PAT EN T ER

Europ ean Patent and
Trade Mark Attorneys

Patentansøgningens forløb
Patent
Et patent er en eneret på en teknologisk opfindelse med territorial og tidsmæssig
begrænsning. Det udstedes af patentmyndigheden i det enkelte land eller region efter
skriftlig ansøgning, hvis de nødvendige betingelser er opfyldt. Med et patent kan
patenthaveren i op til 20 år forhindre konkurrenter i at udnytte opfindelsen i de lande og
regioner, hvor der er opnået patentbeskyttelse. Patenthaverens pris for eneretten er, at
opfindelsen offentliggøres for at tilføre samfundet ny teknisk viden og for at stimulere
videreudvikling af teknologi.
Der kan opnås patent på opfindelser inden for forskellige kategorier, nemlig produkter,
apparater, fremgangsmåder og anvendelser. Den bedste beskyttelse vil man ofte opnå
for produkter og apparater. Her kan beskyttelsen være bredere og en eventuel krænkelse
er lettere at bevise end en krænkelse af patenterede fremgangsmåder og anvendelser.

Krav til opfindelsen
Visse betingelser skal være opfyldt for at opnå patent. Opfindelsen skal:
· være ny, dvs. på ansøgningsdagen ikke må være beskrevet eller på nogen anden måde
offentliggjort nogetsteds i verden.
· have opfindelseshøjde, dvs. udvise en forskel fra det kendte, der ikke er indlysende for
fagmanden, f.eks. en fordel eller en særlig virkning i forhold til det kendte.
· være industrielt anvendelig.

Vores kompetencer
Inden for patentrådgivning er vores specialer organisk og uorganisk kemi, bioteknologi,
lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi
og plastteknologi. Vi rådgiver i hele processen fra udviklingsfasen op til udarbejdelse af
patentansøgninger over beskyttelse og håndhævelse af rettigheder til kommercialisering
og forhandling af licensaftaler. Vi rådgiver også i forbindelse med krænkelser og retstvister
samt fastlæggelse af patentstrategi.

Læs mere om vores kompetencer på www.chashude.dk
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Patentansøgningens forløb
Oversigten beskriver en patentansøgnings typiske forløb. Forløbet er opdelt i fire parallelle processer.

1. Patentansøgningens administrative forløb
Måneder

0

ca. 10

Indlevering
af dansk
patentansøgning

1. behandlingsskrivelse med
nyhedsresultat.

(alternativt i form
af *EP- eller PCTansøgning).

12
Indleveringsfrist
for PCT-ansøgning
/national
ansøgning i
udlandet.

ca. 16
PCT-nyheds-/
patenterbarhedsrapport.

2. Rådgivning og service
Måneder
Opstilling af foreløbigt
budget for opfindelsens
udnyttelse.

0

10

12

16

Udarbejdelse og
indlevering af
dansk ansøgning.

Rapportering af
1. behandlingsskrivelse og evt.
senere besvarelse.

Udarbejdelse og
indlevering af
PCT-ansøgning.

Rapportering af
PCT-nyhedsrapport og 1. behandlingsskrivelse.

Orienterende
nyhedsundersøgelse.

3. Publicering
Måneder

0

Opfindelsen må ikke
offentliggøres inden
ansøgningens
indlevering.

12
Såfremt videreudvikling af opfindelsen er nødvendig før kommercialisering, er fortsat hemmeligholdelse påkrævet indtil tolvmånedersdatoen,
fortrinsvis indtil attenmånedersdatoen.

4. Kommercialisering af opfindelsen
Forud for indlevering af ansøgning tages
stilling til opfindelsens kommercielle potentiale.

Ligger opfindelsen inden for virksomhedens
kerneområder?

* EP-ansøgning = europæisk patentansøgning
PCT-ansøgning = international patentansøgning
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18

22

Publikation af patentansøgningen.

Frist for begæring af
PCT kapitel II

ca. 29
PCT-prøvningsrapport.

(patentbarhedsprøvning).

18

22
Begæring af PCTpatenterbarhedsprøvning og besvarelse
af 1. behandlingsskrivelse.

29
Rapportering af
PCT-prøvningsresultat.

30
Frist for videreførelse af
PCT-ansøgning i form af
EP-ansøgning eller
national ansøgning.

30
Indlevering af
EP-ansøgning eller
nationale ansøgninger.

18

Hvis ja:
I hvilke lande ønskes beskyttelse?
Ønskes egenproduktion eller licensering?
Såfremt licensering: eksklusiv eller ikke-eksklusiv?

Hvis nej:
Ønskes beskyttelse i andre lande og licensering eller
salg af opfindelse?

Læs mere om vores kompetencer på www.chashude.dk
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Chas. Hude A/S
H.C. Andersens Boulevard 33
DK-1780 København V
Telefon +45 33 19 34 00
Telefax +45 33 19 35 00

Chas. Hude A/S
Marselisborg Havnevej 36
DK-8000 Aarhus C
Telefon +45 33 19 35 60
Telefax +45 33 19 35 61
chashude@chashude.com
www.chashude.dk
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