
EnhEdSPaTEnT  og Den 
fælles patentDomstol
Sjældent er så god en nyhed blevet så dårligt modtaget – hvorfor? 

 

Det er lykkedes! Efter mere end 30 års 
forsøg er det endelig lykkedes for 25 af 
de 27 EU lande at nå til enighed om en 
aftale om et fælles Enhedspatent, eller 
som det kaldes i Danmark – EU patent 
– og en fælles patentdomstol. Det er 
en fantastisk god nyhed for alle, der har 
interesse i at beskytte deres opfindelser 
i Europa.

Det nye Enhedspatent, som har mu-
lighed for allerede at træde i kraft fra 
den 1. januar 2014, vil gøre det væsent-
lig lettere og billigere for danske virk-
somheder at opnå beskyttelse i de 25 
deltagende EU lande (Spanien og Italien 
deltager ikke).

Den fælles patentdomstol vil gøre 
håndhævelse af patentrettigheder på 
tværs af EU landene mere ensartet og 
dermed øge retssikkerheden. Der er 
klare fordele ved dette system ikke 
mindst for videnstunge og patentafhæn-
gige virksomheder som biotek og medi-
cinal selskaber.

Hvorfor er der så modstand mod pro-
jektet? Fordi det på mange afgørende 
punkter er blevet ’misforstået’.

ENHEDSPATENTET

I dag benytter flertallet af patentan-
søgere sig af det fælles udstedelses-
system, som administreres af det 
Europæiske Patent Kontor, EPO. EPO 
udsteder europæiske patenter i henhold 
til den Europæiske Patentkonvention, 
en konvention som Danmark tiltrådte i 
1990. Men, patenter i Europa er i dag 
nationale rettigheder, derfor skal det 
patent som EPO udsteder valideres i 
alle de europæiske lande, man ønsker 
at opnå beskyttelse i. Det betyder, at en 
patenthaver, der i dag ønsker beskyt-
telse i samtlige EU lande skal indlevere – 
som minimum – en oversættelse af alle 
patentkravene til det officielle sprog i de 
pågældende lande (der er 23 officielle 
sprog i EU) samt betale et gebyr for at få 

registreret sin ret hos hver af de natio-
nale patentmyndigheder.

Derefter skal patenthaver – i alle de år 
patentet ønskes opretholdt (dog max 20 
år) betale årsafgifter til samtlige valgte 
landes patentmyndigheder. Det er en 
besværlig og helt åbenlyst meget dyr 
proces.

Enhedspatentet medfører, at en pa-
tenthaver frem for at skulle validere sit 
europæiske patent i 27 lande, blot skal 
anmode om at få det konverteret til et 
Enhedspatent i de lande, der tiltræder 
ordningen. ønskes der patentbeskyt-
telse i Spanien og Italien, som ikke til-
træder aftalen – eller i nogle af de andre 
11 ikke EU lande, der bruger EPO som 
udstedende myndighed, vil man kunne 
validere – dvs. indlevere oversættelser 
og betale gebyrer – som hidtil.

Enhedspatentet vil fortsat udstedes af 
EPO, og vil i praksis ”kun” medføre store 
besparelser i forhold til det nuværende 
system.

RETSSIKKERHEDEN OG 
DOMSTOLEN

Den fælles europæiske patentdomstol 
(Unified Patent Court, UPC) er det lige-
ledes svært at have noget imod. Den 
vil medføre øget retssikkerhed og store 
besparelser, da en sag om krænkelse 
eller gyldighed højst skal føres ved én 
første og én anden instans – og ikke i op 
til 26 forskellige landes første og anden 
instanser (26 fordi Italien tiltræder den 
fælles patentdomstol men ikke Enheds-
patentet).

Første instans: Består af tre centrale 
afdelinger med hver deres tekniske 
speciale samt regionale og nationale 
afdelinger. Danmark vil kun få en natio-
nal / regional afdeling, hvis vi tiltræder 
ordningen. Sager angående medicin og 
biotek vil kunne føres ved den centrale 
afdeling i London.
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kan anlægges der, hvor den sagsøgte 
part har domicil, hvor krænkelsen finder 
sted eller ved den relevante centrale 
domstol.

Der oprettes en dommerpulje i for-
bindelse med domstolen som vil bestå 
af juridiske og tekniske dommere fra alle 
de lande, der deltager i domstolssam-
arbejdet. Dommerpuljen vil være med 
til at sikre upartiskhed og ensartethed i 
domsafsigelserne både i første og anden 
instans.

Ved en sag i første instans vil der 
være mindst tre dommere, heraf vil 
mindst én dommer være fra dommer-
puljen og vil ikke være statsborger i det 
land, hvor sagen føres.

Anden instans, eller appeldomstolen, 
vil have fem dommere, tre juridiske og 
to tekniske dommere, der alle er valgt 
fra dommerpuljen. Anden instans vil 
fysisk være placeret i Luxembourg. Ved 
anden instans vil sagen blive ført på det 
samme sprog som ved første instans el-
ler på engelsk, tysk eller fransk.

Alle domme vil være afsagt på det 
samme juridiske grundlag uanset, hvor 
sagen har været ført.

