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Lagutskottets betänkande

1977/78:10
med anledning av propositionen 1977 /78: 1 om ändring
lagen (1967: 837), m. m. jämte motioner

patent·

Ärendet
I propositionen 1977/78: 1 har regeringen (justitiedepartementet)
efter hörande av lagrådet - föreslagit riksdagen att
dels anta i propositionen framlagda förslag till
l. lag om ändring i patentlagen (1967: 837),
2. lag om erkännande av vissa utländska avgöranden på patenträttens
område m. m.,
3. lag om ändring i lagen (1946: 816) om bevisupptagning åt utländsk
domstol,
4. lag om ändring i lagen (1971: 1078) om försvarsuppfinningar,
5. lag om ändring i lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
dels godkänna
1. den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om
patentsamarbete med därtill hörande tillämpningsförcskrifter,
2. den i MUnchen den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om
meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen)
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter och protokoll,
dels förnya sitt godkännande av den i Strasbourg den 27 november
1963 avslutade konventionen om förenhetligande av vissa delar av
patenträtten.
I propositionen har regeringen <hanuclsdepartementct l vidare föreslagit
riksdagen att anvisa medel för ltm till den europeiska patentorganisationen. I denna del har propositionen hiinvisats till niiringsutskottet. som
behandlar anslagsfr:'lgan i bctlinkandet NU 1977/78: 35.
I iirendet behandlar utskottet vidare dels de med anledning av propositionen väckta motionerna 1977/78: 29 och 30, dels den vid föreg~1elllle
riksmöte väckta frist:'lendc motionen 1976/77: 656, dels de vid innevarande
riksmöte viickta fristående motionerna 1977/78: 524 och 525. Motionsyrkandena redovisas nedan pä s. 38.
Konstitutionsutskottet har till lagutskottet inkommit med yttrande
med anledning av propositionen. Yttrandet har fogats till detta betänkande som bilaga I.
I ärendet har företrädare för justitiedepartementet, Svenska föreningen för industriellt rättsskydd, Svenska patentombudsföreningen och
Svenska uppfinnareföreningen framfört synpunkter på de föreliggande
förslagen.
I

Riksdai:en 1977/78. 8 sam/. Nr IU

LU 1977/78: 10
Som ett led i behandlingen av ärendet har utskottet besökt patentverket
och Aktiebolaget Astra i Södertälje.
Skrivelser har till utskottet inkommit från Patentverkets ingenjörsförening, Statstjänstemannaförbundets avd 415 (ST-Patent), Svenska
föreningen för industriellt rättsskydd, Svenska patentombudsförcningen
och Svenska uppfinnarcförcningcn.
Protokoll den 14 april och 3 oktober 1977 från förhandlingar i ärendet enligt 11 § lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet
<MBL) mellan statens förhandlingsråd (arbetsgivarsidan) samt SACO/
SR, SF och TCO-S (arbetstagarsidan) har överlämnats till utskottet.
Protokollen redovisas nedan (s. 41 ).
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Lagförslagen
Förslag till
Lag om ändring i patentlagen (1967: 837)
1

Härigenom föreskrives i fråga om patentlagen ( 1967: 837>'
dels att nuvarande 7 § skall upphöra att gälla. att nuvarande 8 och 9
skall betecknas 7 och 8 §§ och erhålla nedan angivna lydelse. att rubriken
närmast före nuvarande 8 § skall sättas närmast före nya 7 samt att en ny
paragraf. betecknad 9 §.av nedan angivna lydelse skall införas.
dels all 28-38
och rubriken närmast före 28 skall upphöra att giilla
samt att i stället skall införas elva nya paragrafer. betecknade 28-38 **·
och en ny rubrik närmast före nya 28 *·av nedan angivna lydelsl'.
dels att nuvarande 72- 76
skall betecknas 75- 79 **. att nya 75 och
77 §§ skall erhålla nedan angivna lydelse samt att tre nya paragrafer. betecknade 72- 74 **. av nedan angivna lydelse skall införas.
dels att 1-3. 6. 13, 15. 19-22. 24. 40. 41. 51-53. 55, 60 och 65 **skall
ha nedan angivna lydelse.
dd.1· att i lagen skall införas fjorton nya paragrafer. betecknade
80-93 **·och en rubrik närmast före 80 §.av nedan angivna lydelse.
dels att punkt I andra meningen i lagens ikraftträdande- och övergfmgsbestämmelser skall upphöra att gälla.

**

*

**

*

**

N111·ara11de lydelse

Fiireslagen lydl'ise

Den som gjort en uppfinning.
som kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergf1tt äger efter ansökan erhålla patent pfl uppfinningen och
därigenom förvärva ensamrätt att
yrkesmässigt utnyttja uppfinningen
enlit:t denna lag.

Den som gjort en uppfinning.
som kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergått äger 1111, enligt 1-10
/.:.ap. denna lag. efter ansökan erhalla patent på uppfinningen hiir i
riket och därigenom förvärva en-

' Scnasre lydelse av
28 § 1977: 700

38
73

75

* 1977:
1977: 700
700

~

*1977: 700

samräll all yrkesmässigt utnyllja
uppfinningen. Om e11ro11eis/.:.t f1ttte11t swdgas i 11 /.:.ap.
Såsom 11ppft1111i11g {l/ISl'S aldrig
l'ad som utgör cnhart
I) en upptiic/.:.t, 1·ete11s/.:.aplig teori eller matematisk metod.
2) en /.:.onstniirlig skapelse.
3) en plan, regel eller metod fi'ir
intellektuell verksamhet, .fiir spel
eller fiir affiirsl'er/.:..rnmhet eller el/
datorprogram,
4 J el/ framläggande a1' infnrmation.
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N111·11runde lydelse

Fiireslage11 lydelse
Såsum 11p1~fi11ning 11n.H'S ('.i lie/ler
sådant fiir.fiirwule .f('ir /o.imrgisk eller /eraprntisk helwnd/ing eller Fir
diagnostisering som s/o.all l//(Ji·a.1·
pä människor eller djur. Vud nu
sagts utgiir ej hinder för all putelll
meddelas pil ulster, däribland iimnen och blandningar m· ämnen, fiir
w1viindni11g ridfi'irfi1rande 111· delta
slag.

Patent meddelas icke på
I) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän
ordning,
2) viixtsorter eller djurraser eller vlisentligen biologiskt förfarande för
framställning av vlixter eller djur; patent må dock meddelas pt1 mikrllhilllllgiskt fört'arande och alster av sf1dant förfarande.

Patent meddelas endast pä uppfinning som 1·iisen1/igen s/o.iljer sig
frcin vad som blivit känt före dagen
för patentanstikningen.
Som kiint anses allt som blivit allmlint tillgiingligt. vare sig detta
skett genom skrift, föredrag. utnylljande eller pt1 annat sätt. Även

innehållet i pall.:ntansökan som före
nämnda dag gjorts hiir i riket anses
som kiinl. om denna ansökan blir
allmänt tillgänglig enligt 22

*·

Patent meddelas endast pli uppfinning som iir ny i .fi'irh1//la!l(/e till
vad som blivit känt före dagen flir
patentansökningen och tillika 1·iisc111/igl'll skiljer sig diirifi-,/11.
Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt. vare sig detta
skett genom skrift. föredrag. utnyttjande eller pil annat siitt. Även
innehållet i patentansökan som före

nämnda dag gjorts hiir i riket anses
som känt, om denna ansökan blir
allmänt tillgänglig enligt 22
Villkoret i första stycket att uppfinningen ~·iisentligen skall skilja sig
från \'lid som b/i1·i1 kiilll fiire dagen
för pa1e111ansiikninge11 gäller dock
icke i fiirhållande till innel11il/e1 i
si/dan ansökan.
Bes1ii111ml'iser 0111 ull. l'id 1illlii111pning m· andra stycket, a11siika11 so111 a1'.1·e.1· i 3 eller 11 kap. i i·issa .fiill äger ,\'(l//1111a 1·erkw1 so111 t'n
hiir i riket gjord patentansiikun flnna.1· i 29, 38 och 87
Villkorel i fiirsta slyckl'l all 11pp.fi1111inge11 skall i·ara ny 111giir ej hinder .fi'ir all 11a/<'11/ 111eclclelas på /o.iinl
ii111nc eller kii11d h/a11d11i11g m· ii11111e11 .fi'ir 111n·ii11dni11g i·icl .fi'ir.fiira11cl1'
so111 m·ses i I treclje s/yckc1. 0111

*·

**·

*

LU 1977/78: 10

5

Fiireslagen lydelse
lllll'ii11d11i11ge11 m· ii11111et eller
h/1111d11i11ge11 icke iir /.:.ii11d 1·idförfara11de m· deua slag.
Patent må meddelas utan hinder
av att uppfinningen inom sex månader innan patentansökningen gjordes blivit allmänt tillgänglig
I) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne hlirleder sin rätt eller
2) genom att sökanden eller någon frän vilken denne härleder sin
rätt förevisat uppfinningen pft såcla11 otliciell eller officiellt erkänd
internationell utställning som a1·ses
i den i Paris den 22 11m·e111bcr 1928

Patent mft dock meddelas utan
himlcr av att uppfinningen inom
sex mänader innan patentansökningen gjordes hlivit allmänt tillgiinglig
I) till följd av uppenbart misshruk i förh:'lllande till sökanden elk:r 11{1gon frtm vilken denne härleder sin riitt eller
2) genom att sökanden eller någon fr{rn vilken denne hlirlcder sin
riitt förevisat uppfinningen pä officiell eller officiellt erkänd internationdl utställning.

al's/utaclc /.:.011n'11tio11e11 0111 i11ter11a tio11dla 11 tstiill11i11gar.
3
Den genom patent förvärvade
cnsamriitten innebär att, med de
undantag som anges nedan. annan
iin patenthavaren ej må utan dennes lov utnyttja uppfinningen yr/.:.e.rn1ä.1sigt genom all ll/ll'iillda rw-

te11ts/.:.yddat fiir.fi11"1111de. genom au
tilll'l!l"kll, i1!fÖra, a11l'ii11da eller till
./i)rsii/j11i11g, 11thymi11g eller utlåning 11thj11da pate11f.\'kyddat alster
eller pil a1111at siiu.

A 1·ser 11p1~fi1111i11ge11 för.fi11"a11de
.f(jr tilfrerk11i11g m· alster, omfauar
e11sa111riittc11 ii1·e11 alster som till1·l'l"kats enligt Ji>r.fara11det.

*

Den genom patent förvärvade
ensamrätten innehär att. med de
undantag som anges nedan, annan
än patenthavaren ej må utan dennes lov utnyttja uppfinningen genom att
I J till1·erka, 11thj11cla. hri11ga i

0111siiu11i11g eller c1111·ii11da pate111s/.:.ycldat alster eller i1!fÖra eller i1111elw sclcla111 alster Fir ii11da111ål
som 1111 sagts.
2 J anl'iinda patentskyddat för.farande eller. 0111 '11111 1·et ella det
med hii11sy11 till omstiindighetema
iir 11ppe11h11rt alt fii1jimmdet l'j får
a111·ii11clas 11ta11 pate11thm·c11"e11s lo1·,
utbjuda det .for am·iind11ing här i riket,
3) 11thj11da, bringa i omsiiu11i11g
eller am·iinda alster som tillverkats
enligt patentskyddat fiir.fimmde eller införa eller inneha alstret för
iindamtll som nu sagts.
EnsamriiHen innebär även att
a1111a11 ii11 patenthm·aren ej må utan
dennes lov utnyttja uppfinningen
genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som ej iir beriittigacl
aH utnyuja uppfinningen sådant
medel för att utöra den hiir i riket
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N111·1ir11111fr lydelse

En.rn111rii11cn Oll!fi111ar icke 111nylljwulc 111· als/er, so111 sålts hiir i
rik<'! i h111ik eiier t>li diir111edjii111j("ir/ig1 siill i .1·1rid 11101 <'n.wmriillen.
11111 kiiparen 1·id kiif>el icke iigd<' ell<'r hor/ iiga kiinnedo111 0111 att en.rn111rii11en kriinkles.

6
Regeringen äger ji)rordna. all
ansökan om patent pi\ uppfinning.
vilken 1idigare angivits i ansökan
0111 skydd 1110111 rike!. skall vid tilllämpning av 2 § första och andra
styckena samt 4 anses gjord samtidigt med ansökningen 1110111 riket
om sökanden yrkar det.

*

2

Senaste lydelse
1977:700

6
Fiireslagen lydelse
som hiinfi'ir sig !il! nägot väsentligt
i uppfinningen, om den som erbjuder eller 1il/handal11l/ler medlet 1•et
eller det med hiinsyn 1ill omständigheterna är uppenbart all medlet
är lämpat och avse// all cm1•ändas
1•id utÖl'llnde m· upp.linningen. Är
medier en i ltande/11 allmiinr förekommande \'lira, giil/er 1•ad nu
sagts dock endast 0111 den so111 erbjuder eller tillhandalul/ler medlet
siiker påverka mottagaren till
handling so111 a1·ses ifiirsta stycket.
Vid tilliimpning m· bestämmelserna
i detta stycke skall sä.rnm beriittigad att 11t11y11ja 11ppftnninge11 icke
anses den som utnyttjar 11ppfi11ningen pä siill so111 sägs i tredje
styckt'f I, 3 l'iler 4.
Från en.rnmriitten 1111dantaga.1·
I) utnyt(jamle som ej sker yrkes111iissigt.
2) ut11yttjand<' m· paten/skyddat
alster som hringals i omsättning
här i riket a1· patenthm·aren eller
med de11nes samtycke,
3) utnyttjande m· up1~finning för
experiment. som m·ser .1j1ill'l1 upp.tinningen.
4 J hnedning på apotek a1· liikcmedcl enlig! liikares förskrirning i
enskilt .fi1// eller tltgiird med sålunda herell liikemedl'i.
§2

Ansökan om patent pi\ uppfinning. vilken i11om tol1· nul11ader .före ansiikningsdagen angivits i ansökan m·see11de pate111 här i riket eller
patent, uppfinnarcertifikat eller
skydd som nyttighe1.rn10del/ i främmande stat som iir ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883.
för skydd a1· den industriella äganderätten, skall vid tillämpning av
2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt
med den tidi!(tire ansökningen. om
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Fiireslagen lydelse

N111·e1ra11de lydel.H'

I j("irordna11de skola anges de
niimwre 1·illkor, 1111der 1·ilka .l"lldan
ko111·e11rionspriorirer mc1 clotiuras.

8

*Patentmyndighet för S1·erige

är

patent- och registreringsverket.

<i

*Ansökan om patent göres skriftli-

gen hos patentmyndighett:n.

Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen. innefattande även ritningar om sådana behövas. samt bestämd uppgift om
vad som sökes skyddat genom patentet (patentkrav). Beskrivningen
skall vara så tydlig. att en fackman
med ledning därav kan utöva uppfinningen.

sökanden yrkar det. Si/dan prioritet må åtnjutas även .fi·ån ansökan
om skydd som icke ai·ser .Har som
iir ansluten till k0tll"enrionen. om
motsvarande prioritet Jrcln .n·ensk
patentansökan medges diir den tidigare ansökningen gjorts och om
där gällande lagsrijining i ht11'11dsak överensstämmer med konventionen.
Regeringen eller. efter regeri11gens hestäm11wnde. parent111y11digheren fiireskrii·er i 1·ilke11 ordning
yrkande om prioritet skallframställa.1· och l'ilka ha11dlingar som skola
inge.1· till sriid fiir yrke1ndet. Jak11ages ej l'lld så/1111da .fi'ireskril'ifs, må
prioritet icke åtnjutas.

7

*Med pe11ent111yndigheten m·ses i

denna lag paten/111.rndigheten hiir i
riket. 0111 ej annat siigs. Patentmyndighet hiir i riker är patent- och regis! reri ngs ve rkct.

8

*Ansökan om patent göres skriftli-

gen hos patentmyndigheten eller. i
./(111 so111 m·ses i 3 kap .. hos paten/myndighet i frii11111wnde stat eller
hos internationell organisation.
Ansökningen skall innehälla beskrivning av uppfinningen. innefattande även ritningar om sådana behövas. samt bestämd uppgift om
vad som sökes skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten all uppfinningen m·ser kemisk fiirening medför icke att bestämd am•iindning 1111/ste a11ges i
patentkrin·et. Beskrivningen skall
vara så tydlig. att en fackman med
ledning därav kan utöva uppfinningen. A i· ser uppfinning mikrohiologiskt .fi"irfi1rande eller alster m· sådant fiirfim1nde och skall mikroorganism som icke är allmänt tillgänglig l1111·ändas l'id 11tiil'l111de m·
uppfinningen. a11ses 11p17.finningen
icke tillräckligr 1ydlig1 angiven,
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/-"iire.1/11ge11 lydl'isl'

N t/\'<1r1111d1' /rcldsc

111ed 111i11dre en k11/t11r a1· denna
111ikroorga11i.1·111 lii111nas i fiirnir enlig! .fi"ireskn:ticr som regeringen eller. l'.fier regeringens hcstiimmande. 1111tc11t 111y11dighete11 meddelar.
Ansiikningcn skall des.1·1110111 i11neltillla t'll sw111111u1drag a1· beskri1·ni11g och patcntkrm'. Sa11111wnclraget skall tjäna enbart .1·0111
teknisk i1!fim11mio11 och 111å icke
til/111iit11s hetycld.H' i lllllllll a1·seenI ansökningen skall uppfinnarens
namn anges. Sökes patent av annan
iin uppfinnaren. skall siikanden
styrka sin riitt till uppfinningen.

d1'.
I ansökningen skall uppfinnarens
namn anges. Sökes patent av annan
iin uppfinnaren. skall sökanden
styrka sin riitt till uppfinningen.

Sökanden skall erHigga faststiilld
ansökningsavgift.

Sökanden skall erlägga fastställd
ansökningsavgift.

9

Ansökan om patent m:1 icke iindras sf\. all patent sökes pf1 nf1got
som ej framgick av lln.1·iikning.1lwndlingamll
niir a11.1·iik11ingl'l1
gjordes eller enligt 14 skall anses
gjord.

*

15
Har sökanden icke iakttagit vad
som Lir föreskrivet om ansökan eller finner patentmyndigheten annat
hinder föreligga för bifall till ansökningen. skall sökanden föreläggas
att inom viss tid avge yttrande eller
vidtaga rättelse.

*

0111 siika11dc11 hcgiir del och erliigga .1iirskilcl m·giji. skall pa1e11t111yncliglte1en ptl de 1·illkor regering1·11 hes1ii111111er /å1a 1m.1·iikni11ge11 hli
fiire111ål ji"ir st/dan nyhetsgra11sk11ing 1·id i11temalio11el/ 11yhetsgra11skni11g.rn1y11dighe1 som m·se.1· i
11rrikd 15.5 i den i Washington den
19 juni 1970 m·.1/11tade kom·e11tiont·11 11111 putn1t.1·,1111arhe1e.

Ansökan om patent må icke ändras sf1. all patent sökes pa nagot
som ej framgi1:k av a11siik11i11ge11
niir den gjordes eller enligt 14 §
skall anses gjord.

* Har sökanden icke iakttagit vad
som är föreskrivet om ansökan eller finner patentmyndigheten annat
hinder föreligga för bifall till ansökningen. skall sökanden föreläggas
att inom viss tid avge yttrande eller
vidtaga rättelse. I sammandraget
må pate111myndighete11 dock, llfan
att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.
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Fiin·.1/agl'11 /_1·ddsc

N1n·ara11Cle lydelse

UnderlMer sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller
vidtaga f1tgiird för att avhjiilpa anmärkt b1ist. skall ansökningen avskrivas.
Underriittelse diirnm skall intagas i förefäggandet.
Avskriven ansökan Merupptages. om sökanden inom fyra månader efter
utg[1ngen av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager iitgiird för
att avhjiilpa brist och inom samma tid erlägger fastställd aterupptagningsavgift.

19

Ä roa 11siik11i11gslw llllli11g11 rna .f i1/I-

. stiindiga och finnes ej hinder för
patent föreligga. skall ansökningen
godkiinnas för utläggning enligt

*·

21
Sedan ansiikningen godkiints för
utliiggning. m[1 />1111•111kra1·1·11 icke
11n·idgus l'ill'I" yrk1111de c11/ig1 f.I ~
_fi-a 111 s I ii Il a.1 .

20
1nom I va mi'1nader efter det ansökningen godkiints för utliiggning
skall si.ikanden erlägga faststiilld
1ryck11i11g.1"111·gifi. Sker del ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan {1terupplages. om sökanden inom fyra m;·,nader efter utgfingen av sagda tid erHigger 1ryck11i11gs11rgifie11 _iiimte faststiilld Merupptagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnaren och
begiir han befrielse frt1111ryck11i11gsm·gifie11 inom tv;\ m!mader efter tkt
all ansökningen glidkiints för utliiggning. m;\ patentmyndigheten
medge honom s;'1dan befrielse. om
han har avseviird svf1righet att erliigga avgiften. Avslås framstiillningen. skall avgift som erliigges
inom t vf1 m!1nader diirefter anses
erlagd i riitt tid.
21
Sedan 1ryck11i11g.1·m',i.:i/i enligt
20
erlagts eller befrielse frfm
1ryckni11g1·111·gifie11 medgivits. skall
patentmyndighelen u1Higga ansökningen för all bereda allmiinhetcn
tillfälle att inkomma med inviindning mot ansiikningen. Utliiggningen skall kungöras.

*

* Ar 1111siik11i11ge11 .fi1/l.11ii111Jig

och
finn•'' ej hinder för patent föreligga .
skall ansökningen godkiinnas för
utläggning enligt 21

*·

Sedan ansökningen godkiints för
utliiggning. mf1 yrka111fr e11/ig1 14 ~
1j .fi"a111.11iil/11.1 dll'I" 111111•111kr111"1'11
ii11dr11.1· sil all 11a/1•111.1kydde1s 11111.fi11111i11g 111ridg11s.

* Inom

tvr1 mfmader efter det ansökningen godkänts för utliiggning
skall sökanden erliigga faststiilld 111liigg11i11gs111"gifi. Sker det ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan !iterupptages. om sökanden inom fyra mänader eftt:r utgtmgen av sagda tid erliigger 111liigg11i11g.1·m·g(fie11 jämte faststiilld
äterupptagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnaren och
begiir han befrielse frfm 111/iif,Jg11i11gsa1·g(fie11 inom 1vf1 111f111ader eflcr det att ansökningen gndbnts
för utliiggning. mf1 palentmyndigheten medge honom sädan befrielse.
om han har avsevärd svtll'ighet att
erliigga avgiften. Av'iläs framstiillningen. skall avgift som crliigges
inom tvt1 manadcr därefter anses
erlagd i riitt tid.

* Sedan

111/iigg11i11g.1·a1·g(fi enligt
20 erlagts eller befrielse frfm 111liigg11i11gsa1·g(firn medgivits. skall
patentmyndigheten utfägga ansökningen för att bereda allmänheten
tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.

*
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Fiircslagcn l_1·dd.11'
Invändning göres skriftligen hos patentmyndigheten inom tre mi1nader
frän kungörelsedagen.
Frän och med den dag då ansökningen utlligges skola tryckta exemplar av beskrivning och patentkrav. med uppgift om sökanden
och uppfinnaren. finnas att tillgti
hos patentmyndigheten.

Fri111 och med den dag d:'1 ansi.ikningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning. patentkrav
och sw111111111llrt1g. med uppgift om
sökanden och uppfinnaren. finnas
alt tillg<'1 hos patentmyndigheten.

-,-, ss
Fr{111 od1 med den dag dä ansökningen utlägges skola handlingarna
ärendet hidlas tillglingliga för envar.

När aderton mf111ader förflutit
fran den dag df1 patentansökningen
gjordes. eller. om k11111·('1/lio11.1priorire1 yrkas. den dag frän vilken
prioriteten beglires. skola handli11garm1 hällas tillgängliga för envar.
liven om ansökningen icke utlagts.
Har beslut fattats om avskrivning
eller avslag. skola handlingarna
dock h;\llas tillgängliga endast om
sökanden begär all ansökningen
i1terupptages eller anför besvär.

Nlir aderton mi111ader förflutit
frän den dag d{1 patentansökningen
gjordes. eller. om prioritet yrkas.
den dag fr{111 vilken prioriteten beglires. skola handlingarna hi1llas
tillgängliga för envar. även om ansökningen icke utlagts. Har beslut
fattats om avskrivning eller avslag.
skola handlingarna dock hällas tillglingliga endast om sökanden begär
att ansökningen återupptages. anför besvär eller giir .fi·11111.l"liill11i11g
enligt 72 eller 73

*·

Pf1 framställning av sökanden skola handlingarna h{11las tillgängliga tidigare lin som följer av första och andra styckena.
Nlir handlingarna bli tillgängliga enligt andra eller tredje stycket. skall
kungörelse dlirom utfärdas.
I nnehrtller handling företagshemlighet och rör den icke uppfinning var!i
patent sökes. äger patentmyndigheten. om särskilda sk~il föreligga. pti yrkande förordna att handlingen icke mi'1 utHimnas. Har s:'1dant yrkamk
framställts. m:'1 handlingen icke utllimnas förrlin yrkandet ogillats genom
beslut som vunnit laga kraft.

K11lt11r ar 111ikro11rganis111 som
lämnas i .fi'in·ar enligt 8 § andra
stycket skall. sedan handlingarna i
ärendet hlii'it tillgängliga .f('ir e11rnr, hållas tillgiinglig .fi"ir Je11 s11111
giir skr(fi/ig fra111.11iil/11ing diiro111
och .fi'irhinder sig att iakttaga 1·ad
regeringen .fiireskrin'r till .fi"irehrggandt' 111· 111isshruk 111· si/dan
k11lt11r.
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*

Talan mot ~lutligt heslut av patentmyndigheten p~1 patentavddningen i
iirende angaende ansökan om patent 111[1 föras av sökanden. om det g{1ll honom emot. Mot besl111. varigenom ansökan bifallits naktal inviindning
framstUllts i behiirig ordning. 111~1 talan föras av dcn som gjort invändningen. Atcrkallar inviindaren sin talan. 111;1 denna likviil prövas. om siirskilda
skiil fi.irdigga.
Mot heslut. varigenom begiiran om aterupptagning enligt l.'i ~ tredje
stycket eller 20 ~ fiirsta stycket avslagits eller yrkande om överföring enligt IX* hifallih. m[i talan föras av sökanden. Mot hcslul. varigenom yrkande lllll iiverforing enligt IN ~ avslagih. 111{1 talan foras av den som framstiillt yrkandet.
l\fot hcslut. varigcrwm yrkande 1•m förordnande cnligt 22 ~ fe111lc stycket avslagits. m;i talan föras av sökanden cller dcn som cl.kst framstiillt yrkandet.
0111 111/a11 11101 hl's/111 l'llligt
ll'r 73 ~ .fi'irl'.l'/..rin'.\' i 75 ~.

72 d-

3 KAP.

Internationell patentansökan

Med i111ema1io11ell pate111c111si)f..a11 c11·scs <111.,·iif..w1 so111 giire.1· enligt den i ~1.:a.1hi11gt1111 cfrn /9 juni
19711 a1·s/111adc /..11111·enri11nen 0111
/1l//l'l/f.\'ll/llll/"hl"ll'.
mt11 ion t' Il
f'll Il' 111a11.I'()/.;a11
ingl's till p111c•n1111rndighe1 eller i11ter11t1tio11dl orga11isatio11 so111 enligt ktllll't'llfi<Jllt'll 011/ fll/f('/l/.\'<//11{//"/]f•/1' ol'h 1illii111p11i11g.1:f("ires/..rifiema
till de1111a iir hehi'irig all moflaga
sdda11 1111.1·ii/..1111 (11101111g1111cle 111y11dighef). /)1•11 .l'l"l'nska r•atent111yndighere11 iir //lollagwulc my11dighct
i 1·11/igh1•t med l'lld rcgeri11ge11 .fi'iresf..1"il'er. Fiir intcrn11ti1111el/ p111entw1säf..1111. som inges till den .\Tcns/..a
pu1e11t111_,·nc/ighetl'n. s/..ull siif..a11d1•11
aliigga .fi1.11s1iilld a1·gift.
Besrii111111e/.1·1'rna i 29-38 §.~ giilla in1crnatiu11dl pare1111111sii/..an
som 011(/illtur S1·erige. Siikes gc110111 scldan 1111sii/..a11 etll"upl'isf..1 pa/t•nt.fi'ir Sraigc. giilla dod I I /..ap.

