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Antallet af sager om IPR i Kina har gennem flere år 

været støt stigende. Sidste år oplevede den kinesiske 

højesteret en stigning på ikke mindre end 65% i 

antallet af sager og i alt afgjorde de kinesiske 

domstole mere end 114.000 IPR sager. Langt de 

fleste af disse sager angår tvister mellem kinesiske 

firmaer, men der er også et stigende antal sager der 

involverer en udenlandsk part. Statisk set har 

kinesiske firmaer ingen fordel i forhold til 

udenlandske firmaer – udfaldet af sagerne går begge 

veje. 

 

Som i andre lande har en rettighedshaver forskellige 

sanktionsmuligheder overfor en krænker, f.eks. kan 

der nedlægges et forbud og rettighedshaver kan få 

udbetalt en erstatning. Selvom erstatninger normalt 

er i den lave ende, er der eksempler på, at der er 

blevet tilkendt erstatninger op til 150 mio DKK. En 

hurtig og effektiv måde at stoppe en krænkelse på, er 

ved at for nedlagt et midlertidigt forbud. I Danmark 

er dette forholdsvis let, mens det i Kina er noget 

sværere. I den seneste tid, har der dog været 

tendenser til adgangen til midlertidige forbud i Kina 

er blevet en smule lettere. Således har der været flere 

eksempler på, at udenlandske firmaer har fået 

nedlagt et midlertidigt forbud mod krænkelse 

foretaget af en kinesisk virksomhed.  

 

Abbott Laboratories sælger modermælkserstatningen 

Similac® i en specielt designet beholder (Similac® 

SimplePac), der gør håndteringen af produktet meget 

lettere. Abbott Laboratories har beskyttet det 

specielle design bl.a. i Kina (se billede ). 

Abbott Laboratories havde held til at stoppe 

markedsføringen af modermælkserstatning i en 

beholder, hvis design var næsten identisk til Abbott 

Laboratories Similac® SimplePac design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glivec® er et anti-kræft middel udviklet af Novartis. I 

Kina er brugen af den aktive ingrediens i Glivec®, 

imatinib mesylate til behandling af gastrointestinal 

stromale tumorer beskyttet af et patent. En generisk 

lægemiddelproducent forsøgte alligevel at 

markedsføre imatinib mesylate til behandling af 

gastrointestinal stromale tumorer, men det lykkedes 

Novartis at få nedlagt et midlertidigt forbud mod 

sådan markedsføring.  

 

 
 

(Similac® SimplePac) 
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Efter en årrække hvor de kinesiske domstole har 

været ekstremt tilbageholdende med at udstede 

foreløbige forbud, ser det nu ud til, at det i nogle 

tilfælde er muligt for rettighedshaver også at benytte 

denne sanktion. 
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