Vad innebär ett tekniskt föreläggande?
Ansökan innehåller brister
Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. I det tekniska föreläggandet redovisar ingenjören de hinder som finns för att ansökan ska kunna leda till ett patent. Det kan handla om tidigare
tekniska lösningar som påminner om din uppfinning, men också om brister av mer formell karaktär.
Hur svarar jag på ett tekniskt föreläggande?
Ett föreläggande är inte ett slutligt beslut. Om du inte håller med om ingenjörens slutsatser kan du
besvara föreläggandet och argumentera för din ansökan. Om du vill ha hjälp att svara på föreläggandet kan du anlita ett patentombud.
Du kan också avgränsa dina patentkrav så att din uppfinning skiljer sig tydligare från den kända
tekniken, men kom ihåg att du inte får lägga till någon ny information i ansökan. Lägger du till något
i ett patentkrav måste du alltid ange var i de ursprungliga handlingarna du har hämtat informationen.
Vad händer om jag inte svarar?
Om du inte svarar inom utsatt tid kommer din ansökan att avskrivas, men den kan återupptas mot
en extra avgift inom fyra månader från det slutdatum som angavs i föreläggandet.
Vad händer sedan?
Om svaret kommer in i rätt tid kommer en patentingenjör att titta på din ansökan på nytt. Vanligtvis
får du sedan antingen ett slutföreläggande eller ett avslagsbeslut.
Ett slutföreläggande får du om din argumentation och/eller dina ändringar har undanröjt hindren för
patent. När du sedan svarar på slutföreläggandet ska du bland annat godkänna de handlingar som
ska ligga till grund för patentet.
Om PRV trots allt anser att uppfinningen inte är patenterbar kommer din ansökan istället att avslås.
Ett avslagsbeslut kan alltid överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.
Det kan hända att du, istället för ett slutföreläggande eller avslagsbeslut, får ett nytt tekniskt föreläggande. Ett sådant föreläggande kan du naturligtvis också besvara.
Vad är en ”svensk sökrapport”?
Som en extra service bifogar vi tillsammans med det tekniska föreläggandet en handling som vi kallar
svensk sökrapport. I denna rapport redovisas ytterligare dokument som PRV funnit i samband med
granskningen. Redovisningen kan ge dig en mer fullständig bild av hur utvecklingen ser ut inom det
aktuella teknikområdet. Om du svarar på ett föreläggande ska du bara bemöta de dokument som
anförs i föreläggandet, inte de dokument som enbart redovisas i svensk sökrapport.
Mer information
Om du vill ha mer information är du välkommen att besöka vår webbplats, www.prv.se, eller kontakta
kundsupport på telefon: 08-782 28 00 eller via e-post: kundsupport@prv.se.