/11,,.
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Fiirl'slagen lydelsl'

N111·t1m11dt! lydelse
29

*

/11ternt1tionell
patentansökan .
.f('ir l'ilke11 den 111011aga11de myndigheten fi1ststiillt i11ternatio11cll i11gii·11i11gsdag. skall hiir i rikl't lrn samlllll 1·erkw1 som .1·1·ensk patc11tan.1·iikan som gjorts nämnda dag. Vad i
2 .ii andra stycket andra punkten
sägs skall dock gälla endast 0111 m1siilrni11gl'11 jitl{j('i(its enligt 31 ~.
30

~

In tema ti1 mell
p11 te11 t11nsii/..1111
sk11ll anse.1· tlterkallad .\'i)l'itt 111·ser
!frerige i de ji1ll som m·ses i artikel
24.1.i och ii i konventionen om patent.rnmarhete.
31

* Vill siikw1de11.fi!IUi'i(j11 i11tcma1ionell patent1msiikt1n stll'ill m·ser
Sl'erige. skall han inom tj11go må11ader frän de11 intemt1tionella i11gin1i11gsdage11 ellcr, om prioritet
yrkas. den dag från l'ilke11 prioritl'ten hegiires till pate/l/111yndighete11
inge m·skr(fi m· den internationella
patentansökningen och. i den 0111.ti11t11i11g regeringen .f('ironlnt1r,
översättning av denna till svenska
samt erlägga fastställd avgift.
liar internationell nyhetsgransk11i11gsmy11dighet hes//l/at att internationell
11yhetsgra11sk11ingsrapport cj sk11ll 11p11riittas. skall siik11nde11 .fi11lgöra 1·ad i fiirsra styckct
sägs inom t1·1/ månader ,fi-iln det
myndigheten m·siinde 11mlerriittelse till honom 0111 hes{11tet.
Har siikanden hegiirt att den internationella a11.1·akni11gen skall 11nderka.1·tas intcmt1tioncll fiirheredaml e
patenterlw rli etspriil"ll ing
och har han inom nitton mclnwler
frt/11 den i första .1·tycket a11gii·na
dagen i ö1·ere11sstäm111e/.1·e 111ed
ko111·en tionen om pa te11 t.1·1111111rhete
och tilliimp11i11g.1fiireskr(ftema till
denna cll'gil'itfiirklaring all ha11 m·ser att m11·iinda rcs11/t11te1 a1· denna
prö1·nin~ 1·it! ansökan om patent.får

LU 1977 /78: 10

13
Fiireslag('l1 lydelse

Nurarande lydelse

Sl'l•rige. skall han jitli/,:öra rad i
fiirsta styckl'I siigs inom tjugofem
11u/1uuler från nämnda dag.
Fullgör sökanden ej \'{Id som
tlligger honom enligt första. andra
eller tredje .\"/yr:ket. skall ansökningen anse.1· återkallad stli•itl avser Si·crige.

Återkallar siikamlen hegiiran 0111
intcmationell .fi'irheredande patenterharhet.1priirning eller .fi'irklaring
llll han m·ser all 11111·iinda rl'.\'11/tatet ai· st/dan priirning rid ansiikan
om /ill/('/ll .fi'ir Si·erige. skall den
in temat iondla paten Ia nsiikningen
anse.1· tltcrk11/lad sd1·i11 arser Si·erigc. 0111 i:i tlttrkallelsen giire.1· Ji'ire
111g1/ngen 11\· .fi'ist som giiller enligt
31 fiir.1·1a eller andra stycket och
siikandcn de.1·s111om fiire .f/"istens 111gi/ng .fitllgiir \'lid som åligger hono111 enligt 31 .fi'irsta stycket.

*

*

33

*
Har internationell p111c111ansok1111 fi1llji'i/jts enligt 31 §. giiller i
fnlga 0111 ansökningen och dess
h11ndliiggning 2 k11p .. 0111 l'.i annat
siigs i denna paragraf eller
34-37 ii!i. Ansiikningen 111å endast
p1/ fra111stiillning m· siika11Jen upptagas till prifrning före utgången
m· frist som gäller enligt 31 !i.
Skyldighet cnligr 12 llff ha ett
hiir hosa/I 0111h11d intriider .fiJr.1·1 då
1111.1·ökningcn 111tl 11pptag11s till prii1·ning.
Bestii111me/sema i 22 !i andra och
tredje styckena hli tilliimpliga stl
snart siikanden .fi1llgjort sin skyldighet enligt 31 !i att inge iil·ersiittning a1· 11nsiikningen.
I fråga 0111 intem111io11ell p11tentansiikan skall 1·id tillämpning ai·
48, 56 och 60 iiii \'lid där sägs 0111
att h11ndling11m11 i 11nsökningsiirendct h!ii-it tillgängliga enligt 22 i
stället m·se all lwmlling11ma h/ii·it

*

*

""1/f<J

,'iUJll"!f.\'llll.l•'l'.1·1<11(.ill 11,Jll(lf / IJll.J.I /

-111 ·'!.~( f!/11/,J.tf!.{ 11.111.1 ,1y.i1 1111!-ff.1.\"ll/1
-ll"1/11cf /f<lllOJ/IJl/.J,J/11.I ,llJ

/'1/'

.1111/

* 9f
·.1·,1.11h'i,1q 11•1/.1/l.l(ll·lcf ll,1'f
-11.1"!1·!f•'i11p11,Jp ·s11y.1.\ p11.1111.1cf 1110
'.J,) / f<J

l/ ,l!'ill p.1·,'i Il! Il. I J1'1' 11I

Il11,1110JI Il Il

-.1,11111 lhJf' 11i14 JJ/ll[{lf_l(.1,1171111!'111 0,1·
-11[1

.J.J/f<I

!1.1.iq 1111,mo111111.1.n111 1"11111.1

-,1p1111:i·r1 1111,1111y.111.n111 11.111 .11!f' .1·11,111
-llJJll.\'{lllJ;'J.JO.l'f1/.l l!· I
11;1p

11{!.l.lf!.{ '//{!.\'

. Il)

.\"I 11.1'1. 11f41Uf

,Jf111llll'f!I

/IJlll/11

t1cl .1,11p !fj.1.y.1· 1p.(11 I lh1/,llf''l'1p11.i111
-ll"J/lld .111 .\'ll.lf_l,)','J'!//ll,Jf/i1 .t.J/f<l ~·11.'J'
-;'i!!/111 ,J'f.1.\/11111.\" ,\"ll,1f11W!-ff.1.\" 1111/11

f.>

!Jlll 1111!-ff.1.\'ll/IJl/,l//Jc/ /f<lllOl/1111,1,)/llf

~ ~I:
'll/Jllllf.11_1/h",l/l .1·,1.11_1,'J'
-.111 l/,Jt'illJll!-ffi.\'1111 //Il //!I .1.1.p.\Jtll/J\"
l/,Jf111ll'f11.I" 1110 'P!-(.J.\./.\' 11./flll/1 .1,J/f<l

1110.1· /.1·14 .111

IJ/.1".tf!.I" J.'i'!f11·1 .t.1,,,,:i·

11,1

·"1/J<> •'i11111x.1·1l/111
pop (>111 11/J!-(1!.\"ll\!

-,1·11(1.'i111 ''·'!d·'TJ.l·.w
.lfif" .\"lllllllJ'f/10•'1'

'/1/11.1.'fll/ /Jf111111/?ll f .\",11'1'1111 Il/OS
.J.lf1/Jll(Jlll 111,yi11'1'11f1 /1/(1 /.l"!.tf" 11.J,, .I/I
l/,J,'ill(h'l'111 .J.tf.'f".1'(1f.1".I/) ."11/·) t'"illfli<'l'(it,>/
-111

"'!.1/

.1·11111111'1P"·1· f.1 11,1,1·11111.y1_1.1·1111

p111 · i,1y.1.i1.1· .11;1.J.11 ~
1'l'llJ.lllJY.lld llllflp.1·

r

1 1 .1·.1.1·.111 1110.1·
/!.ll•'l'.111 .\",1.1!_1,'J',lc/

11.11.111.1111.1c111.1.y11.1 11v1f ,1·1Jp lt.Jf'

·.rny

-.t.\ J,1/f.l(}J.lcf Il/(} '."1lJ.' 11,1,'J'tl/ll'•'l"11111
-.11:i·111 1111.Jll(/l/lll/./,)Jlll lt.J/1 11(1.1(

·'·'!'

-/Jil!1111 1101/111 11/(11// 11,1/11111!-ff.1.I" .Wff
"/,l.'f

-.J.\1.1· 11.111111J ·'·'//·1 111.1'.tf.1( ~ /

r 1,1·1111,,

.J,11/!h'J' /I/Il.I" /.l"f.tf .1/1 11,1,'J'll(l•)'Jlt 11(1.i/
111111/11.~( .1.1p11111,i111 /J.t.\f 111111111 .\"('/.I".\/}

.1,1/f<I ,'i11111,'J'1'J't.1//11 .t(_!j" .\"IJllllll'ff'O•'J" /;1
!Jlll IW'fl.1.\"1//1/11,1//lcf 11,Jll(}f/1111.h)/llf
~

h

·11.1p11.1,J.1".11J ns.1·,1p 1 .1·11t'"in1pu.1·
11.1p 11"'1·1· · 111111,J/1 1111 1111.J,JJ/).1y.1·a.11_1f
-,\";i· Il I 11c/111 Il Il I I 1(-1(} ,1I,)(/.Il/IIl11.\" JIl' l 111cl

1//(1 l/,JllOl/11'1.1110.'f ! ,\"/1,lf.l.'f.\",1.ll_lj" 11111.\'
/11,11/,Wllf

IJ.W

111.10( ,lfll//l.111./

.11>.t!-(

,111 11.1.1·11 111y1_1.1·1111111.,11}(1 ·"1 11-1111<10
· P.y.1,\1.1· ,J{/hl.I/ .111 <lf'lllJ.'f
-1m:y111 p,J111 ~

zz 1?i'!f11<1 11:i!l:i1111:1m1
.1.11"/'·i/

PI

"·'·~·111-1·,1.11_>:/

.Hp/>.1)

.1111111.1n.111N

01 :sL/LL6I fl'l

-f.l'f.\",1.1<,'/ .1.1,)','(1.11.1,1 ll.>Jlllll'fl_I.\' 1;1 1110

'//,1/,1/f<"ll/1//,\ll/J//,lJllcl .\'cll/ fllll/li}/,IJ!I
.u.\"/111

11,1,1·"!"·'/f.1.,·1111

''/I

1/,)pp

.111

-11.11_1./(/ ,ly.)/ IP/l 1111.y.1· '.1.11/i:i.111.1·,'(,'(1_11

-I/Il

11/11/,lC(

-llf

l/,l,'illl/1111

//,l,1/1./'f

./,11/,l

I/Il

.11.1( 1.11,,1·y111.\111

ll'f/11.'l'f.I'

,'J'l/fll.\IU(/

///Ini.I'

·'·'I/;,

,\Il 1111p111111111

11,>, W.l'f I 11.1111c/

I 'f llli.I y.1· Il!

IUJlll Il 'f<.1.\.

Il// .\/I Jll/11./,)' !Id ,'f11111.11Utf.l"J,ll/.Wl(
-.1.1 I //,I I lie/ ,1 /11111 /l,l,/,lCf-11.'f

!/·'"' '! 11111.1,1 I

-111 .11.1( {!1111,l.ll_l/ /f.111.1 .1.'f.I! llll'f<.1.1'1111
-//1,>Jlltf l/•'llOf/111/./,1///I ,\Il f-'fl .111/-1

~

L'i.

· 1111-1-.111 11111111.1!/iuyn.1'111 .rn.11111.1 1110
l/.J/111/l'fl.l.I'

Il//

,J.\',,,/11.1././,lf'//I/ ,1f1//11.I'

-.\Il l/.JJ,ll/•)'11J//.\/l////,)J//d J.lfl "!'-lf 11.1/

-'fllllcf 11.1/11111 /,J'f.I \/.\' /1/.1.llJ f .1',l.1".1/1
11111.\' l/i<l'.111 llllfl(I.\' l),)',)'1_1/U
11,1/.\'f.lf' .\"1111.'flU

'/,)'J/.'fl.I

-,ll/,1°1/J/l.\lll/l/,l/l>tf

I/Il .l!i(

/llf.\',ll(

1/,1/JIU

.1·11,11

./,Jllll!J

-,)'ll!llcl111111111 ,1p1111J
-11.1.1·111111

/},)'11

1111,1y.>.\/.\' lJJfi/111

l(-Jll

li/.1'.11.~f ~ ~-( I 111u.1.1·/,>llllll1?H"'Ef '11Jf1
-1111.'f<,l.I' ,\Il .\'Il.I!.>{ (1111 '.l/J,)'llJllllf{tfc/11

.1p11.w.i,1110

11.1171111.m.1

//ll'fl.1.l'//11///,1/lid

I/Il

,\/I

-,)'1 f' Il .\I Il/ Il ,l / lltf 11111 Il,) •1°f.l/I. I
11/1'.1<,~/

,,)'!/Il·)

111/.\',ll(

JllJJ/Jjw11

'lf/11111{

/cllll

11.1/,ll/

'/,) .'f- J. \/.I'
11/J/ll_l

'/Jl(f'JI(
.l'.1',lf' I 11,1,~'llfll'fl.IYll/J .\Il 11,1:-lllJll•~',)'r?/

-p111111 111111.1·1.11if 11,JJJl/,1'ym.\111 1111y.1·
',)'!i-'/!·' J/J,I

f)

11.lllllJlllUl){l,Jq ///) 11.J/

-,n,,1·1p11.\111111 ,11 ml u1111 !.:I

· ,1p1111t'i1JJ

-.1·811111111.11.1· 1//.1' /Il(/ 111111101( 11!1 ,1.1p1

-/IUJ.lf.ll/11 ,l/llll!-1".\/I ll,J/,Jlf•)'!f1U,\lll /,Jfl
ll(Uf ./Jflllll(illl

p.1/

1111111/

11,/J,ll(t'flp

-11.1·111 1/11 Jji,1'.W ll,l,\JJ'f-l",JJ~!/.1Jii<J'1?/U
11.1p1111y1_1.1· 1;1 11111 'll.JJ,Jl/<l'Jpll.\111/11.1/
-/}(/ ,1'111/ f'lll/11'f."li(I .l'.l.l'/111 ,)'llfll.\(!Jd

J.Jll,, <J'11Jll.'f.1·111u,1· 11/Jpp.1· J1_"1}· g11u,1J1!.f
11.111.1 .1y.11 11111.1· 11,1,)'UJll.'f!.>Sll/J Ml

f<IP

11,l/l lllJ'f-1' '/.l//l~f IJJ/J.I /}J/,Jfl ,l',J/lll!::J
. ,)'11.y1.1

)/.).\

11,1,)'111111111)p,1q

1110

'Il,\

-cu<I //,l/,ll/•1'11'11.\111111.1111d 1111y.1· '.JJ,ll/
-.111/11/1.1'///,l/l>tf Il/Cl //,)/lclf/l"J.\ll<l'f J<I'!/

-11.1 J/i,1'.111.1-,)',)'1.11111 1<1'11/./,1 f'!I //,l.lf.l'f-1'
-,1.i<.>( Il/cl/Il j:l //,1/1//ll'ft.1,\' //Il lf"<I .//)
-,1·1111111!/dcl11 ap11.11u,1qo nJp11nJn.1

