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• EU jogra alapozott igény - EU jogforrási hierarchia 
• Jogforrások közvetlen hatálya és hivatkozhatósága
• Ki az ellenfél? Ki sértette meg az EU jogot? 
• Melyik bíróságnak van hatásköre? Bírói utak, kereseti 

formák
• Hogyan kell megírni a keresetet? Jogalapok, érvek, 

bizonyítékok
• Hatékony védekezés
• Milyen eljárási szabályokat kell alkalmazni? 
• Mi alapján dönt a Bíróság/Törvényszék?

Tárgyalt kérdések



2-3: Jogérvényesítés: bírói utak, kereseti formák, 
jogforrások rendszere



4-5: Általános és különös perjogi kérdések



4-5: Általános és különös perjogi kérdések









• A két eljárási szabályzat és a Statútum 
9-szer változott 2015 óta

• Új állami támogatási eljárási rendelet
2015/1589

• Új antidömping alaprendelet 
2016/1036

• Új védjegyrendelet                    
2017/1001

• Évi 2000 új ítélet és végzés

Probléma: az eljárási szabályok, 
az EU rendeletek és az ítélkezési 
gyakorlat állandó változása 



Megoldás: 

www.courtprocedure.eu

http://www.courtprocedure.eu/�
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Bizonyítás szabályai az EUIPO előtt
• T-317/05 Kustom Musical / OHIM (gitártest) (BC Rich Beast)
• Linkekre, weboldalakra hivatkozás önmagában nem érvényes bizonyíték
• Csak akkor érvényes bizonyíték, ha az EUIPO csatolja a kinyomtatott 

oldalakat
• EUT megsemmisíti a határozatot
• OHIM megsértette a 
védelem jogait, 
A meghallgatáshoz 
való jogot
Elégtelen indoklás

© TM BC Rich
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Funkcionális folyamatosság
C-29/05 P OHIM v Kaul para 57
T-61/16 Coca-Cola v EUIPO – Mitico (Master) para 115

Az EUIPO különböző fórumai, vagyis egyrészt az elbíráló, a felszólalási 
osztály, a törlési osztályok, másrészt pedig a fellebbezési tanácsok között 
funkcionális folyamatosság áll fenn.

EUIPO első fokon eljáró fórumai által hozott határozatok tekintetében 
lefolytatandó felülvizsgálat keretében a fellebbezési tanácsoknak a 
határozataikat a felek által akár az első fokon döntő fórum előtti eljárásban, 
akár a fellebbezési eljárásban előterjesztett valamennyi ténybeli és jogi 
elemre kell a határozataikat alapítaniuk. 



Funkcionális folyamatosság
C-29/05 P OHIM v Kaul para 57
T-61/16 Coca-Cola v EUIPO – Mitico (Master) para 115

A fellebbezési tanácsok által végzett felülvizsgálat nem korlátozódik a 
megtámadott határozat jogszerűségére, hanem a jogvita egészének új 
értékelését feltételezi, mivel a fellebbezési tanácsoknak teljes egészében 
újra kell vizsgálniuk az eredeti kérelmet, és figyelembe kell venniük a 
kellő időben benyújtott bizonyítékokat (helyben 
hagyás/kasszáció/reformáció)

A 2017/1001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése) következik, hogy a 
fellebbezési tanácsnak az előtte benyújtott fellebbezés vonatkozásában el 
kell végeznie a felszólalás új és teljes érdemi vizsgálatát, úgy a jogi, mint 
a tényállási elemek vonatkozásában.



Funkcionális folyamatosság
C-29/05 P OHIM v Kaul para 57

a kereset érdemi vizsgálatát követően a fellebbezési tanács „eljár 
annak a szervezeti egységnek a hatáskörében, amelyik a 
fellebbezéssel megtámadott határozatot hozta”, vagyis a jelen 
esetben ő maga dönt a felszólalás tárgyában, amelyet elutasít, 
vagy amelynek megállapítja megalapozottságát, helybenhagyva 
vagy hatályon kívül helyezve ezzel a megtámadott határozatot

Tehát: a fellebbezési tanács határozata az első fokú határozat 
helyébe léphet, nem kell visszautalni első fokra az ügyet még 
akkor sem, ha ellenkező döntés születik
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Kereset a Törvényszékhez 
(EU védjegyrendelet 72. Cikk)

• Két hónap a BoA határozat kézbesítésétől
• Plusz tíz nap (EUT eljárási szabályzat 60. cikk, T-794/17 Green

Effort v EUIPO)
• Felfüggesztő hatály: EU védjegyrendelet 71(3) - Az EUIPO határozatai 

mindaddig nem lépnek hatályba, amíg 
• Le nem telik a keresetindításra nyitva álló határidő
• Amíg a Törvényszék és a Bíróság jogerősen el nem bírálja az ügyet



