
 

 

NOTAT 

 
 

Fakta om den europæiske patentreform 

 

Enklere, billigere og mere effektivt 

Patentreformen vil gøre det enklere, billigere og mere effektivt for danske 

virksomheder at udtage og håndhæve patenter på dansk innovation i Eu-

ropa.  

 

I dag er det mere end ti gange så dyrt at udtage patenter i EU som i f.eks. 

USA – og mere end 50 gange så dyrt som i Kina. Derfor har dansk er-

hvervsliv i mange år efterspurgt en fælles patentdomstol og et patent, der 

dækker bredt i Europa.  

 

Med den fælles patentdomstol og enhedspatentbeskyttelsen vil der blive 

skabt bedre rammer for innovation, vækst og jobskabelse i Danmark så-

vel som Europa. Patentreformen udgør dermed også et væsentligt bidrag 

til den europæiske vækst- og konkurrenceevnedagsorden. 

 

Den europæiske patentreform består af to hovedelementer: 

• En fælles patentdomstol 

• Enhedspatentbeskyttelse (’enhedspatentet’) 

 

Den fælles patentdomstol 

Den fælles patentdomstol skal forbedre rammerne for håndhævelse af 

patenter og forsvaret mod ubegrundede krav og dermed øge retssikkerhe-

den omkring patentrettigheder i Europa.  

 

Det nuværende håndhævelsessystem for patentrettigheder i Europa er 

fragmenteret. Der er væsentlige forskelle mellem de nationale retssyste-

mer, hvor patentrettigheder i dag skal håndhæves, ligesom der særligt for 

små og mellemstore virksomheder er tale om en omkostningsfuld og tung 

proces, hvis der skal føres sager i flere lande.  

 

Den kommende domstol får kompetence til at træffe afgørelse i tvister 

vedrørende europæiske patenter og europæiske patenter med ensartet 

retsvirkning; de såkaldte ’enhedspatenter’.  

 

Den fælles patentdomstol består af en førsteinstansdomstol og en appel-

domstol. Der oprettes i tilknytning til domstolen et registreringskontor og 

et center for voldgift og retsmægling. Førsteinstansdomstolen består af en 

central afdeling (med hjemsted i Paris, og underafdelinger i London og 

München) samt lokale og regionale afdelinger. Appeldomstolen etableres 

med hjemsted i Luxembourg. Uanset hvilken medlemsstat, sagen anlæg-
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ges i, vil sagen ikke skulle føres ved det pågældende lands nationale 

domstol, men derimod ved (en afdeling af) den fælles patentdomstol. 

 

Der stilles store krav til dommernes faglige kvalifikationer. Den fælles 

patentdomstol bliver en specialiseret domstol, hvor kompetencer og erfa-

ringer på et juridisk og teknisk kompliceret område som patenter samles i 

ét system.  

 

Alle dommerpaneler vil være multinationale, og dommerne vil komme 

fra en fælles dommerpulje, der består af dommere fra deltagerlandene. 

Der vil således også være danske dommere tilknyttet, såfremt Danmark 

vælger at ratificere aftalen. 

 

I en overgangsperiode på 7 år fra aftalens ikrafttræden kan der fortsat 

anlægges sager om krænkelse eller ugyldigkendelse af de almindelige 

europæiske patenter ved de nationale domstole. Overgangsperioden kan 

forlænges med op til 7 år, således at perioden kan vare op til 14 år i alt. 

 

Enhedspatent 

Enhedspatentbeskyttelsen (’enhedspatentet’) gør det muligt på baggrund 

af én ansøgning at opnå patentbeskyttelse bredt i Europa.  

 

Allerede i dag er det muligt at opnå patentbeskyttelse bredt i Europa i 

form af et europæisk patent, der meddeles af den europæiske patentmyn-

dighed (EPO). Men i dag foregår dette ved, at man søger samtidigt i ud-

valgte, europæiske lande, som hver især skal validere gyldigheden i det 

pågældende land. Det er således i dag administrativt tungt og forbundet 

med store omkostninger at opnå og opretholde patentbeskyttelse bredt i 

Europa. 

 

Et almindeligt europæisk patent, der er meddelt af EPO, vil efter anmod-

ning fra patenthaveren fremover kunne opnå ensartet beskyttelse og få 

umiddelbar retsvirkning i alle de deltagende EU-lande.  

 

De nationale patentsystemer 

De nationale patentsystemer vil fortsat eksistere efter patentreformen. 

Virksomheder der ikke ønsker, at være del af det nye patentsystem, kan 

således vælge fortsat at benytte det eksisterende system med nationale 

patenter. Den fælles patentdomstol får ikke kompetence til at træffe afgø-

relse i tvister vedrørende nationale patenter. Tvister i sager om nationale 

patenter vil således fortsat skulle afgøres ved de nationale domstole. 