.w

111111/iun .l'/lll1_111,1q 11,1,)'11111y1_1.1·1w 11/J
.111

111111.1,1·

i1t1

,'i11111.11ud.1·1,J1(JT>q.1.11

-1/.!Jllcl ,l/11111/1,)./,)((-11.>f 11.1110111111./,J/ll!
.11p11.\1 11.1~1·111-1""'<.':I

t;J

,H'f<lf'-1/

.>p1m.11J.111,v

01 :sLfLL61

fl,

LU 1977/78: 10

16

Fiirc.1lt1ge11 lydd.1·c·

N111·arwule lydelse

1·c'n <il'.t;i/i till 111y11dighete11 i110111
t1·1l 111c/11acla .fi'c/11 cll'f 111_rndighetl'11

al'sii11de 11/l(frrriittei.H' rill ho110111
0111 1·ad .wl/1111c/11 giiller.
38

~

Har 11101tt1ga11cfr 111y11dighl'f 1·1/grat t1lf ,lintstiilla i11ra11t1rio11dl i11girni11gsc/ag fiir inremarionell parc·1111111sii/..w1 t'llC'I' .f('irklarat. att c111siik11i11ge11 skall <111.l'l'.I' årcr/..allad eller att yrk1111de 0111 all w1siik11i11ge11
s/..1111 11111.fi11T11 S1·c·rige skall t111sc'.1·
tl I erk11ll111. skall pa te11t111y11dighc·1e11 ,,,; hl'giirt111 m· siika11den prii1·a
0111 cle1t11 hesl111 1·11r rikrigt. Detsa111111c1 s/..all gäll11 i.fi·åga 1J111 hesl111
111· i1111·m111io11dla hyrt/11 1111 1111sii/..ni11g<'ll skall 1111.l'c'.1· <lterkallcul.
lli-giira11 0111 r1rii1·11i11g enligt
,ti'irslll stycket skall fru111stiillas till
i11tc·m11rio11dla h_1.,-c/11 i110111 11·å 11ul11t11frr .fi'c/11 cler 1111dcrriittel.H' 0111
dl'n 1110/t11ga11de 111y11clighete11.1· eller i11temati1111ella hyrt/11.1· hesl111 m·sii111fr.1· till sii/..wule11. Siika11cle11
sk11ll i110111 st1111111a tid till pate111111y11dighete11 inge ii1·ersii1t11i11g a1·
t111.1·iik11i11g1·11 i d1·11 1111~fi11111i11g regeri11ge11 fiirord11ar samt erlägga faststiilld c111siik11i11g.1·a1'.s.:Ui.
Fi11ner pate111111_1·1ulighere11 all
de11 11111/lagal!(/e 111y11dighete11.1· eller i11temati1111C'il11 hyrän.1· hcsl111 t'.i
1·ar riktigt. skall pate11t111y11dighetc11 lwnd/iigga a11siik11i11gen enligt 2
kap. Har internationell ingii·ningsdag C'.i .fi1ststiill1S a1· mottagande
mYndighct. skall ansiikningen anses gjord elen dag som patentmyndigheten finner borde ha ji1ststäl/1.1·
s1/so111 inter1111tio11ell i11gi1·11ingsdag. Upr~f.\·llcr ansiik11ingen de
kra1· riirande ji1rm och innehåll
so111 .fi'ireskril'11.1· i kom·entioncn om
parentsa111arhetc och tilliimpnings.fi'ireskr{fiema till denna. skall den
godtag11s i dessa a1·seende11.
Bcsrii111111d.\'l•11 i 2 ~ andra styckl'I andra fJ1111kten tiger tilliimpning
f){J 1111siika11 so111 11pptagi1.1· till

LU 1977/78: lO

17

/11111clhigg11i11g 1'11/ig1 Jredje s1ycke1.
0111 1111.1·iik11i11ge11 hlir 11lllllii111 1illgii11glig e11/ig1 22 ~.
40 ~
Meddelat ratcnt kan uprr;iuhttll\kddelat patent kan urrriillhftllas intill dess .1j11111111 tir förilutit fr{1n
las intill dess ~i11go f1r förtlutit från
den dag df1 ratcntansökningen gjorden dag d<'1 patentansökningen gjordes.
des.
Olll 111>1>riin/11//lu11ill' 111· 1il/iigg.1f'111n11 .1·/<ulgas i 7 ~.

41
För paten\. s11111 id;e "ir 1il/iiggsf>t1/1'1lf. skall fiir var:je <'ir rLiknat fr~1n
den dag ratcntansökningcn gjnrdes
(patent~1rl crHiggas faststLilld {1rsavgifl. om annat icke bestiimts med
stöd av 73 ~.
Har 1illiigg.1'{Ulle11/ iirergi/11 1ill
.1jiih·s1ii11clig1 pall'/// 1'11/igl hes1ii111111d.1l'rllt1 i 7 ~ 1rn{ie .1·1ycke1. skall
frii11 11ch 111nl 11iin11a.1·1.fi'i/ja11de paIL'1111lr a/iiggas 1lrs111·gifi 111ed h1'lot>f>, so111 skulle lw 111gåll .fi'ir '111rndr>alnllel 0111 del all1jii1111 1·ari1
giilla11dl'.

~

För patent skall för varje ~1r rLiknat fr[m den dag patentansökningen
gjordes (patent{ir) erliiggas faststLilld {1rsavgift. om annat icke bestiimts med stöd av 76 .~.

51 ~
Erliiggcs icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 och 42
iir patentet
förfallet frf1n och med ingfmgen av det ratcntär för vilket avgiften icke erlagts.

**.

P1111·111. so111 .fi'i1:fi1/li1 1·11/igt .fi'ir.1·111
.\"/yckl'I, 11111 1lll'fll{J{Jrii11a.1· u1· 1wle1111nr11cliglte1e11. 0111 1>11le111/t111·11re11 har goc/Jaghar 11rsii/..1 .fi'ir si11
1111iler!t/11'11he1. A11siikt111 0111 å1allf'(lrii111111de skall giims skrifilige11
hos pa1e111111y11Jight'le11 .1·e1ws1 sex
111i/11adcr.fi·1/11 elen c/ag, J1i lll',f!i/Te11
.1·c1111.1·1 skola! crliiggas. /110111 sam11111 lid skall 1/rs111·g(!ie11 med elen
.f('irltiij11i11g. sol/I lllil rnra hes1ii111d.
1wh .fi1.1·1.1·1 iilld 1/ Iempprii 1111i11gsa 1·g(f( erliiggas. Bchiirige11 gjord 1111sii/..1111 skall /..1111giiras.
De11 .1·0111 l'.ficr del all p11le11/ Firfi1/li1 111e11 i11111111 t111siikw1 111// 1lterllf>J>rii11a11de k1111gjor1.1· hii1:ja1 11111y1(ja 11ppf/1111i11ge11 yrke.rn1iissig1
2 Riksda11e11 1977/78. 8 sam/. Nr /0
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Fiirnlagc11 lydelse
hiir i ri/,.et dia 1·idt11git 1·iis<'11tligu
i/tgiirdcr diirfi.ir iiger dc11 ri"ill so111
llllg<'.\ i 4 !$, 01/1 f)(ltl'lltCt lltl'rtlf'f'riillus.

/lur f)(lfl'llt 111eddelut.1 i strid 111ot
J dia_, .~ ..skall riitten förklara patentL·t ogiltigt. 0111 tal1111 ji"ire.1 diir0111. Patent m{1 dock c.i förklaras
ogiltigt pi1 den grund att den som
erHtllit patentet varit heriittigad till
hlott viss andel diiri.

L tom i fall som avses i trt'<(ie
sty1.:ket mi"1 talan !"liras av envar
som lider l"lirf!lng av patentet 01.:h.
lllll det tinnes päkallat ur allmiin
synpunkt. av myndighet som regeringen hestiimmer.

På wl1111 diiro111 skall rätten förklara patent ogiltigt. 0111 det
I J meddelats oaklilt 1·i/lkore11 i I
och 2 ~~ icke iiro uppfvllda,
2 J meddelats oaktat 11ppji1111i11gc11 icke iir sil tydligt angil'l'll att l'll
.fi1ck111a11 111ed ll'dning diira1· ka11111iii·a den.
31 t111(fi1ttur 11tlg11t st'lll <'.i .fi"wngick Il\' 1111siik11i11gc11 11iir den gjordes. l'ller
41 llll'ddefats oaktat p11te11tskvddets t1t1(/c11111i11g utridgats 1'.fier det
a11siik11i11gc11 g11dkii11ts fiir 11tliigg11i11g.
Patent m<'t e.i förklaras ogihigt p~1
den grund att den som erhftllit patentet varit herii!ligad till hloll viss
andel diiri.
Utom i fall Slim avses i .f)iird<'
sty1.:ket mt1 talan föras av envar
som lider förtang av patentet 01.:h.
om det linnes pf1kallat ur ;lllmiin
synpunkt. av myndighet som regeringen hestiimmer.

Talan. som grundas pi1 all patent meddelats annan iin den som iir beriittigad till patentet enligt I ~-mö föras endast av den som pästi'tr sig bcriiltigad
till patentet. Talan skall vik kas inom ett :ir efter er:hidlen kiinnedom om patentets mcduelande och de i.ivriga omstiindighctcr p:i vilka talan grunuas.
Var patenthavaren i gou tro niir patentet meuuelades eller när det övergick
p[1 honom. mf1 talan ej vlickas senare iin tre f1r efter patentets meudelande.

Har patent meddelats annan iin
den som iir beriittigad till patentet
enligt I
skall rätten pa talan av
den heriittigade överföra patentet
pi1 hpnom. I fr[1ga om den tiu inom
vilken talan skall v~iekas iiga hestiimmelserna i 52 tre,(i<' stycket
tilliimpning.

*·

*

" Senaste lydelse
1977: 700

Har patent meduelats annan iin
den som iir heriittigau till patentet
enligt I
skall riillen pä talan av
den heriittigade överföra patentet
pt1 honom. I fr[1ga om den tid inom
vilken talan skall viiekas ;iga hestiimmelserna i 52 .ffiird<' stycket ·
tilliirnpning.

*·

*
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Har den so111 frankiinnes patentet i god tni hi.i1:jat utnyttja uppfinningen
yrkesmiissigt hiir i riket eller vidtagit viisentliga [\tgiinkr dföi'ör. iiga han
mol skiiligt vederlag och pti skäliga villknr i övrigt fortsiitla det pt1hii1jade
eller ig;'ingsiitta det tillii111nade utnyttjandet med hiheht\llande av dess allmiinna art. Sådan 1fät tillkommer under motsvarande förutsiittningar iiven
innehavare av licens som iir antecknad i patentregistret.
Rätt enligt andra stycket mä överg;i till annan endast tillsammans med
rörelse. vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

I !ar patent förfallit eller fiirklarats upphört eller har genom lagakraft vunnen dom patent förklarats
ogiltigt eller hlivit iive1fort. si...all
patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. l\1111g1"irelse skall iiren
11(/iin/a.1. niir ansiikan 0111 ilterup11riittt111dl' hlirit pr1fr11d genom /agakrt(/irn1111c1 hcs/111.

liar patent förfallit eller förklarats upphört tllcr har geno111 lagakraft vunnen dllm patent förklarats
ogiltigt eller bli\'il överför!. skall
palL'nlmyndigheten utförda kungörelse diirom.

Utnyttjar nt1gon yri...esmässigt patentsökt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsärendet blivit
tillgiingliga enligt 22
äger vad
som siigs om patentintri111g 111otsvarandt tilliimpning i den mån ansökningen leder till patent. Till straff
mä dock ej dömas och ersättning
för skada prt grund av utnyttjande
som sker innan 111/iigg11i11g av patentansökningen kungjorls enligt
21 ~ mh hestämmas endast enligt
5~ ~ andra stycket.

Utnyttjar n<\gon yrkesmiissigt patentsiikt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsiircndet blivit
tillgiingliga enligt 22
iiger vad
som siigs om patentinträng motsvaranue tilliimpning i Jen mtlll ansiikningen leder till patent. Fiir tiden
i11111111 111/iigg11i11ge11 m· /il//1'11/1111siik11i11gc11 k1111gjor1s enligt 21 ~ 0111.filltar 11are11ts/..ydde1 dock c11d11Sl
1·ad som .fi·wngtlr .wii-ii/ m· pt1!1'11//..ra1·e11 i deras lydelse niir c111.1iik11i11gl'11 hle1· al/111ii111 1il/gii11glig som
111· filllt'lllkrill"t'll
e11/igt patl'llll'I.
Till straff ma ej Jömas och ersiittning för skaua p[i grund av utnyttjande som sker innan /l/higg11i11ge11
av patentansökningen kungjorts 111~1
bestämmas endast enligt 58 andra
stycket.

*.

*.

*

*

Btstiimmelserna i 58 lreuje srycket iiga ej tilfampning. om crsiiltning.'talan viickes senast ett är efter patentets meuddande.

*
4

65
Stockholms tingsriitt är riitt domStockholms tingsriitt är riitt Jomstol i m;il som giiller
stol i mtil som giiller
<

Senast.: lydelse
1977:700
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N111·111"w1de lydels<'

Fiirnlage11 lydds1·

I. bättre rätt till patentsökt uppfinning.
2. patents ogiltighet eller överföring av patent,
3. meddelande av tvängslicens,
fastställande av nya villkor för eller
upphävande av sådan licens eller
rätt som avses i 53 § andra stycket.
4. patentintrång.
5. fastställelse enligt 63 § eller
6. bestämmande av ersättning
enligt 75 §.

I. bättre rätt till patentsökt uppfinning.
2. patents ogiltighet eller överföring av patent.
3. meddelande av tvångslicens.
fastställande av nya villkor för eller
upphävande av sådan licens eller
rätt som avses i 53 § andra stycket.
4. patentintrång.
5. fastställelse enligt 63 §eller
6. bestämmande av ersättning
enligt 78 §.

