
UK design protection after non-deal BREXIT 

The current design protection in Europe and the UK is obtained by both registered design rights and 

unregistered design rights.  In general terms, we could conclude that in EU, we have a Registered 

Community Design right (RCD) and an Unregistered Community Design right (URCD).  The main 

differences between the two are that the latter does not need registration, lasts only three years, no 

requirement on the qualification of the proprietor and proof of copying is essential for claiming 

infringement.  

Registered design right 

The UK registered design right (UK RDR) is essentially the same as RCD in terms of protection and 

validity but it is only valid in the UK and has specific requirements. So the question is now what is 

happening with the RCD applications after a non-deal BREXIT.  First of all, we are now in a Transition 

Period ending 31 December 2020, where no changes are made to the design law in EU or the UK.  

After this Transition Period, things will be different: 

-All registered and published RCD-applications will be automatically re-registered in the UK having 

the same expiry and renewal date at no cost. Be aware that UKIPO will not notify individually the 

new rights to the right proprietors; instead the rights will be published as a general notification on 

their website. Therefore, it might be wise to ask one of our experts to check the UK register after the 

Transition Period whether the RCD in question is registered as a UK RDR or whether other 

information, such as representation, is correct. 

- Pending RCD-applications will not automatically be re-registered in the UK so it will be necessarily 

to ask one of your experts to re-file these applications at the UKIPO within nine month following the 

Transition Period if you want to claim the same filing, priority, etc. The definition of pending includes 

all applications that are not refused, e.g.  non-registered applications, accepted RCD-applications 

with deferred publications and restored RCD- applications. 

- Design proprietors will need to file design registrations both in EU and the UK.  

Unregistered design right 

A design disclosed first time in EU has automatically protection in EU by an Unregistered Community 

Design right (URCD) for three years. However, after the Transition Period, this protection is 

continued in EU without the UK. In order to provide the same type of protection in the UK for EU-

members and after this Period, UKIPO has come up with new types of design right.  

If you want to know more about different types of unregistered design right, maybe want to re-file 

EU designs, file a registered design in the UK and EU or check the status of your registered designs 

after the Transition Period, please contact us for a discussion on how we can help you to protect your 

designs in the best way in both the UK and EU. 
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Brittiskt designskydd efter en non-deal BREXIT 

Nuvarande designskydd i Europa och Storbritannien erhålls av både registrerade designrätt och 

oregistrerade designrätt. Generellt kan vi säga att i EU har vi en registrerad EU-designrätt (RCD) och 

en oregistrerad EU-designrätt (URCD).  De största skillnaderna mellan de två olika designrätt är att 

den senastnämnda inte behöver registreras, varar endast tre år, har ej villkor på designägarskap samt 

kopieringsbevis är väsentligt för att kräva intrång.    

Registrerade designrätt 

Brittisk registrerad designrätt (UK RDR) är i stort sett samma sak som RCD då det gäller skydd och 

giltighet men gäller endast i Storbritannien och har specifika villkor. Så frågan är nu vad som händer 

med RCD-ansökningar efter en non-deal BREXIT.  Till att börja med så befinner vi oss nu i en 

övergångsperiod som slutar den 31 december 2020,  där inga förändringar har gjorts inom design 

lagen varken i EU eller i Storbritannien.  Efter övergångsperioden kommer det att ske vissa 

förändringar: 

- Alla registrerade och publicerade RCD-ansökningar kommer att att automatiskt åter-

registreras utan avgifter som UK RDR i Storbritannien med sammma sista giltighetsdatum 

och förnyelsedatum. Observera att det brittiska patentverket UKIPO kommer ej att skicka 

individuella notiser till designägarna om de nya registrerade design;  istället kommer dessa 

nya registrerade design att publiceras i en allmän notis på UKIPOs hemsida.  Av denna 

anledning kan det vara klokt att be en av våra experter om att kolla upp det brittiska registret 

efter övergångsperioden ifall din RCD-design är registrerad i Storbritannien och ifall övrig 

information stämmer såsom representation.  

- Pågående RCD-designansökningar kommer ej automatiskt att åter-registreras i Storbrittanien 

så att det kan vara lämpligt att kontakta en av våra experter för åter-registrering av dessa 

designansökningar på UKIPO inom nio månader efter övergångsperiodens slut om du önskar 

behålla samma ansökningsdatum, prioritet, etc.  Definitionen på pågående ansökningar 

inkluderar alla ansökningar som inte är nekade, tex. oregistrerade designansökningar, 

accepterade RCD-ansökningar med fördröjd publicering och återupplivade RCD-ansökningar.  

- Designägarna kommer att behöva registrera design både i EU och Storbritannien.  

Oregistrerad designrätt 

En design som för första gången är offentliggjord inom EU har automtiskt skydd under den 

oregistrerade EU-designrätt (URCD)  i tre år.  Dock, efter övergångsperioden kommer skyddet inom 

EU vara kvar men ej för Storbritannien. Det brittiska patentverket UKIPO har därför lagt till nya slags 

designrätt med motsvarande skydd i Storbritannien för EU-medlemmar. 

Om du vill veta mer om de olika typer av oregistrerad designrätt,  eventuellt vill åter-registrera en 

EU-design,  registrera en design i Storbritannien och/eller EU eller undersöka status på dina 

registrerade design efter övergångsperioden, så är det bara att kontakta oss för att diskutera om hur 

vi kan hjälpa dig på bästa sätt för att skydda dina design både i Storbritannien och EU.  

 

Fenix Legal KB    Östermalmstorg 1, 3 tr   114 42 Stockholm Sweden   info@fenixlegal.eu 


