Vad innebär en invändning?
Inom nio månader från att Patent- och registreringsverket (PRV) har meddelat patent kan vem som
helst, utom patenthavaren själv, invända mot patentet. Invändningen ska vara skriftlig och lämnas till
PRV. En invändning som kommer in för sent eller är ofullständig kan avvisas.
I invändningsärenden gör PRV en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet material.
Dokument som PRV en gång redan har tagit ställning till kan därför komma att bedömas annorlunda.
Resultatet av en invändning blir antingen att patentet upphävs, att invändningen avslås eller avskrivs
(patentet fortsätter att gälla) eller att patentet upprätthålls i ändrad lydelse.
En invändning kan bara göras på vissa grunder
Patentet kan upphävas eller ändras om det visar sig att:
• patenthavaren inte äger rätten till uppfinningen
• uppfinningen inte är ny, har uppfinningshöjd eller är industriellt tillämpbar
• uppfinningen inte är så tydligt beskriven att en fackman inom området kan utöva den
• patentet omfattar något som inte ursprungligen framgick av ansökan
Invändaren måste alltså åberopa minst en av dessa grunder. Invändaren har också bevisbördan för att
det som åberopas stämmer. Att bara påstå att till exempel en viss information var känd räcker inte.
Vad händer när en invändning har lämnats in?
Så snart PRV har tagit emot en invändning underrättar vi såväl patenthavaren som eventuellt andra
invändare, och bifogar en kopia av invändningsskrivelsen. Vi väntar sedan tills invändningstiden har
löpt ut innan ärendet tas upp till behandling. Vårt beslut föregås alltid av en skriftväxling, där samtliga
parter löpande får ta del av varandras material och ges tillfälle att yttra sig och argumentera för sin
sak. Vem som helst av parterna kan också begära en muntlig förhandling, vilket innebär att PRV kallar
alla parter till ett möte där invändningsärendet diskuteras. Innan PRV fattar sitt slutliga beslut skickar
vi även en sammanfattning av ärendet till alla parter för yttrande. I sammanfattningen redogör vi för
hur vi har uppfattat uppfinningen, den kända tekniken och parternas respektive argument.
Vad händer om jag inte svarar?
Somliga skrivelser skickar PRV till parterna bara för kännedom, men i vissa fall väntar vi oss ett svar
från dig. Om du inte svarar i tid på en skrivelse där vi har angett en tidsfrist kan vi fatta beslut baserat
på de handlingar som finns i ärendet sedan tidigare.
Hur lång tid tar ett invändningsärende?
Skriftväxlingen mellan parterna pågår tills ärendet är utrett och PRV kan fatta beslut. Det är därför
inte möjligt att ge en exakt tidsram för invändningsärendets handläggningstid. Har patent meddelats
på engelska kan invändaren begära att beskrivning och sammandraget ska översättas till svenska.
Beslutet kan överklagas
Om du inte är nöjd med PRV:s beslut kan du överklaga det till Patent- och marknadsdomstolen. Ett
överklagande måste lämnas in senast inom 2 månader från PRV:s beslutsdag.
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.