72 §

Har pate11tsiika11de lidit riiw:fi'irlust pil grund a1· att h1111 t'.i l'idtagit
åtgiird hos 1wte11t111yndighete11
i110111 tid so111 .fi'ires/..ril'es i denna
lag eller 111ed stiid diir111". 111e11 har
han gjort allt n11/ so111 skii/igen kunde krih·a.1· ar l111no111fiir att iakttaga
,li-isten. och 1·idt11ger han 1/tgiirde11
i110111 t1·å 111å1111der ji-t111 det .fi'ir.!lillet
11pphiirde. dock se1111.1·t i1111111 ett är
frt/11 fristens 11tgt/11g. s/..a/I pate11/111y11dighete11 .fi'irklam att 1/tgiirde11
s/..a/I anses 1·idtage11 i riill tid. \/il/
pate11tsiikamle11 1·i111111 se/dan ji'irklaring. skall han inom tid som 1111
}i'ire.1krii·it.1· ./i)r åtgiirde11 hos pate111111y11dighete11 giira skr!ftlig
fra111stiillni11g diirom och er/iigga
fi1.1tstiilld 111·g(fi.
Har pate11th111·afl.' ic/..e erlagt
tlr.rn1·g(li inom frist .1·0111 fiireskril'e.1·
i 42 § tredje stycket, skola hestii111111el.1·em11 i .fiJrsta stycket t'iga 111otsvarande tillämpning, dock att årsm·1:iften skall mra erlagd och
framställningen gjord senast inom
sex månader från fristens utgång.
Första stycket giiller ej frist som
m·ses i 6 .~ fiir.vta stycket.
73 §

Har, i fall .10111 a1".H'.I' i 31 §.
l1t1111/li11g eller 111·g(fi som tll'siint.1·
med posten icke inko111111it till pate111111yndigheten inom .fi'iresk1fre11
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N11r11r111ule lydelse

Fijresl11ge11 lydelse
tid men hlir den med försiinde/.1·en
ll\'sedda åtgärden l'idtagen inom
11·cl 111t/1wder från det sökanden insclg eller hor/ inse all fristen ih·erskridits, dock senast inom el/ år
från fristens ut,;ånx. skall pt1tl'l1tmyndigheten förklara all åtgärden
skall anses 1•idtagen i riill tid. 0111
I) al'hrott i poslfårhindelsema
förekommit under någon a1· de tio
dagarna när111a.1·1 jiJre fristens utgång på gmnd a1· krig, rel'Olution,
upplopp, .\'frej/... naturkatastrrd' eller annw1 liknande 0111stiindighet
på den ort diir m·sändaren 1·istas
eller har sin rörelse, samt handlingen eller m·g(lie11 m·siint.1· till palellf111ynclighete11 i1111111 fem dagar fril11
del p11.1·!fi'irhi11delsema ilterupptagits. eller
2) lwllllli11ge11 eller 1ll'g(/ie11 tll'siillfs till patent111y11dighete11 i rek<J11111u'1ulerad j()rsii11del.1·i' senast
fem dagar f<'ire fristens 11tg1/11g,
dock endast 0111 .fårsii11del.1·en siim.1·
111ed.flygpo.1·1 diir .1·å rarit möjligt eller m·sii11daren hqf; anledning antaga all .f{'irsiimlelse11 l'id ytledes
he,fi1rdrw1 skulle lw w1liint till pate1t1111yndig/1eten inom 11·il daxar
från lll'sii11dningsdagm.
Vill pate11tsiika11de11 l'in11a .fi'ir/..larinK enligt .fi'irsta stycket, skall
han göra skr(filig framställning
diiro111 hos pate111111yndigheten
inom tid s11111 diir.fi'ire.1·kril·i1.1·fiir ätgiirde11.
74

*

Hur .fra111stii//11i11g enligt 72 eller
h!fi11li1S och skall till fi.iljd diirm· pate11tw1siika11, som lll'Skrfrits
eller a1'.1·/agits efter det den blil·it
tillgänglig enligt 22 §.företagas till
fortsall handläggning eller patent,
som fiir.fi1/li1, anses 11pprä11hållet,
skall kungiirelse därom u(fiirdas.
Har någon, t'.fier det tiden för
åter11pptagl111de m· den m·skrinw
a11siikni11gen utgå/I eller beslutet
om a1·slag \'l/1111it laga kraji eller
73

*
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1:iir1·.1/agc11 /rdd11·
f}(lf1•11/cl .fi'ir.fi1lli1 1111•11 i11111111 k1111gc'irei.1'l'll 11(/i'irclacles. i gocl /ro hiirjat
11111yt(ja 11111~/i1111i11g1·11 yrf..c1111ii.1sig1
ltiir i riket. 111cl l1e111 11/i/11 lti11cler 111·
f>cill'll/1'/ j(1r1sii11a 11111yllja11cll'l 111ecl
hihch1illa11de 111· cl ess all111ii1111a c1r1.
Sc/clc111 riitl till l//l/."/(j1111cfr tillko111111cr 1111clc•r !llt>/.\'\'11/'CllH!e .fi'iru1sii1111i11gllr ii1·e11 c/1'11 so111 1·idlllgi1 1·1i.1c111/iga i/1giirda .for c111 11111yt(i11
llflf'fi1111i11gc11 yrke.rn1iissigt hiir i rif..ct.
l?t'i11 l'lllil.!l a11clm .1·1yck1·1 11ul
ii1·agci till w11u111 c11clas1 1ill.l'll1111111111s llll'cl riirc/sc. 1·ari iil'll llfl{Jf..0111111i1 l'lll'r 11111yt(illlliil'I C/l'.11'//.I'
sf..t>lll sf.. l'.
~

72 ~'·

75

Talan llllll annat slutligt beslut av
patentmy11dighetc11 enligt denna lag
;111 som avses i 24 ~. föres gcrw111
besviir hos
patentbcsviirsriittcn
inom t\·;'i 111imader friin beslutets
dag. Den s,im vill anföra i)csviir
skall crJ;igga fastst;iJld besv;irsavgift i1wm samma tid vid pi1foljd att
hcsviirc11 ic:ke upptagas till priiv-

Talan mot annat slutligt beslut av
patentmyndigheten enligt denna lag
iin som avses i 24 Sl/1111 1cili111 11101
hes/111 e11/ig1 72 eller 73 ~ fi.ires genom besviir hos patentbesviirsriitten inom t vti miinader frf111 beslutets dag. Den som vill anföra besviir skall erHigga faststiilld besv;irsavgift inom samma tid vid pilföljd att besviiren icke upptagas till
prövning.

rnng.

J\fot patentbesviirsriittens slutliga beslut fi.ircs talan IHis regeringsriitten genom hesviir inom tvf1 mt1nader fri1n beslutets dag.

74

~"

Niirmare hestiimmelser angi'tende ;1nsi.ikan 0111 patent. kungörelser
i patent;in:lllk. tryc:kning av ansiikningsh;111dlingarna. patentregistret
och dess fiirande samt patentmyndigheten uir;irdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestii111nu:r av patentmyndigheten.
J)i;1riL'I' hos
patentmyndigheten
skola vara tillgiingliga fiir allmiinheten i den utstriickning regeringen
bes I iim mer.
• Senaste lydelse 1977: 730
,; Senaste lydelsc 1977: 700

*

Mot patenthesviirsriittens slutliga beslut föres talan hos regeringsriitten genom besviir inom tvi\ mi\.nader frt1n beslutets dag.

77

~

Niirmare best;immelser angt1ende ansiikan om patent. kungi.irelser
i patentiirende. tryckning av ansökningshandlingarna. patentregistret
llCh dess förande samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen elkr i den omfattning regeringen bestiimmer av patentmynuigheten.
Diari(·r hos
patentmynuigheten
skola vara tillgiingliga för allmiinheten i den utstriickning regeringen
hestiimmer.

LU 1977/78: 10
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/-iirl'sl11gc11 /ytfc/.1c

/_rdd.1c

Rc·geringen iiger förordna. all
handlingar i iirenden angaende ansiikan om patent ma Utlämnas till
myndighet i annan stat.
Regeringen äger även förordna
att granskning av ansökningar om
patent. efter framställning av patentmyndigheten. mi1 äga rum hos
myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den
som söker patent på uppfinning.
vari\ han tidigare sökt patent i annan stat. skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den
staten delgivit honom rörande
priivningen av uppfinningens patenterharhet.

Regeringen iiger förnrdna. att
handlingar i iirenden ang:1ende ansökan om patent mi1 utliimnas till
myndighet i annan stat.
Regeringen iiger iiven förordna
att granskning av ans.:ikningar om
patent. efter framstiillning av patentmyndigheten. rna iiga rum hos
myndighet i annan stal eller hos internationell institution samt all den
SlllTI söker patent p{1 uppfinning.
varä han sökt patent i annan stat.
skall vara skyldig att redovisa vad
patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av
uppfinningens patenterbarhet. Fiir"rd11C111de <Jlll s1idll11 rl'dori.rni11gsskyldighet 111ä ,/(Id, <:i ges i ,ti-dgll
0111 /lllfe11/t/llSiikw1 .\'0111 11\'.\'l'.\' i 3
k1111 .. 0111 den 1·11rit .fi'irc·11111/ ,li'ir ini crnll t i ond I .f('irherl'tlande f)(I tentahll rhet.l'flfVl 'ni llg och ra111>ort n·ir1111de de111111 f'l·iil'l1i11g ingii·its till
/)(t t 1·111111y11dighe f 1'11.

Il KAP.
Europeiskt patent
80

~

All'd e11ropeisk1 11atc111 111·sl's 1wtelll .1'(1111 111eddelas 111· ,/,·r 1·11ro11t·iska 11111e1111·1·rke1 enligt den i i\1ii11ch1'11 den 5 okto/1er /1173 111·s/111wle
e11r11{1eisk11
/W rent ko111 ·e11rit111n1.
,\,Jed e11ropeisk (lllf<'llfll/1siik1111 111·ses flllfe111a11siika11 som giirc.1· l'111ig1
11ii11111d11 ko111·e11ti1111.
A 11siikan om euro{lciskt patent
giires hos det e11ropeisk11 {Jll/1•111rerker. Sild1111 1111.1·iik1111 1111i inges
iin•11 till flllle11t111y11dighctc11 .f('ir 11((
111' de111111 1·id11reh1'.fimlr11.1 till dl'!
t'llro{leiska flllfl'11t1·crke1. A11si'ik1111
SO/Il lll'Sl'.\' i llrtikd 76 i 11ii11111tf11
ko111·e111i1111 ( e11ropl'isk 111'clel11d 1111sijk1111 J skall dock alltid inges till der
e11ropeis/.;11 flllfe1111·erket.
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N111·11ra11de lrddse

Fiirn/ag('ll lydels<'
Bestiimmdsc•ma i 81 -93 99 giilla e11ro[1eisk1 {JCl/l'lllj("ir S1·erige och
europeisk patentansökan som om.fal/ar Sverige.
81 §

/:'uropeiskr paten/ iir meJddat.
11iir clet europeiska pate1111·erke1
ku11gjor1 sirr hl'slut all h{fi1/la pa1e1111111siik11i11ge11. Det europeiska
/Wkll/c'/ har s11111111a riitr.1·1·crkan
som p111e111 meddelar hiir i rikl't och
.fi'i(ier iil·c•11 i ii1·ri1.:t sa11111w hl'sliilllmelser som sådant patent. om ej
ann ar siigs i de/la kapitel.

82

*
l:"t1ru11eiskt f){l/l'nt har 1·erka11 hiir
i rikct l'ndast om siika11dc•11 i110111 ricl

som regering<'// hc'.1·1ii111111er till pate11t111y111Jighete11 i11gii·ir ö1·ersii1111i11g till .\'l'l'/I.1·ka ar cil'll /c'XI med
rilken 11aten/c'/ enligt 1111derriirtelsc'
rill siikandc'n frc/11 dl't e11ropeisk11
palc'11/1·erkl't iir a1·sell att meddelas
och h11n inom .l'l111111w rid l'rl11gt
fi1.1·1sriil/d a1·g{ft .f("ir /ryckning a1·
iil'eniirwi11ge11. Bcslulllr det eurofll'iska f//llL'11t1·erker att europeisk/
/Wlc'lll skall upprii11/11il/11s i ii11clracl
c11:fi11111i11g. 1.:iiller 1·ad nu sagts
ii1·c•11 i frclga 0111 cil'll ii11clracfr rexte11.
()1·ersiitt11i11g skall hell/as 1illgii11glig .fi"ir e111·ar. liar den e11ropeis/..a pate11ta11.1·iik11i11ge11 icke
p11hlicerals c11· del europeiska patc11trerkel 11iir ii1·ersiit111i11ge11 i11ko111111er. skall dock 1'il'ersiittni11ge11
ej hä//11s rillgänglig .fi'irrii11 sclc/11n
p11hliceri11g sker.
Har ii1·ersii1111i11g i11giri1.1· och m·g(fi erlagr.1· inom föreskriren rid och
har det europeiska (late1111·erket
kun,ijort sitt hl's/111 all h(fi1//a pa1e11tc111sii/..11i11ge11 eller heslutat all
det e11ro11eiska parentct skall 11pprätthcllla.1· i iindracl m:fi11111i11g. skall
p11te111111y11dighere11 11(/i"irda k11111<iirelsc därom. Scl snart ske kan skola
tryckta exemplar tll' ii1·ersiir111inge11
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Fiireslagen lydd1e

N11l'ara11dc lydelse

finnas att tillgå hos patent111yndighete11.
83

* liar parenthm·are icke i110111 .ti>reskrii·en tid 1·idtagit tltgiird so111
anes i 82 § j(:irsta stycket. skall \'lid
i 72 § .fi"ir.1·111 stycket siigs 0111 pate11tsiika11de iiga 11101.1·1·ara11de 1illlii111pning. Förklara.i· med stiid m·
72 .~ att st/dan tltgiird skall w1ses
1·idtagc11 i riirr rid. skall pate111myndigheten 11/j('irda kungiire/se diir0111.
liar llllgon, i:fia det tiden .fi'ir att
1'ii/taga iltgiird enligt 82 § f('irsta
.1·1ycke1 11tgc'itt men innan k11ngiirl'iso1 11tfiirdades. i god tro hi.i1:iat 111nyrzja 1111pfi11ningen yrkes111ii.1·sigt
hiir i riket eller 1·idtagit 1·iisentliga
iltgiirder diir/i"ir, iiger han den riirr
so111 anges i N .~ andra och trn(ie
styckena.

84

85

*I

frtiga 0111 europeiskt 1mr1•n1
skall 1·id 1illii111p11i11g 111· 52 § 1·ad i
Ji'irsta stycket 4 sligs 0111 111l'idgni11g
lll' 1>ate11tskyddet.1· omfattning efta
det ansiikningcn godkiinr.1· fur 111liiggning m·se 1111·idgni11g som skcll
<'.ficr det flll/entet meddelats.

* Har det 1'tll'O[>ciska patcn/l'erker
helt eller deh·i.1· llflf>hii\"/ c111"t>f>eisk1
pate111. skall detta ha .1w11111a 1·crkan som 11111 p11te11/l't hiir i riket,li'irklarats i 1110ts1·ari111de mi/11 ogiltigt.
Pate111111.rndighe1cn skall 11zfi'irda
k1111giirel.H• 0111 11pphii\'i111dct.

