam dönthet úgy a belső jogának megfelelően, hogy kilép az

EU-ból (a népszavazás még nem döntés) - Európai Tanács értesítése
(trigger)

 2 éves időkeret a kilépés feltételeit meghatározó szerződés kitárgyalására
(egyhangúsággal hosszabbítható) – utána a Szerződések hatályukat
vesztik a kilépő tagállamban (no deal: WTO model)

 Európai Tanács tárgyalási irányelveket fogad el, a szerződést az EU 
Tanácsa köti meg (QMV), az EP hozzájárulásával, nemzeti ratifikációk is 
szükségesek

 A kilépő tagállam a tanácsi döntéshozatalban nem vesz részt
 UK: „Great Repeal Bill”: 1972 EC Act hatályon kívül, EU rendeletek: UK jog
 Kereskedelempolitikai tárgyalások, CJEU joggyakorlat (?)



Európai szabadalmi reform
 2016. november, VKT nyilatkozat: UK ratifikálja az ESZB-megállapodást
 2017. március 29.: TEU 50. cikk szerinti kilépési eljárás megindítása
 Theresa May nyilatkozatai vs. IP miniszteri nyilatkozatok

 CJEU joghatósága kizárt

 „gyors” ESZB-ratifikáció (gyakorlatilag csak a PPI elfogadása hiányzik)

 Nincs ígéret a Brexit utáni időszakra nézve

 UK esélyei a rendszerben maradásra (az 1/09. vélemény fényében, a 
Megállapodás módosításával, központi divízió áthelyezéssel)
 CJEU joghatóság, kilépési szerződés, külön megállapodás UPP-re

 Távozás esetén: az egységes hatályú szabadalmak konverziója, átmeneti szabályok

 Ideiglenes alkalmazás kérdései (UK elvileg készen áll)
 Késlekedés, választások: „bargaining chip” a Brexit-tárgyalásokra?



Szabadalmi jog
 Az Európai Szabadalmi Szervezet nemzetközi jogi alapon jött létre

 UK az ESZSZ tagja marad

 Az Európai Szabadalmi Hivatal által megadott (UK-t megjelölő bejelentés alapján 
megadott) szabadalmak UK-ben továbbra is (szinte automatikusan) hatályosíthatók 
lesznek (a Londoni Megállapodás szerint)

 UK szabadalmak és UK-ban hatályosított európai szabadalmak után UK fenntartási 
díjat kell majd (továbbra is) fizetni

 Biotech irányelv hatálya már nem terjed majd ki UK-ra (csak a nemzetközi 
kötelezettségeiknek kell majd megfelelniük, a UK szabályozás 
módosítható)
 Közvetve, az EPO joggyakorlatához való igazodás révén mégis tovább hat majd

 Jogérvényesítés UK bíróságok előtt (az uniós joghatósági és nemzetközi 
magánjogi szabályok alkalmazhatósága nem garantált) 

 Bolar és kísérleti kivételek: változhat a teszt?
H UK kilé  UPP UPC d éből   k ió ól” i  d lk i k ll



Kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 Összefüggés a forgalomba hozatali engedélyekre vonatkozó uniós 
szabályokkal

 Az SPC-ket uniós rendelet szabályozza, de nemzeti szinten adják meg őket 
(és a jogérvényesítés is tagállami bíróságok előtt folyik, pre-UPC)

 Kiterjedt, kazuisztikus CJEU joggyakorlat (kombinációs termékek, második 
indikációs termékek, új formulák, stb.)

 Az uniós SPC szabályozás is felülvizsgálat előtt áll (modernizáció, Bolar és 
kísérleti kivételek, export and stockpiling waiver, unitary SPC)

 Kérdés, hogy UK mit kezd azzal a „szabadsággal”, amit a Brexit jelent az 
SPC területén: hogyan teszi „vonzóbbá” a rendszert?



