
 

 

Af Susanne Høiberg,  HØIBERG A/S 

 

 Det er et tilbud om enklere og billigere patentmuligheder 

 De nuværende patentmuligheder forsvinder ikke 

 Det medfører større ensartethed i vurdering af patenter 

 De lavere omkostninger især giver mindre virksomheder mulighed for at håndhæve patentrettigheder 

 Det medfører hurtigere afgørelser af retssager  

 Der vil kunne føres sager i Danmark med gyldighed for alle medlemslande 

 

Det er faktisk ikke muligt at finde en eneste grund til 

at stemme nej. 

 

De danske virksomheder som mod forventning ikke 

vil anvende Enhedspatentet, kan jo blot fortsætte med 

deres sædvanlige praksis med nationale patenter, 

eventuelt som nationale patenter ud fra et europæisk 

patent. 

 

Hvad sker der, hvis vi stemmer nej? 

 

Uanset hvordan udfaldet af folkeafstemningen bliver 

25. maj 2014, så vil Enhedspatentet blive et faktum – 

spørgsmålet er alene om Danmark er med eller ej.  

 

Hvis Danmark står udenfor, så vil danske 

virksomheder som patenterer i Europa eller har 

Europa som deres marked skulle forholde sig til 

Enhedspatentet. Og de vil kunne blive sagsøgt ved 

den fælles patentdomstol, såfremt de krænker andres 

Enhedspatenter et eller andet sted i EU.  

Men danske virksomheder vil lide under, at Danmark 

ikke er en del af fællesskabet omkring patentet og 

domstolen, idet de vil blive behandlet på samme 

måde som virksomheder fra Japan eller USA, dvs. de 

kan ikke føre en retssag i deres eget land, men altid 

må til udlandet for at kunne håndhæve deres 

rettigheder. 

 

Derudover vil ingen danske dommere kunne deltage 

og erfaringsudveksle med dommere fra resten af EU. 

Med andre ord, Danmark får ingen indflydelse og 

direkte erfaring, selvom danske virksomheder ikke 

kan undgå at blive konfronteret med Enhedspatentet 

og domstolen, hvis de bevæger sig ud over landets 

grænser. 

 

At dette ikke er uvæsentligt kan blandt andet ses af, 

at danske erhvervsorganisationer, herunder DI, også 

klart udtrykker deres tilslutning til Enhedspatentet og 

den fælles patentdomstol. 

 



 

 

 

 

Hvad er så et Enhedspatent 

 

I Europa i dag er det muligt at opnå patent i de 

europæiske lande på to måder.  

 

- Enten søges patent i hvert land for sig,  

- eller der søges om et samlet europæisk 

patent hos den europæiske patentmyndighed 

(EPO), som efter udstedelse deles op i 

nationale patenter.  

 

EPO dækker 38 lande i Europa, herunder alle EU 

lande. Efter udstedelse fungerer et europæisk patent 

som nationale patenter, dvs. der betales 

fornyelsesafgifter i hvert land, og eventuelle retssager 

sker land for land.  

 

 

Med Enhedspatentet får patenthavere en tredje 

mulighed for de 25 lande, som ønsker at deltage i 

Enhedspatentet, nemlig at et europæisk patent 

konverteres som én enhed for de 25 lande, svarende 

til et patent i USA, som gælder for samtlige stater i 

USA ud fra et patent. 

 

Fremadrettet er Enhedspatentet en mulighed, som 

patenthaver kan vælge, når det europæiske patent 

udstedes. Men ønsker patenthaver kun 

patentbeskyttelse i færre lande, så kan de fortsat 

vælge den klassiske vej med konvertering til nationale 

patenter.  

 

Ændres patentpraksis? 

 

Med et Enhedspatent vil der blive udstedt patenter på 

præcis samme typer af opfindelser, som der bliver i 

dag med det europæiske patent. Dvs. der kommer  

 

 

 

formodentlig hverken flere eller færre patenter på 

gener, software eller lægemidler. 

 

Fra indlevering af en patentansøgning og frem til 

udstedelse, vil behandlingen af et Enhedspatent være  

nøjagtig dem som for klassiske europæiske patenter, 

og der er således ingen ændring af reglerne for at 

opnå patent. 

 

 

Hvorfor en fælles patentdomstol 

 

En af de store fordele ved Enhedspatentet er 

muligheden for at føre en retssag vedrørende 

patentet ved kun én domstol, modsat det nuværende 

system, hvor retssager skal føres i hvert land, 

medmindre parterne kunne forliges efter den eller de 

første retssager. 

 

Det vil medføre, at parter i en retssag langt hurtigere 

får en afgørelse, og omkostningerne til retssagerne 

vil være langt mindre end i det nuværende system. 

 

Hvorfor skal vi til folkeafstemning? 

 

Ved oprettelse af den fælles patentdomstol afgives 

suverænitet, idet beføjelser, som ellers har ligget i de 

nationale domstole, nu bliver varetaget af en 

supranational domstol. Det gælder for alle 25 lande, 

men i Danmark kræver Grundloven 5/6 dels flertal i 

Folketinget, for at afgivelse af suverænitet kan 

vedtages. 

 

 

1. Europæiske patentansøgning for 38 stater 

 

 

2. Udstedelse af det europæiske patent 

 

 

3. Valider (oversæt og indlever) i hver stat hvor patentet ønskes 

 

 

GB   DE    FR    SE    DK    FI    NL    PL    GR    ES    IT    CH    NO    TR    IS 

 

4. Fornyelsesafgift for hvert land 

 

5. Håndhævelse i hvert land 

 
 
 
 
 
 
 

1. Europæiske patentansøgning er for 38 stater 

 

 

2.Udstedelse af det europæiske patent 

 

3. Anmodning om enhedspatent for medlemsstater, valider i resten 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

<
<
<
<
<
<
<
<
<
< 

<
<
<
<
<
<
<
< 

Enhedspatent i 25 

medlemsstater 

 

 

4. Én fornyelsesafgift 

 

5. Håndhævelse ved 

fælles domstol – én 

retssag 

ES    IT                     CH    NO   TR    IS 

etc. 

deltager ikke           ikke-EU lande 

i enhedspatentet 

 

4. Fornyelsesafgift for hvert land 

 

5. Håndhævelse i hvert land 
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Som det politiske billede i Danmark er lige nu, så er 

yderste højre og yderste venstre gået sammen i en 

modstand mod Enhedspatentet og den fælles 

patentdomstol, og dermed kan Folketinget ikke 

vedtage loven med det krævede flertal, selvom der er 

overvejende flertal i Folketinget for Enhedspatentet. 

 

Se også artiklen: ”Myter og fakta om enhedspatentet 

og den fælles patentdomstol” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO, Partner, European 

Patent & Trademark 

Attorney 

 

Kontaktinformation: 

T: +45 3332 0337 

shg@hoiberg.com 
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