86

* Fiir e11ropei.1·k1 patent skall 1lrsavgift erläggas till pate111111yndigheten för \'(//'je patentår l'.fier det
11nder 1•ilket det e11ropeiska patentl'erket k11ngjort sitt besl11t att bifalla patentansiikningen.
l:.."rliigge.1· icke ilr.1·m·g(li fiir e11ropeiskt patent enligt l'llli i .fi'irsla
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;\'111·an111de lydelse

Fiir1'.1lag1'11 lydelse
stycket och i ./2 ~ siigs. iigl'r 51
11111/.\'\'arande 1illii1111111i11g.
87

.~

* E11ro111·isk

11at1'11t1111.1iik11n. Fir
1·ilkc11 del e1ir1111eiska patentrerket
.fiHtstiill1 ingirningsdag. skall här i
rikel ha samma 1·1•rk1111 som .1T1'11sk
pa1e11w11.1·iikan s11111 gjon.1· nii11111da
dag. All!iuler a11siik11ingen enligt
den europeiska f}(t/ellfko11\'e11tio11e11 priorilet fr1l11 1idig11re d11g iin
i11girni11gsdage11. skall .1·iidll11 prioritet bellktas.
'v'iJ tillii/11/)/lillg Il\' 2 ~ anifra
s1_1·cket andra p1111kte11 skllll p11hliceri11g m· e11r1111eisk 11afc'11tw1.1·iikll11
som sker enligl artikel 93 i den 1'11ropeiska par1·11tkc1111·cwi1111e11 jii111sriilla.1· 111eJ att w1siika11 hlir all111iinr tillgänglig enligt 22 ~. VaJ 1111
sagt.1· giiller ii1·c•11 p11hliceri11g som
m·ses i artikel 158. I i k111/\'l'lltic1111·11.
11111 denna publicering ar det europeiska pat1·11n·erket jii111.11iilles med
1111hliccri11g s11111 ska enlig1 artikel
93.

Har europeisk parc·11tw1siika11
puhlicerats enlii:t den 1'11ropeiskll
patentk11111·e11ti11ne11 och /rar c'il'ersii1111i11g till si·e11sk11 <Il' pate111kr11ren i den lydelse de puhliceradc.1·
i11g11·fls till pate11t111y11digherc11.
skall 1wten1111_rndiglrete11 11(fi'irJa
kungiirel.H' diiro111 och hälla iirer.11'i1t11ingen tillgänglig .fi'ir enl'trr.
Utnyt(iar 11tlgo11 yr/..csmiissig1
11pfJ.fi1111i11g som sökes skyddad i europeisk patentansökan efter det all
kungörelse uai1rda1s enligt Firsta
stycket, tiger \'(/(/ som siigs 0111 patentinträng 11111ts1·11r111ule tillii111p11ing 0111 1111siik11i11ge11 leder till f}(ltent .fi'ir S1·erige. I st/dant .fi1ll 0111.fi11tar patcntskyddet dock l'lldllst
1·ad som framgilr .1·1h·iil tll' p111e111kra1·e11 i den lydelse de puhlicerade.1· som m· p11tentA.m1·e11 enligt pa11!/ltet. Till stra.f.( nu) ej diimas och
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Fiirl'slagen lydelsl'
ersiirtning .f('ir skada mil bestämmas endast enligt 58 ~ andra styckl'I.
Be.1·1ä111111cl.1em11 i 58 ,Q tredje
stycket iiga ej tilliimpning. om ersii1111ingstala11 1·iick1'.\' senasr ett år
<'.fia det tiden fiir irll'l'indning mot
det e11wpeisk11 pa1n1tet 11tgiit1 eller. 0111 in1·il11dni11g gjorts. senast
ett iir 1'.fier dl'/ att dt't e11ropei.1ka
f'lllnttl'erker heslutat att p11te11tet
sk11ll llf'l'rii11htlll11s.

H11r e11ro11<'i.1k f'llh't//1111siikan ella Yrkand1· atr siidan ansiikan skall
t1ll(/i111a Sl'erige iirerkallat.1· eller
skall l'nligt dl'n europeiska patl'nlkoni·enrioncn sädan ilterkalldse
11nses ha ske Il och har a11siik11i11ge11
icke iltemppwgir.1· enligt artikel 121
i ko11\·entionen. skall derta ha sam11111 1·crk1111 som återkallelse m· pati•nt1111.1·iika11 hos 11a I 1·nt 111yndighe1<'n.
liar l'llrt1t'eisk p11ten1ansc'ika11
111'.1/agirs. skall detta ha .H11n111<1
1·1'rka11 so111 a1·slag ptl patentansiikan hiir i rike!.

90

*

Ö1·a<'nsstii111mc·r icke ii1·asii11ni11g 111· handling som m·se.1· i 82 eller 88 .~med handlingens lydl'lse pil
del .1prdk som rnrir l11111tfliiggningsspnlk 1·id dl'! europeiska pa1ent1·erket. omfattar patentskyddet endast
1·11d som framgilr m· bilda lydelsana.
I mil/ 0111 ogiltighet iigl'f lydelsen
f'il lwndliiggnings.1prilket ensam
1·i1sord.

91

* Inkomma .1iikandl'n eller patentlwnm·n till t'atentm_rndil{heten
med riittefsl' 111· ii1·ersä1111ing som
ill'.H'S i 82 ~ och a/ägga han Ji1stställd m',r:(!i .fi'ir /ryckning m· dl'n
rii11ade ii1·er.1·iittninge11, gälll'f denna i sril/11·1 .fi'ir dm ridigar<'. Rättad
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Fiires/agen lydelse
1)1·ersiittning skall hållas till/~iinglig
för e111·t1r. 0111 den 11rsprungliga
iil'ersii11ninge11 hcllle.1· 1illgiinglig.
Har riilldse inko111111it och m·g(ft
erlagts och iir den 11rsprung/ig11
ii1·crsiittningen tillgiing/ig fiir enmr. skall mynJigheti•n 11(/iirJa
k11ng1)relse ii1·cn 11111 rii11clscn. Sil
mart ske kan skola tryckta t'X<'lll{'lar m· den riillaJe ii1·ersiittninge11
.finnas all tillgtl hos pate111111yndi1<heten.
lnko111111er siikandcn med riillelse m· ii1·1•rsii1111ing som 111·s1·s i 88 §.
sk11ll patentm_1·11dighe1e11 11(/'iirda
k11ngiirelse diim111 och luilla den
rii1111Je 1Ji·ersiitt11ingcn ti/lgiinglig
fiir e111·11r. Sedan k1111giird1·('11 111färdats. gälla Jen rii11a1fr ii1·1·rsä11ni11ge11 i ställetfiir den tidigare.
Har 11tlgo11. innan riittad iii·ersii11ni11g hle1· giillande, i god tro
hörjat 11/nyt(ja 11p1~f/nningen yrkes111iis.1·igt hiir i rikl'I på siirt som i•nligt tidigare ifrersiiflning icke 111gjorde intrång i siikanden.1· eller patentharnrens riitt eller 1·idtagi1 1·iisentliga iltgiirder dii1:f'iir, iiger han
den räl/ som anges i 74 §andra och
tredje .1·tyckt>na.

Har det europeiska paten11·erke1
hes/I/lat all helt eller dell'is 11ppllii1·a europeiskt patent eller har hetri{fjimde 1'11ropeisk patentansökan
intriill sådant förhållande som a1·ses i 89 !$. mo1 förklarar dl'/ europeiska patent1·erke1 enligt den
europeiska patentkonventionen patenthm·ciren eller siikanden ilterinsall i tidigare riilligheter. giiller
detta i'il'en här i riket.
Har nå!{on. efter det hes/11/et
meddelades eller förlull/andet inträdde men innan det europeiska
paten11·erke1 11zfärda1 k11ngiire/sc
0111 .fi'irklaring so111 m·ses i .fi'irsta
stycket. i god tro hörjat 11tnyt(j11
11p1~flnningl'n yrkesmässigt lu'ir i riket eller 1·id1agi1 1·äsentliga iltgiir-
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N111·art11lll<' lydelse

Fiirl'sluge11 lydelse

der diir_f;'ir, iiger ha11 den riifl som
anges i 74 ~ andra och tredje st_\'cke11a.
93

~

Ar e11ropeisk patentw1s<'ikan,
s11111 i11J.!i1·it.,· 1il/ nationell pllle11t111y11digltet, att anse som dter/.:allad
dii1fiir afl c/1:'11 icke inkommit till det
e11 ru1>l'isk11 paten 11 ·erke l i1111111 .fi'iresk1fren lid, skall pa1em111yndighe1en ini ./i'w11s1iil/11i11g al' söka11den
1111111aga den .1om 01111·andlml 1ill
a11siikan 0111 s1·cn.1kt patelll 1111da
Fim1s,/ttning
I J afl .fra111stiillning<'n inges 1ill
de11 11111iondla 111y11digh<'l som 111otlog f>llll'lllllll.\·iik11inge11 inom tre
111i/111u/er fi·tln del siikandt•n 1111derriiuw/es 11111 afl ansiikningen anstli:s å1erkallad och des.1·1110111 i11l..0111111er till pate11t111y11Jighetl!n
inom tjugo 1111/nader från den dag
Jtl ansiikni11gen ini:a1·s eller, 0111
prioritet yrkas. den dag från 1·i/ke11
priorill!l hei:iires. sa1111
2 J all siikanden inom lid som regaingen hes1äm111er erlä1u;er faslsliilld a11sök11ing.l'lll',~(/i och inger
1'i1·crsättni11i: till sl'enska a1· patentansiikningen.
Uppfyller patenta11.1·1)k11ingen de
krm· riiranc/e an.w'ikans form som
.fi'ireskrinu i den europeiska patc11tko111·e11tio11e11 och tillii111p11i11i:sFirl'.l'kr(fiema till denna, skall dn1
godtai:as i detta a1·see11de.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Patentansökan. som har godkänts för utläggning före ikraftträdandet.
och ansökan om tilläggspatent. som har inkommit före ikraftträdandet.
skall behandlas och avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.
3. I fråga om annan före ikraftträdandet gjord patentansökan än sådan
som sägs under 2 skall gälla följande.
9 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i stället för 8 § i dess nya lydelse.
20 § skall tillämpas i sin äldre lydelse.
Avser uppfinningen livs- eller läkemedel. fär patent icke meddelas pä
själva alstret.
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4. De nya bestämmelserna skall tilliimpas även på patent. som har meddelats forc ikraftträdandet eller meddelas på grund av ansökan som har
gjorts dessförinnan. i den män ej annat följer av vad som föreskrives nedan.
Giltighetstiden för patent. som har meddelats pa grnnd av ansökan som
har gjorts mer än tolv ar före ikraftträdandet. skall bestämmas enligt 40 *i
Jess äldre lydelse.
Har fiire ikraftträdandet patent förfallit enligt 51 * första stycket. skall
51 *andra lh:h tredje styckena samt 55 *andra punkten fortfarande tillämpas.
Beträffande patent, som har meddelats på grund av patentansökan som.
har gjort>. före ikraftträdandet. skall 60 *tillämpas i sin äldre lydelse.
Aldre bestämmelser om tilläggspatcnt skall alltjämt gälla i fråga om tillläggspatent. "om har meddelats före ikraftträdandet eller meddelas enligt
punkt 2.
Fri1ga llfll l'giltigfiirklaring av patent, som har meddelats eller meddelas
enligt lagen i dess äldre lydelse, skall bedömas enligt lagen i den lydelsen.
5. Är europeisk patentansökan. som omfattar Sverige, enligt artikel
162.4 i den e11nipeiska patentkonventionen att anse som återkallad, skall
patentmyndigheten pa framställning av sökanden upptaga den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förntsiittning dels att framstiillningen inges till det europeiska patentverket inom tre månader från det
sökanden underrättades om att patentansökningen ansågs återkallad. dels
att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd ansökningsavgift lH:h inger översättning till svenska av ansökningen i dess ursprungliga lydelse samt av de lindringar som gjorts under handläggningen
vid det curnpeiska patentverket och som sökanden önskar åberopa. Beträffande patentansökningens form skall vad i 93 ~ andra stycket sägs äga
motsvarande tilliimpning.
6. Har patentansökan. som begiirts omvandlad enligt punkt 5, blivit
publicerad enligt artikel 93 i den europeiska paknlkonveutionen och förklaras med tilHimpning av 72 *alt översättning eller avgift, som har inkommit för sent. skall anses inkommen i rätt tid. skall patentmyndigheten utfärda kungörelse diirom. Detsamma g~illcr om patentansökan. som begiirts
omvandlad. har blivit publicerad enligt artikel 21 i konventionen om patentsamarbete. om denna publicering av det europeiska patentverket jämställes med publicering som sker enligt artikel 93.
Har nt1gon. efter det att fristen för att inkomma med översättning och erlägga avgift har utgt1tt men innan kungörelsen utfärdades. i god tro hörjat
utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder däiför. äger han den riitt som anges i 74 *andra och tredje styckena.

2 Förslag till
Lag om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
Härigenom föreskrives följande.

*

I
Beträffande mal vari talan föres mot sökande av europeiskt patent om
bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvitt avser Sverige eller an-
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nan stat. som iir bunuen av det till uen europeiska patentkonventionen den
5 oktober 1973 hörande erkännanueprotokollet. gäller bestämmelserna i
2-6
l\ku föruragsslutanue stat avses därvid stat. som är bunden av
niimnda protokoll.

**·

2 § Mål som avses i I § får upptagas av svensk domstol
I. om svaranden har hemvist i Sverige.
, om ktiranuen har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i
fördragsslutande stat.
3. nm parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekr:iftelse. att talan skall väckas vid svensk domstol.

Rör mal som avses i I § uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga
om tvist mellan arhetstagaren och dennes arbetsgivare. gäller i stället för
2 § att målet får upptagas av svensk domstol
I. llm arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var syssatt i Sverige eller. llm uet ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt. arbetsgivaren hade driftställe i Sverige till vilket arbetstagaren var
knuten.
2. lHll parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekriiflelse. att talan som nu avses skall vä.:kas vid svensk domstol och såuant avtal är tillatet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.
.Är svensk lag tilHimplig på anställningsavtalet. är avtal mellan arbetsgivare och arhetstagare om att talan som nu avses skall väckas vid utländsk
domstol utan verkan.
3§

4 § I mål som enligt 3 § första stycket I upptages av svensk domstol skall
svensk lag tillämpas.
Upptager svensk domstol mtd med stöd av 3 § första stycket 2, skall
tvisten avgöras enligt lagen i den stat där arbetstagaren huvudsakligen var
sysselsatt niir uppfinningen gjordes, eller. om det ej kan avgöras var han
huvudsakligen var sysselsatt. där det driftställe var beläget till vilket arhctstagaren var knuten.

