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När kontrollerar PRV
prioritetens giltighet?
I ansökningar där PRV anför mothåll
publicerade under prioritetsåret
(”P-dokument”).

Hur kontrollerar PRV
prioritetens giltighet?
Patentkraven jämförs med innehållet i
prioritetsdokumentet.
Svårighet: prioritetsdokument på främmande
språk.
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…
PRV RL B2:2.1 Bedömning av prioritetens giltighet
…
Enligt 6 § PL gäller att den uppfinning som söks patentskyddad ska finnas
angiven i den tidigare ansökan. Detta innebär att uppfinningen enligt
patentkraven i den senare ansökan ska gå att härleda direkt och otvetydigt
ur den tidigare ansökans innehåll.
Med den tidigare ansökans innehåll menas det som en fackman, med sina
allmänna kunskaper, kan utläsa ur den tidigare ansökan, explicit eller
implicit.
…

Delprioritet
Patentlagen 6e §
En sökande kan få prioritet för en del av en
ansökan.

Hur ofta blir frågan om
delprioritet aktuell?
År 2012:
ca 1200 st PCT med prioritet
ca 130 st nationella med prioritet
P,X eller P,Y-dokument anfördes i ca 60 st
av dessa PCT (ca 5 %)
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..forts
Vid utländsk prioritet kontrolleras normalt inte
prioriteten i PCT fas I.
En stor del av PCT-ansökningarna är identiska
med den prioritetsgrundande nationella ansökan.
=> Ganska få fall där frågan om delprioritet kan
bli aktuell

Delprioritet – exempel

”Smoobo”
(baserat på offentlig patentansökan 1100401-7)

Patentkrav* i prioritetsgrundande national
ansökan (A):
1 Bollformad mixer, innefattande
-‐ en första halva med en kniv, samt
-‐ en andra halva som kan sättas ihop med första halvan för att bilda ett
slutet utrymme för mixning.
2 Mixer enligt krav 1, varvid
-‐ kniven är kopplad till en motor som i sin tur är kopplad till ett kinetiskt
batteri, och
-‐ de två halvorna är gjorda av gummi.

(*konstruerat exempel)
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Patentkrav* i senare PCT-ansökan med prioritet
(exempel 1)
1 Bollformad mixer, innefattande
-‐ en första halva med en kniv, samt
-‐ en andra halva som kan sättas ihop med första halvan för att bilda ett
slutet utrymme för mixning.
2 Mixer enligt krav 1, varvid
-‐ kniven är kopplad till en motor som i sin tur är kopplad till ett kinetiskt
batteri, och
-‐ de två halvorna är gjorda av gummi.
3 Mixer enligt krav 1, varvid gummit är polybutadien.
(*konstruerat exempel)

Patentkrav* i senare PCT-ansökan med prioritet
(exempel 2)
1 Bollformad mixer, innefattande
-‐ en första halva med en kniv eller ett blandarelement, samt
-‐ en andra halva som kan sättas ihop med första halvan för att bilda ett
slutet utrymme för mixning.
2 Mixer enligt krav 1, varvid
-‐ kniven eller blandarelementet är kopplad till en motor som i sin tur är
kopplad till ett kinetiskt batteri, och
-‐ de två halvorna är gjorda av gummi.

(*konstruerat exempel)
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Tyskt dokument
publicerat under
prioritetsåret:

Patentkrav* i senare PCT-ansökan med prioritet
(exempel 3)
1 Bollformad mixer, innefattande
-‐ en första halva med en kniv, samt
-‐ en andra halva som kan sättas ihop med första halvan för att bilda ett
slutet utrymme för mixning.
kännetecknad av
-‐ att kniven är kopplad till en motor som i sin tur är kopplad till ett kinetiskt
batteri, och
-‐ att de två halvorna är gjorda av ett material som gör det möjligt att
studsa bollen, t.ex. mot ett golv.

G1/15!
(*konstruerat exempel)

PRV Riktlinje B2:2.1 (forts)
…
Delprioritet
En sökande kan få prioritet för en del av en ansökan, så kallad delprioritet (6e §
PL).
Med detta menas att prioriteten kan vara giltig för det som anges i vissa
patentkrav, men inte i andra.
Delprioritet kan också innebära, om ett och samma patentkrav anger flera olika
alternativ, att prioriteten kan tillgodoräknas endast för vissa av alternativen i
patentkravet.
…
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Tack för mig!
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