Den fælles patentdomstol vil medføre 
større retssikkerhed og væsentlig færre 
udgifter i forbindelse med håndhævelse 
af patentrettigheder end i dag.

Chefkonsulent Lars Holm Nielsen, DI 
er på linje med disse anskuelser, når han 
udtaler:

”Med ændringerne omkring Enheds-
patentet samt den nye patentdomstol, 
er det af største vigtighed, at Danmark 
tilslutter sig dette.

Ikke kun pga. af retssikkerheden, 
men også for at bevare arbejdspladser 
i landet samt for at skabe optimale ram-
mer for vores vigtige innovative miljø 
indenfor alle brancher.

Debatten om Enhedspatentet og 
patentdomstolen har desværre været 
præget at misinformation og mangelfuld 
indsigt – såvel fra politisk side som fra 
pressen”

HVAD HAR VæRET 
TONEANGIVENDE I DEN 
OFFENTLIGE DEBAT?
Der er åbenlyse fordele ved Enheds-
patentet og den fælles patentdomstol, 
alligevel har debatten være præget af 
en lang række mere eller mindre saglige 
argumenter.

”Forum shopping” er en af de an-
ker, der har været rejst mod domstolen. 
Men sagen er, at der vil være mindre 
incitament til ’forum shopping’ med 

den fælles patentdomstol, fordi mindst 
1 dommer vil være fra dommerpuljen, 
uanset hvor sagen anlægges. Dette er 
med til at sikre, at en evt. national par-
tiskhed ikke kommer til udtryk. Bemærk 
i øvrigt at forumshopping er aldeles 
udbredt i dag: Langt hovedparten af 
alle patentsager i Europa anlægges i 
dag i Tyskland. Hvorfor? Fordi der er 
en veludviklet retspraksis, hvilket giver 
forudsigelighed og dermed retssikker-
hed og så er det billigere at føre en sag i 
Tyskland end i f.eks. England. 

”Alle æg i én kurv” er en anden 
anke, der er blevet rejst eftersom 1 
enkelt retssag vil have effekt for alle EU 
landene, som tiltræder Enhedspatentet, 
frem for i dag, hvor en sag i ét land ikke 
har nogen indflydelse på samme sags 

tolkning i et andet EU land. Er dette 
egentlig en ulempe? Det bliver billigere, 
enklere og udfaldet bliver mere forudsi-
geligt med en fælles domstol.

”Flere software og gen patenter” 
er der nogen, der hævder bliver en 
konsekvens af Enhedspatentet. Sagen 
er, at det præcis som i dag vil være EPO, 
der er udstedende myndighed, og der 
vil udstedes patenter efter de samme 
regler som i dag. Kommer der flere eller 
færre patenter af en given type er det 
en markedsudvikling – ikke på grund af 
Enhedspatentet.

”Suverænitetsafgivelse” er et fak-
tum; det er fastslået af justitsministeriet. 
Og spørgsmålet er, om det principielle 
herved skal overskygge de åbenlyse for-
dele og den øgede retssikkerhed.

Fakta om EnhEdspatEntEt og 
dEn FællEs patEntdomstol

•	 	Enhedspatentet udstedes af EPO. EPO udsteder i dag alle europæiske pa-
tenter, og der er ingen ændring i behandlingen af patentansøgningen eller 
hvilken type af opfindelser, der kan patenteres i forhold til i dag.

•	 	Enhedspatentet skal, når ordningen er helt i kraft, ikke oversættes. Over-
sættelser koster penge, og i dag koster det endvidere et gebyr at indlevere 
de oversatte patenter hos de nationale myndigheder. Det er en meget stor 
besparelse, at der ikke længere skal indleveres oversættelser af hele eller 
dele af patentet på alle de officielle EU sprog.

•	 	Enhedspatenter kræver kun 1 årsafgift. Årsafgiften bliver formentlig på 
linje med hvad årsafgiften i dag koster for 4-5 lande – men vil dække 25 
lande.

•	 	Den fælles patentdomstol giver retssikkerhed. Domstolen vil sikre ensar-
tet praksis i hele EU – modsat i dag, hvor det ofte sker, at et patent udstedt 
af EPO f.eks. opretholdes i Tyskland og underkendes i England.

•	 	Afgørelser truffet enten ved første instans, eller såfremt sagen appelleres, 
ved anden instans, vil være gældende for alle de EU lande, der har tiltrådt 
den fælles patentdomstol. Der vil kun være 1 sag at føre – og ikke 26. 
Advokater eller European Patent Attorneys med Litigation Certificate vil 
kunne føre sagerne, og der vil ikke være brug for at hyre dyre advokater i 
26 lande.

•	 	Den fælles patentdomstol kommer uanset om Danmark tiltræder aftalen 
eller ej. Hvis Danmark ikke tiltræder, vil danske virksomheder der bliver 
sagsøgt ved patentdomstolen, altid skulle føre deres sager i udlandet.

•	 	Enhedspatentets fulde navn er ”Europæisk patent med enhedseffekt”, 
forkortet til enhedspatentet, men bedre kendt under det let misvisende 
navn: EU-patentet; misvisende da to EU lande, Italien og Spanien, ikke 
tiltræder ordningen.