5 § Mäl som avses i I §får icke upptagas till prövning av svensk domstol,
om rörande samma sak redan är rättegång mellan samma parter vid domstlll i annan fördragsslutanue stat. Har vid den utländska domstolen gjorts
inviindning mot dess behörighet, skall dock den svenska domstolen förklara mi·ilet vilande. till dess fragan om den utländska domstolens behörighet
har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

6 § Lagakraftvunnet avgörande, som i annan fördragsslutande stat har
meddelats i mål som avses i I §, gäller även här i riket. Avgörandet gäller
dock icke
I. om det har meduelats mot patentsökande, som ej har ingått i svaromäl. och uen handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits honom i
föreskriven ordning eller han icke fätt tillräcklig tid att svara i saken,
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iggjort

det :ir oförenligt med annat avgörande. som i ett tidigare anhiinglllellan samma parter har meddelats i fördragsslutande stat.

m~tl

*

7
Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av
avtal eller om skadestånd i avtalsförhällande får upptagas av svensk domstol endast om sådan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas av svensk
domstol.
Talan mot den e1m1peiska patentorganisationen om skatlestantl i annat
fall :in Sl'm avses i första stycket for upptagas av svensk tlomstol entlast
0111 malet giiller skada orsakad av verksamhet vitl det europeiska patentverkets kontor i Sverige eller av arbetstagare vid satlant kontor.
Denna lag triider i kraft den dag regeringen bestiimmer.

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1946:816) om bcvisupptagning åt utländsk
domstol
H~irigc1wlll förc-.kiives alt I rn:h J-·.'i ~~lagen ( 19.:16: Kl6) om bevisupptagning :it utländsk dt11nstol skall ha nedan angivna lydelse.

Fiireslagen lydd.l"l'
§1

Har i visst mrtl eller iirende utländsk tlomstol gjort framställning hos
domstol hiir i riket om vidtagantle av n[1gon till riittegangen hörande atgiird. si'isom upptagande av ed. anstiillande av förhör med part eller upptagande a\· bL·vis genom villnc. sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis.
och varder framstiillningen genom utrikesdepartementet överlämnad till
den svenska domstolen. skall den :iskade fttgfirden vidtagas efter vatl i denna lag siigs. Vad sitlunda stadgats äge dock ej tilllimpning, diir fri\.ga iir om
ansvar för giirning som icke är i svensk lag belagd metl straff. Ej heller må i
mrtl om ansvar för hrottslig glirning part höras pti etl eller untler sanningsför~iik ran.
Avser framställning enligt första stycket fråga om ansvar för gärning,
som har karaktiir av politiskt hrntt, äger tlenna lag tillämpning endast om
fra111stiillningen har gjorts av domstol i stat som har tillträtt den europeiska
konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism och gärningen utgör bnilt som avses i tlenna konvention.
Lika med utliindsk domstol anses
i denna lag annan utliindsk judiciell
myndighet.

' Senaste lydelse 1977: 435

Lika med utländsk domstol anses
i tlenna lag annan utländsk judiciell
myndighet och det europeiska pa/1'11t1·erket.
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f"iires/ag1·11 lydelse

N11rnra11dl' lvddse

H
Prövar rätten atc begärd åtgärd ej kan vidtagas. meddele rätten den utländska domstolen underrättelse därom med uppgift om skälen för beslutet.
Finner rätten att det jämlikt 2 ~ andra stycket tillkommer annan riitt att
vidtaga ätgärd varom fråga är. skall framställningen översiindas till den r:itten och meduclanue diirom tillstiillas den 11tliindska thimstolen.

Har .11giirdn1 hegiirts <Il" dl't c11rt1[ll'iskt1 f'lllt·1111·er/..,·1 och ,li1111a
riillen 1111 ii1giird1•11 ickt· kan 1·id1aga.1 eller 1111 dt'n 1111/..t1111mt•r p1i 1111111111 d11111s10/, skall i .11iillc1 Fir rnd
so111 siigs i,li'ir.1·111 11clt 1111dm .11yck<'11a giilla .fi"iU1111dc. Riillt'll sk11/I 1111derrii Il 11 Il I rik esd1'/'ll rl ,. 1111· 1111· I t1111
sill hl'slut 11clt till d,·11t1r11·111c11/<'I
il11·r.1·1äll11 lt1111d/i11gt1m11 i iiru1d1·1.
D1'/Jilr/e1111'11/e1 skall, 0111 1111111111
.ITl'lt.l'k t/0111.110/ iir heltiirig. ii1·1'rlii11111<1 .fi·w11s1iill11i11ge11 1il/ t/1·111111
t>clt i 111111111 .fitll 1111darii//11 tlct 1·11ropdsk11 11111c1111·erke1 0111 riillens
hcs/111.

H
Möter ej för äskau ätgäru laga hinder. utsättc rätten dag för ärendets företagande.
Avser mål diiri åtgiird äskats ansvar för brottslig giiming. give riitten i gou tiu uen utländska uomstolen unuerriittelse vilken dag ärendet skall foreki1mm<1. Såuan unuerrättelse skall ock eljest lämnas. om
uen utliindska domstolen framställt
begäran diirom.

Avser mnl uiiri i1tgiird iiskats ,rnsvar för brottslig giirning. give riitten i gou tid den utliindska dnmstolen unuerrättelse vilken dag iirenuet skall förekomma. Sf1dan undariiltelse skall ock eljest liimnas. t1111
den 11tliindska domsti1lcn framstiillt
begiiran diirom. liar 1/1giirtle11
iiska1.1· tll" del e11rt1peiska palc1111·0·ke1, skall 11111frrrii//d.1·e stiidse lii1111111s di1.

5 *2
I fräga om ärendets behandling vid rätten skall. där ej annat föranledes
av föreskrifterna i denna lag. lända till efterrättelse vau om rättegång viu
svensk domstol finnes stadgat. Ärendet skall anses såsom bevisupptagning
utom huvu<lförhanuling: dot:k vare ej nödigt att part kallas. där han ej sjiilv
skall höras eller fullgöra något.

2

Senaste lydelse 1974: 755

3 RiksdaF?ell 1977/78. 8 sam!. Nr 10
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Domare vid den utländska domstolen äger riitt att närvara vid bevisupptagning eller annan i I avsedd ätgiird.

Domare vid den utfändska domstolen äger riitt att närvara vid bevisupptagning eller annan i I avsedd f1tgiird. liar 1l1giirden hegärr.1·
111· der e11ropdska riarenrrcrkl'I,
iiger .ti"irerriidare .fi"ir dl'/111 sw1111w
riirr. Fiircrri.idarc ji"ir del e1iropl'isk11 f'lllen11·1·rke1 111d sriilla Ji·ligor Till
[!lir/. 1·i11nc dfrr .rn/.:k1111nig som hiires.

*

*

Denna lag triider i kraft den dag regeringen bestiimmer.

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1971: 1078) om försvarsuppfinningar
IHirigerll\m föreskrives all 5. 7. IO. I~. 15 och 18 **lagen om forsvarsuppfinningar skall ha nedan angivna lydelse.

N11rnri111de frdclsi'

Fiireslt1go1 lydelse

Ansökan om patent pti svensk
försvarsupptinning skall av riaren1111yn1/ighl'len underställas granskningsnämnden för prövning. huruvida uppfinningen skall hållas hemlig. Den som vill all svensk försvarsuppfinning. varf1 patent icke
sökts. skall fä offentliggöras eller
p{i annat siitt yppas. skall hos
granskningsnämnden ansöka om
sf1dan prövning.

Ansökan om patent pti svensk
fiirsvarsupptinning. so111 inges till
f'lllcn1111nllliglr1·1e11, skall av i/1'111111
underställas granskningsnämnden
för prövning. huruvida uppfinningen skall hi1llas hemlig.
DL"n som vill att svensk fiirsvarsuppfinning. vara. patent icke sökts.
skall fä offentliggöras eller på annat
siitt yppas skall hos granskningsniimndcn ansöka om sådan prövning som 11\"St'.1· i .fi"irsra stycke!.
f)c/.1"11/11111a giilla den som 1·il/ siika
ratent p1"i .\"\"e11sk .fhr.1Tarst1rir~fi1111i11g ge110111 all ril/ a11111111 11101ragare iin fWll'lllllly11dighc1e11 inge i111ematio11ell r1a/1'11ta11siik1111 som arses i 3 kap. parenrlagcn ( l'J67:8J7J
dia ('1tropl'isk ria1c11rw1si.ika11 som
ll\'.\"('S i 11 kli[!. Sll/11/llll lag.
7

Har i iirende. som patentmyndigheten
understiillt
granskningsniimnden. förordnande enligt 6 ej
meddelats inom tre 111å1111der efter
den dag dil bcs/.:ri1·11i11g ii1·er uppfinningen med tillhiirandc ritni!l.f.:

*

*

Har i ärende. som patentmyndigheten
underställt
granskningsn1imnden. förordnande enligt 6 ej
meddelats inom tid som fiircskril'cs
i andm sryder, upphör uppfinningen all vara hemlig enligt denna lag.

*
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riires/agl'll lyddsl'

och p<1tt•11/Åml" f>t) .\"\"1'11.1"/.;a i11kom111it till pt1t1•11t111y11clighetc11. upphör
uppfinningen att vara hi:mlig enligt
denna lag.
/)en i .fi"ir.1·t11 .1"tyc/..1·t 11iim11d11 tiden 11tgiir
I. om ärendet a1·ser internationell patelllansökan. tre månader
.fi"ii11 dc11 i11ternatio11ell11 i11g/1·11i11gsdagen, dock. i fall då prioritet har
yrkats, högst tofr månader tio da[;?11rfrtln elen dag frän 1·i/ke11 prioriteten begiirt.1". ·
2. 0111 ärendet m·ser europeisk
t>t1te11ta11siika11, tre 111tl11wfrr frd11
det ansiikan inkom till 11atc111111_\'llcligh<'ten, dock. i .fi1ll dä 11riori1e1
h<1r yrkats, hiigst tretton 111tlnwil'r
friin de11 d<1g frt/11 l'ilken {Jrioritete11
bexiirts.
3. om iirendet aner svensk pa11·ntansiikan. tre 1111/11ader friln den
dag dä hcskril'lling ii1·er 11p1~fin- ·
ningen 111cd tillhiirandl' rit11i11gar
och pate11tkra1· f)(J .l"l'l'llSka inko111111it till patentmyndighetl'll.
Har iirende anhiingig,r;_jorts hos
gransk11i11g.rniimnd1•11 e11/ig1 5
andra stycket, t1f!phiir 11ppfi1111ingen att \'ilra hemlig e11ligt denna lag,
0111 fiirord11a11de enligt 6 ej meddelats inom tre månader frtln den
dag då a11.1·ökan 0111 11ii111ndens
priirning och J('ir prii1·ni11gen erfi>rderliga ha11dli11gar i11kom111it till
11ii11111de11.

*

*

10
Ansökan om patent dler annan
skyddsriitt p{1 svensk försvarsupplinning. som skall hållas hcmlig ..filr
l'.i giiras ifriim111a11de stat, 0111 ej regeringen medger det. Sådant medgivande för lämnas endast under
förutsättning att uppfinningen hemlighatks även i den främmande staten.

' Senaste lydelse 1975: 734

§•

Ansökan om patent eller annan
skyddsrätt a1·sa11de frii111111a11de
stat på svensk försvarsupplinning.
som skall hållas hemlig . .filr giiras
endast 0111 regeringen m~dger det.
Sadant medgivande får lämnas endast under förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den
främmande staten.
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Fiire.1l11ge11 lydelse

*

12
Har ansökan om ratent p{J urpfinning som avses med förordnande enligt
(i
godk:ints för utläggning. skall ansökningen förklaras vilande i avbidan
r<'t att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består skall
20-22
patentlagen ( 1967: 837) ej tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning diirefter av dessa paragrafer skall i 20 angivna tider räknas fr<)n den
dag förordnandet uprhiirdc att giilla och far ratentmyndigheten icke hålla
handlingarna i ärendet tillgiingliga förrän tre månader förflutit från nämnda
dag. om ej sökanden hegär det.

*

**

*

J/11r .fi'irordnande enlig! 6 .~ 111nldd11ts he1ri~!fi111de i11tematio11e// eller e11rop1•isk 1>11te11t1111.1·iik1111 . .filr
1111.1·äk11inge11 icke 1·idarehl'.fimlras
.fi'ir .fiir/.\'illl ha11Jliigg11i11g so111 i11ternatio11dl eller e11rorieisk r1111e11t1111.1·iika11.

Sökö patent i Sverige pä annan
forwarsu prfi Ilning lin sr1dan som
avses i 4
11tlii11dsk fiir.1Tars11ppfi1111i11g J. skall patentmyndigheten
understiilla
granskningsnämnden
ansiikningen för prövning. hurnvida urrfinningcn skall h{lilas hemlig.

*(

Sökes patent i Sverige pä annan
försvarsuppfinning än s<)dan som
avses i 4 Iutländsk j('ir.1T11rs11ppflnning ). skall patentmyndigheten
underställa
granskningsnämnden
ansökningen för prövning. huruvida uppfinningen skall hallas hemlig.
Vad Jlll sagts giillcr dock c:i i11ternatio11ell 11ate1111111siika11 eller europe-

*

isk /><lfl'llf<lll.1·iika11.

*

18
Bc,tiimmclsnna i 12-14 !i!i iiger
Bestiimmelserna i /2 !i ./('irstu
motsvarande tilliimpning i fräga om
stycket s11111t I 3 och 14 !i!i äger
uthindsk försvarsurpfinning.
motsvarande tillämpning i frr1ga om
utländsk försvarsuppfinning.

Denna lag t riidcr i kraft den dag regeringen hestämmer. Bestämmelsen i
7 tredje stycket skall dock ej gälla ärende. som före ikraftträdandet anhiingiggjorts hos granskningsnämnden enligt .'.i *andra punkten i lagens nuvarande lydelse.

*
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
Härigenom föreskrives att bilagan• till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.
Bilaga
Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

2X Europeiska patentorganisationen

Medlemmarnas representanter i organisationens förvaltningsråd
och st1dana representanters makar samt
personer med tjänst
hus det europeiska
patentverket och dessa
personers familjer
ävensom personer med
uppdrag av organisationen

Tillämplig internationell överenskommelse

Protokoll angående
den europeiska patentorganisationens
privilegier och immunitet, vilket utgör del
av den europeiska patentkonventionen den
5 oktober 1973

Denna lag träder i kraft tvti veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift
p<·1 den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling.