Kereset a Törvényszékhez 
(EU védjegyrendelet 72. Cikk)

• Kereseti kérelmek: 
• Megsemmisítés
• Megváltoztatás
• Perköltségek (EUT eljárási szabályzat 190(2) Cikk)

• Nem kérhető: 
• Összetéveszthetőségi kockázat / annak hiányának megállapítása
• Általában semmiféle deklaratív megállapítás
• A védjegy bejegyzése / törlése
• Utasítás adása az EUIPO számára (pl. bejegyzés/törlés)



Kereset a Törvényszékhez 
(EU védjegyrendelet 72. Cikk)

A kereset
• hatáskör hiányára, 
• lényeges eljárási szabálysértésre, 
• az EUMSZ vagy az EU védjegyrendelet, illetve az ezek alkalmazásával

kapcsolatos bármely jogszabály megsértésére vagy
• hatáskörrel való visszaélésre alapítva indítható
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AZ EUIPO előtti eljárás merev keretet ad a 
Törvényszék előtti eljárásnak
EUT Eljárási Szabályzat 188. Cikk: 
A felek által a Törvényszék előtti eljárás keretében benyújtott 
beadványok nem változtathatják meg a fellebbezési tanács előtti 
eljárás tárgyát

AZ EUT általi felülvizsgálat nem léphet 
túl a BoA elé vitt jogvita ténybeli és jogi
kontextusán 
T-720/13 Gat v OHIM –
BASF (KARIS) para 89.

© Innovia.com



Nincs új bizonyítás

• A Törvényszék az EUIPO fórumai elé beterjesztett tények és 
bizonyítékok alapján dönt

• Újabb bizonyíték nem terjeszthető be (befogadhatatlan lesz)

• EUT Eljárási Szabályzat nem is említi a bizonyítékokat, mint a kereset 
mellékleteit – az EUIPO aktát továbbítják



Nincs új bizonyítás
KIVÉTEL:
• Ha az EUIPO fórumai közismert tényre hivatkoznak abszolút bejegyzési 

akadály esetén, ellenbizonyítás lehetséges a Törvényszék előtt (C-
24/05 P Storck v OHIM para 50-52) Mellékelni kell a keresethez, még 
ha nem is írja az Eljárási Szabályzat!

• AZ EUIPO ennek cáfolására újabb bizonyítékokat hozhat fel a 
válaszbeadványban

DE: visszafelé nem működik
• Az EUIPO megállapításainak cáfolására nem hozható fel új közismert 

tény, amit a felperes új bizonyítékokkal támaszt alá (C-468/13 MOL v 
OHIM paras 39-42)



Az EUIPO előtti másik fél, mint beavatkozó

• A Törvényszék értesíti a másik felet a perindításról és megküldi a 
keresetet

• A másik fél 2 hónapon belül (plusz 10 nap) válaszbeadványt nyújthat 
be (EUT Eljárási Szabályzat 179-180. Cikkek)

• A beavatkozó perbeli jogai megegyeznek a fő felekével
• A beavatkozó teljes mértékben védheti az EUIPO határozatát, vagy 

maga is kérheti a részbeni megsemmisítést/megváltoztatást 
(csatlakozó kereset, cross-claim)



A Törvényszék általi felülvizsgálat
• A megtámadott határozat meghozatalakor fennálló, bizonyított tények 

alapján. Azóta bekövetkezett újabb körülmény nem vehető figyelembe
• Kivétel: a nemzeti jog fejlődése lajstromozatlan védjegyek esetében
• C-598/14 P OHIM v Szajner 42

• Szajner: LAGUIOLE EU védjegy. Forge de Laguiole Sarl: cégnév
• Forge de Laguiole törlést kér 60+8(4) alapján
• A nemzeti jog tartalma és a korábbi jog fennállása tekintetében 

végzett EUIPO értékelés felett a Törvényszéknek teljes körű 
felülvizsgálati joga van

• Figyelembe lehet venni a tagállamban bekövetkezett újabb ítélkezési 
gyakorlatot is, ahogy az a Törvényszék döntése idején áll



A Törvényszék az eljárás végén a határozatot
• Helyben hagyja
• Megsemmisíti
• Megváltoztatja 

• korlátozott reformáció, csak az EUIPO előtt feltárt, megvitatott, 
bizonyított kérdések tekintetében (C-263/09 P Edwin v EUIPO)

• Pl. az abszolút bejegyzési akadályt kevesebb árura állapítja meg, 
mint az EUIPO (T-395/16 Windfinder v EUIPO)

• Összetéveszthetőséget több/kevesebb árucsoportra állapítja meg 
(T-411/15 Gappol v EUIPO)

• Az EUIPO első fokú határozat megsemmisítése is lehetséges
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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