Patenta pretenzijas
Pretenzijas definē objektu, kuram tiek lūgta patentaizsardzība, un izgudrojuma aizsardzības
apjomu, izmantojot tehniskās pazīmes. Pretenzijas izsakāmas skaidri, īsi formulējot un aprakstā
pamatojot. Patenta pretenziju skaitam pamatoti jāizriet no izgudrojuma būtības.
Ja izgudrojuma būtība pieļauj, pretenzija sastāv no divām daļām, - ierobežojošās un atšķirīgās
(raksturojošās) daļas, kur izgudrojuma ierobežojošā daļa satur norādi uz izgudrojuma objektu un ar
tehnikas līmeni kopīgajām tehniskajām pazīmēm, bet atšķirīgā jeb raksturojošā daļa sākas ar
vārdiem „atšķiras ar to, ka” vai „ir raksturīga ar to, ka” un tamlīdzīgi un satur konkrētas tehniskās
pazīmes, kas atšķir izgudrojumu no zināmā tehnikas līmeņa.
Var teikt, ka patenta pretenzijas ir juridiski svarīgākā patenta daļa, jo tā nosaka izgudrojuma
aizsardzības apjomu, tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties īstos vārdus, terminus un formu, kādā tiek
noformulēta pretenzija. Svarīgi atcerēties atšķirību starp vārdiem ar līdzīgu nozīmi, piemēram, ja
pretenzijas formulēšanai izmanto vārdu „satur”, tad tas nozīmē, ka izgudrojums var sastāvēt arī no
citām, pretenzijā neminētām sastāvdaļām, kas seko vārdam „satur”, taču, ja lieto vārdu salikumu
„sastāv no”, tad tas nozīmēs, ka izgudrojums sastāv tikai no minētajām sastāvdaļām, kas seko
vārdu salikumam „sastāv no”.
Formulējot pretenzijas, svarīgi ievērot un nepārkāpt nosacījumu par izgudrojuma vienotību, jo
vienā patenta pieteikumā var pieprasīt patentu tikai vienam izgudrojumam vai tādai izgudrojumu
grupai, kurus vieno kopīga iecere. Izgudrojuma vienotības nosacījums ir izpildīts, ja aizsardzība
tiek pieprasīta tādu izgudrojumu grupai, kurus vieno tehniska saistība, kas ietver vienu vai vairākas
vienas un tās pašas vai atbilstošas tehniskās pazīmes, kas aplūkojot izgudrojumu grupu kopumā,
nosaka katra tajā ietvertā izgudrojuma atšķirību no esošā tehnikas līmeņa. Proti, pretenziju
objektiem jābūt saistītiem ar objektu jaunajām pazīmēm, nevis ar tehnikas līmeņa pazīmēm.
Patenta pieteikums var saturēt vairāk par vienu vienas kategorijas (produkts, paņēmiens, ierīce vai
lietojums) neatkarīgo pretenziju, ja pieteikuma objekts satur daudz savstarpēji radniecīgu produktu,
pieteikuma objekts attiecas uz produkta vai ierīces dažādiem lietojumiem vai pieteikuma objekts
satur katras konkrētas problēmas alternatīvu risinājumu, kuru nevar ietvert vienā pretenzijā.
Katrai pretenzijai, kurā ir formulētas izgudrojuma būtiskās pazīmes, var sekot viena vai vairākas
pretenzijas, kas attiecas uz specifiskiem izgudrojuma īstenošanas gadījumiem (tehniskās pazīmes
variantiem, papildu pazīmēm).
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