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Electronisch procederen

• Beheersing UPC case management system (CMS) 
cruciaal

• Rules of Procedure worden in CMS verwerkt

• CMS nog niet af

• Termijnen in Rules of Procedure zijn relatief kort

• Procederen in UPC vereist de vorming van grotere
teams van (internationale) advocaten en 
gemachtigden

• Er komen CMS cursussen (ook door EPLAW)



Opt-out (art. 83-3 UPCA)

• Octrooien die opted-out worden, vallen buiten de 
competentie van de UPC (blijven nationaal).

• Wanneer doet een octrooihouder een opt-out? 

• De omstandigheden van het geval zullen de doorslag 
geven.

• Gaan de farmaceuten meedoen?

• Zijn de houders van electronica-octrooien blij?

• Ga tijdig met je cliënt in discussie. 



Opt-out - procedure

• ‘Notifying an opt-out’ moet bij de Registry. 

• Gaat het om één, om enkele, om tientallen, om 
honderden of zelfs om duizenden octrooien? 

• Wat als er mede-eigenaren of licentiehouders zijn?

• Wie is er voldoende thuis in het CMS?

• Opting-out kan zolang er nog geen zaak hangt. 

• ‘Sunrise period’ duurt slechts drie maanden… 



Bevoegdheid 

• UPC bevoegd voor UP’s en EP’s. Maar: 
overgangsperiode (Artikel 83 UPCA).

• Gedurende die overgangsperiode: parallelle 
competenties voor EP’s (UPC en nationaal).

• EEX-Verordening (‘Brussels Regulation’) is van 
toepassing. Art. 71 EEX-Vo past op de UPC. 

• Artikel 33 UPCA zegt dat de Local Division de plaats van 
de nationale rechter inneemt.

• Systeem kan buitengewoon complexe vragen van 
litispendentie opleveren.



Wat met de Londense Central Division?

• Frankrijk is momenteel de voorzitter van de Europese 
Raad.

• Frankrijk wil geen voorlopige oplossing (niet ‘voorlopig 
de buit verdelen tussen Parijs en München’).

• Italië wil de CD graag naar Milaan.

• Nederland wil de CD graag naar Den Haag.

• Politieke beslissing waarschijnlijk al in april.



Ook Engelse UPC “representatives”

• Engelse octrooigemachtigden kunnen een ‘certificate’ 
krijgen en daarmee cliënten vertegenwoordigen voor
de UPC.

• Engelse gemachtigden zitten vaak in kantoren samen
met Engelse advocaten. Daar worden UPC teams 
gevormd.

• Engelse advocaten die ook een EU paspoort hebben en 
die ‘admitted to practice’ zijn in dat EU land, mogen
cliënten vertegenwoordigen voor de UPC.
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