Védjegyjog
 Az új védjegyirányelvet UK át kívánja ültetni, de a kilépést követően az 

irányelvnek való megfelelés már nem lesz kötelező (tranzit?), és a korábbi 
irányelvet értelmező CJEU joggyakorlat kötelező ereje is megszűnik

 Uniós védjegy (egy cut-off date-et követően) már nem lesz szerezhető UK-
re, és a már lajstromozott EUTM-ek UK nemzeti védjeggyé való 
konverziójáról is gondoskodni kell
 Árujegyzék (class headings!), lajstromozási nap, elsőbbség, szenioritás megtartása

 Montenegro modell (automatikus átalakítás)

 Tuvalu modell (jogosulti nyilatkozat az átalakításról)

 Díjköteles? Alaki vizsgálat? Intent to use?

 Licenciák területi hatálya (különösen a korábban kötött szerződések esetén), 
alkalmazandó jog

 Jogfenntartó használat (újrainduló határidők? Korábbi non-UK használat? Türelmi idő?)

 Folyamatban lévő kontradiktórius eljárások kezelése (külön a „UK children” ellen?)



Formatervezési minták oltalma
 A lajstromozott uniós formatervezési minták (RCD) kapcsán hasonló 

kérdések merülnek fel, mint az EUTM esetében
 UK készen áll a Hágai Megállapodás ratifikációjára (2017)
 Lajstromozás nélküli uniós formatervezésiminta-oltalom (UCD)

 Újdonságon és egyéni jellegen felüli oltalomképességi feltétel: az EU-n belüli első nyilvánosságra hozatal

 UK dizájnerek gyakran UK-ben hozzák elsőként nyilvánosságra mintájukat (Fashion Week, 100% Design)

 Brexit után a UK nyilvánosságra hozatal nem jár UCD oltalommal, viszont újdonságrontó lehet

 De mi számít „Közösségen belüli” nyilvánosságra hozatalnak (a releváns EU-n belüli ipari körök 
tudomásszerzésének)? Szükség van-e arra, hogy fizikailag az EU területén történjen? Az újdonságrontás 
azonos tesztjének joggyakorlata azt mutatja, hogy nem:
 Gautzsch Großhandel ügy (CJEU, 2014): akár egy kínai esemény is eredményezhet uniós nyilvánosságra jutást,

 Crocs Inc. v. Holey Soles (EUIPO BoA): USA piaci bevezetés az Internetre feltöltött képek miatt uniós nyilvánosságra hozatallal is járt.

 IT, ES az újdonság kapcsán hasonló tesztet alkalmaz, de DE (és talán FR) az oltalomképességnél a 
szigorúbb értelmezést követi (“within the territory of the Community”, a 2004-es Csatlakozási Okmány
szóhasználata miatt).

 Óvatosnak kell tehát lenni az első UK nyilvánosságra hozatallal, még ha nincs is nemzetiségi követelmény



Földrajzi árujelzők
 Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, szeszesitalok, borok földrajzi 

árujelzőinek uniós oltalma (PDO-PGI)
 Nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzői (nemzeti hatáskör, 

TRIPS)
 Hagyományos különleges tulajdonság tanúsítása (uniós jogintézmény)
 Bilaterális EU-harmadik ország FTA-k alapján oltalom alatt álló („külföldi”) 

földrajzi árujelzők
 Az EU-UK kereskedelempolitikai megállapodásnak szinte „kötelező” eleme 

kell, hogy legyen az uniós GI-ok oltalmának biztosítása UK-ben (a 
megfelelő jogérvényesítési mechanizmusokkal) – és a UK földrajzi 
árujelzők oltalmának fenntartása az EU-ban

 UK termelők aggályai az uniós oltalmi rendszer megszűnése miatt
 EU termelők félelmei a „UK champagne” típusú visszaélésektől



Jogkimerülés és jogérvényesítés
 A jogkimerülés kapcsán dönteni kell, hogy mi váltsa fel az EGT-

jogkimerülési rezsimet:
 nemzeti jogkimerülés, vagy

 nemzetközi jogkimerülés, és

 ugyanaz minden oltalmi formára, vagy

 eltérő attól függően, hogy szabadalmakról vagy védjegyekről van-e szó?

 Jogérvényesítés:
 UK common law megszabadul az IPRED „béklyóitól”

 Páneurópai eltiltás és kártérítés nem lesz követelhető UK bíróságok előtt

 Brüsszel I rendelet (joghatóság, ítéletek kölcsönös elismerése és végrehajtása) 
alkalmazhatósága megszűnik (alternatíva: Hágai Egyezmény ratifikációja)
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