' Senaste lydelse 1977: 343
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Motionsyrkanden
Utskottet har i samband med propositionen behandlat följande motioner

L>e med a11/ed11i11g m· propositionen i·iickta motionerna
A. 1977/78:29 av Hans Alsen m. fl. (sl vari hemställs att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs rörande ändringar i patentlagen m. m.
B. /<)77/78: 30 av Inger Lindquist (m) och Håkan Winberg (ml vari
hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag om
att de nuvarande straffbestämmelserna i patentlagen ersätts med bestämmelser om vite.
J>en i·id 1976/77 iirs riu·111iite i·iickta fristi/ende motionen
C. 1976/77:656 av Marianne Karlsson (c) vari hemställs att riksdagen
hos regeringen begiir förslag till ätgärder som förstärker upphovsmannarätten och innovatörernas möjlighet till finansiering och utkomst vid
förverkligande av ideprojekt, utan att för den skull frånhändas sina
verk.
L>e 1·id l'J77 /78 urs riks111ii1c 1·iickt11 fristående 111otio11ema
D 1977 /78: 524 av Marianne Karlsson (c) vari hemställs att riksdagen
hos regeringen bcgiir att atalsbestämmelserna i 57 ~ patentlagen överses.
E. 1977/78: 525 av Marianne Karlsson (c) vari hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning om skärpt skadeståndsplikt vid
patentintrång.
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Utskottet
/11/ed11i11g
Ar 1883 sliits i Paris en konvention till skydd för industriell iiganderiitt.
den s. k. Parisko11l'e11tio11e11. Sverige tilltriidde konventionen far 1885. Den
I mars 1977 hade 87 stater anslutit sig till konventionen. De anslutna
länderna bildar en union. Parisunionen. och är förpliktade all i den omfattning som anges i konventionen bereda industriell! rättsskydd. bl. a. patentriillsligt skydd. åt medborgare och företag i andra unionsliinder. Konventionen har sedan tillkomsten reviderats titskilliga gånger. senast vid en
revisionskonferens i Stockholm (ir 1967.
Konventionen vilar framför allt pt1 två principer. niimligen principerna
om nationell behandling och unionsskydd. Den förra innebär att utliindska
medborgare skall ges samma stiillning niir det giiller omfallningen av det
industriella rättsskyddet som landets egna medborgare. Den senare principen innebiir att i varje unionsland ett visst minimiskydd alltid skall tillkomma dem som är berättigade enligt konventionen. även om de egna
medborgarna inte har motsvarande riittigheter. Hiiri ligger också att det
står ell land fritt att bevilja ell längre gående skydd än vad konventionen
föreskriver.
Syftet med Pariskonventionen var att minska skillnaderna mellan
unionsHindernas nationella lagstiftning. Djupgi\.ende olikheter beträffande
utformningen av patentriilten förekommer dock fortfarande i unionens
olika länder. Möjligheterna att inom konventionens ram fä till ständ en
harmonisering av den materiella patentriitten har visat sig vara små. bl. a.
beroende på att antalet unionsstater är mycket stort och all unionsstatcrna
sinsemellan står pl'I mycket olika utvecklingsnivft.
Efter det andra viirldskriget har ell omfattande arbete på det patenträttsliga området ägt rum inom Europarådet. Detta arbete har lell till avslutandet av tvf1 europeiska konventioner. 1953 ärs.fim11alitetsko111·e11tio11, som
reglerar vilka formella krav som ftir uppställas betrMfande ansökningshandlingarnas beskaffenhet, samt 1954 års klassijlceri11gsko11 rentio11, sedermera omvandlad till ett fördrag, Strasbourgöverenskommelsen 1971 om
internationell parentklassificering. Sverige har tilltriitt konventionerna och
överenskommelsen. Inom Europarådet har också utarbetats en europeisk
konvention om förenhetligande av vissa delar av patentriitten, den s. k.

/agkvnre11tio11e11 av år 1963. Den innehåller vissa regler om patenterbarhet, nyhetshinder, uppfinningshöjd och patentkrav. Konventionen har inte
trätt i kraft. Riksdagen har i\r 1967 godkiint lagkonventionen (prop.
1966: 40, ILU 1967: 53, rskr 1967: 325), som dock ännu inte har ratificerats
av Sverige. Anledningen härtill återkommer utskottet till i ett senare avsnitt (s.52).
Vid den ovanniimnda stockholmskonferensen avslutades också en ny
konvention om upprättande av en världsorganisation för den intellektuella
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ägandcriitten. WIPO <World lntellectual Property Organization). Den I
mars 1977 hade WIPO 76 medlemsstater, däribland Sverige. WIPO har till
syfte att genom samarbete liinderna emellan och med andra internationella
organisationer friimja skyddet av den intellektuella iiganderätten i alla
Hinder.
Under 1960-talet uppkom i flertalet europeiska patentverk samt i de
amerikanska och japanska patentverken besvärande stora balanser av icke
prövade patentiirendcn. Som exempel kan nämnas. att antalet icke avgjorda ansiikningar i det japanska patentverket vid utgången av är 1970 var
810 000. Dessa förhållanden ledde till ett intensifierat patenträttsligt
reformarbete som bl. a. så småningom resulterade i en i Washington är 1970
avslutad konvention. den s. k . .1w11arhetsko111·e11tio11e11 (Patent Cooperation Treaty, PCf). Den har undertecknats av 36 stater. däribland Sverige,
och har triitt i kraft den ~4 januari 1978. Syftet med konventionen är i första
hand att minska det dubbelarbete som uppstår vid granskning av patentansökningar vilka liimnas in i olika Hinder och avser samma uppfinning.
Genom konventionen öppnas möjlighet att till vissa patentverk i världen,
diiribland Sveriges. ge in en s. k. internationell patentansökan för central
nyhetsgranskning och central förberedande patenterbarhetsprövning.
Granskningen iir inte bindande för de enskilda staternas patentmyndigheter.
Patentsamarbetet inom Europa har under 1970-talet lett fram till avslutandet av två konventioner. 1973 tirs europeiska pate11tko111·e11tio11 (European Patent Convention. EPCl och mark11adspatentko111·entione11 av är
1975. Genom den förstnämnda konventionen bildar de fördragsslutande
staterna en europeisk patentorganisation med ett gemensamt patentverk,
som skall kunna meddela s. k. europeiskt patent för en eller flera av de
europeiska staterna. Konventionen reglerar fullständigt förutsättningarna
för att europeiskt patent skall erhållas. Ett europeiskt patent skall i varje
stat för vilket det meddelats ha samma rättsverkan som ett nationellt
patent i den staten. Konventionen inskränker inte de fördragsslutande
staternas rätt att ha egna patentverk som meddelar nationella patent för
vederbörande stat. Konventionen har undertecknats av bl. a. Sverige och
är i kraft sedan den 7 oktober 1977.
Enligt marknadspatentkonventionen, som i första hand är avsedd för
EG-staterna, skall europeiskt patent i princip meddelas endast för samtliga
EG-stater gemensamt i form av ett s. k. marknadspatent. I konventionen
regleras utförligt den rättsverkan som ett marknadspatent skall medföra.
Konventionen har ännu ej trätt i kraft.
Frågan om Sveriges tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen har utretts av patentpolicykommitten. 1 betänkandena Internationellt patentsamarbete I 1970 ftrs konvention om patentsamarbete (SOU 1974: 63) och Internationellt patentsamarbete Il 1973 års
europeiska patentkonvention (SOU 1976: 24-25) har kommitten förordat
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att Sverige tilltrlider konventionerna. En stor majoritet av remissinstanserna har anslutit sig till kommittens förslag.
I propositionen (s. 552) föreslår regeringen att riksdagen skall godklinna
samarbetskonventionen med därtill hörande tillämpningsföreskrifter och
den europeiska patentkonventionen med därtill hörande tillämpningsföreskrifter och protokoll samt dessutom förnya sitt godkännande av lagkonventionen.
Ett svenskt tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska
patentkonventionen förutsätter att vissa lindringar och tillägg görs i den
svenska patentlagen. Propositionen innehåller förslag till den lagstiftning
som erfordras for att konventionerna skall kunna tillträdas. Lagförslagen
innefattar därutöver viss anpassning av svensk patentlagstiftning till vad
som kommer att gälla i övriga västeuropeiska industriländer.
En redogörelse för huvuddragen av gällande svensk patentrlitt har lämnats i propositionen, ss. 51-58.
Lagförslagen inneblir bl. a. följande. Viss kodifiering föreslås av gällande rätt beträffande vad som kan patenteras. Vidare föreslås vissa ändringar
av patentlagens bestämmelser rörande innehållet i den ensamrätt. som ett
patent ger. Institutet tilläggspatent upphävs. Giltighetstiden för patent
föresli\s förlängd frän 17 till 20 är. Vissa nya grunder för ogiltigförklaring
av patent införs i patentlagen.
Lagförslagen har utarbetats i nordiskt samarbete.
I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att bestämma när den
nya lagstiftningen skall träda i kraft.
Enligt protokollen frän de MBL-förhandlingar som ägde rum i anslutning
till att lagrådsremissen skrevs (protokoll den 4 april 1977) och propositionen framlades (protokoll den 3 oktober 1977) har. på initiativ av arbetstagarsidan. vissa ändringar av formuleringarna skett i kap. 10.2.3 (verkningar för patentverket av ett tillträde till den europeiska patentkonventionen}.
Arbetstagarsidan har härefter förklarat sig inte ha haft något att invända
mot att regeringen meddelar beslut i fråga om propositionen.
Utskottets betänkande kommer i fortsättningen att disponeras pä följande vis. Efter en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen följer utskottets
överväganden i tilltrlidesfrägorna. Därpå behandlas. i anslutning till ett
motions yrkande. frågan om Sverige bör avge reservation mot den europeiska patentkonventionens bestämmelser såvitt avser produktpatent på livsoch läkemedel. Vidare upptas det därmed förknippade spörsmålet om
Sverige bör förnya sitt godkännande av 1963 års lagkonvention. Utskottet
kommer sedan att lämna vissa synpunkter pä de i propositionen framlagda
förslagen till ändringar i patentlagen. I samband härmed behandlas tre
motionsyrkanden angående lindring av nu gällande sanktionsregler i patentlagen. Till sist tar utskottet upp till behandling en vid föregående
riksmöte väckt motion angående förbättring av uppfinnarens ställning i
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rättsligt och ekonomiskt hänseende. Avslutningsvis anför utskottet vissa
synpunkter på enligt vilken ordning riksdagen skall fatta beslut om tilltriidande av konventionerna.
Sa 111arhe t skon ven! ionens i nnehå Il

Genom samarbetskonventionen bildar de fördragsslutande staterna en
union för samarbete i fr:'lga om handläggning av patentansökningar. Konventionen syftar till en centralisering av prövningsförfarandet och stiiller
upp regler för ansökningens form och inneh:'lll. Den nödvändiggör däremot
inte några ändringar i den materiella patentriitten i Je fördragsslutande
staterna.
Enligt konventionen kan den som är medborgare i eller har hemvist i
fördragsslutande stat söka patent genom ingivande av en s. k. internationell patentansökan. Ansökningen blir föremål för nyhetsgranskning hos en
internationell nyhetsgranskningsmyndighet ( PCT-myndighet). Till säd an
myndighet kan utses nationell patentmyndighet eller internationell organisation, som har minst 100 heltidsanställda granskare, kompetenta att utföra nyhetsgranskning. Den måste vidare förfoga över viss minimidokumentation. Enligt vad som anförs i propositionen torde man kunna riikna med
att unionens generalförsamling i första hand kommer att utse patentmyndigheterna i Japan, Sovjetunionen, Sverige och USA samt det europeiska
patentverket till internationella nyhetsgranskningsmyndigheter. När nyhetsgranskningen är klar skall resultatet redovisas i en rapport, som tillställs sökanden och WIPO:s internationella byrå. Genom byråns försorg
skall ansökningen jämte nyhetsgranskningsrapporten publiceras.
Konventionen ger även möjlighet till förberedande patenterbarhetsprövning av internationella patentansökningar. Syftet med denna prövning, som iir frivillig, är att ge sökanden ett preliminärt, icke bindande
utlåtande om huruvida den uppfinning som patentsöks är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. En stat kan genom att avge
reservation undgå att bli bunden av konventionens bestämmelser on"i internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
Sökanden kan med anledning av inneh:'lllet i nyhetsgranskningsrapporten och utlåtandet över palenterbarhetsprövningen ta ställning till om han
vill återkalla sin ansökan eller fullfölja den och fä den prövad i någon eller
n:'lgra av de stater som ansökningen omfattar. I sistnämnda fall kan han om
han så vill företa ändringar i patentkraven. Den internationella ansökningen handläggs i varje stat på samma sätt som nationella ansökningar i den
staten, dock måste konventionens regler om ansökningens form och innehåll följas. Vederbörande patentmyndighet är inte bunden av resultatet av
den internationella nyhetsgranskningen eller av den förberedande patenterbarhetsprövningen, om sådan har utförts. Det centraliserade gransknings- och prövningsfönarandet syftar främst till att underlätta de nationella patentmyndigheternas fortsatta handläggning av ansökningen.
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Sökanden skall erlägga avgifter till WI PO:s internationella byrå, till den
myndighet som tar emot ansökningen och till den myndighet som utför
internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Därjämte skall avgift erläggas till den nationella patentmyndigheten i varje fördragsslutande stat i vilken ansökningen fullföljs.
Konventionen innehi\ller också vissa bestämmelser som har till syfte att
friimja den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna. Bl. a. för
WIPO:s internationella byrå bedriva viss teknisk informationsverksamhet,
så upplagd att den underlättar för utvecklingsländerna att fä tillgång till
modern teknologi.
Konventionen har, som nämnts. trätt i kraft den 24januari 1978. Bestämmelserna om internationell förberedande patenterbarhetsprövning träder
doå ej i kraft förrän den 29 mars 1978. Hitintills har 16 stater tilltriitt
konventionen.

Den europeiska patentko111·e11tio11e11s i1111ehå/I
Den europeiska patentkonventionen innehåller regler om ett mera långtgående patentsamarbete lin samarbetskonventionen. Genom den europeiska patentkonventionen bildas en europeisk patentorganisation. Organisationen består av ett europeiskt patentverk under ledning av ett förvaltningsräd. Organisationens uppgifter är att i enlighet med konventionens
bestämmelser meddela patent för de stater som tillträtt konventionen.
Konventionen inskriinker dock inte de fördragsslutande staternas rätt att
ha egna patentverk som meddelar patent för vederbörande stat.
Det europeiska patentverket skall ha sitt stite i Miinchen. Genom det
s. k. centraliscringsprotokollet införlivas det internationella patentinstitutet i Haag med det europeiska patentverket och kommer att utgöra filial till
detta. En mindre filial för nyhetsgranskning upprättas i Väst-Berlin.
Den europeiska patentorganisationens verksamhet skall finansieras genom de avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt genom att det
europeiska patentverket erhåller andel i de årsavgifter som i de fördragsslutande staterna tas ut för europeiska patent. Vid behov kan förvaltningsrftdet dock besluta att de fördragsslutande staterna skall betala särskilda
bidrag till organisationen. Sådana bidrag skall återbetalas så snart detta 1ir
möjligt. Betrliffande frågan om bidrag till det europeiska patentverket hänvisar utskottet vidare till niiringsutskottets hetänkande (NU 1977/78:35).
Konventionen innehi\.ller en fullständig reglering av förutsättningarna för
att fä europeiskt patent. Denna reglering är fristående frän de fördragsslutande staternas nationella patentlagstiftning. Vidare regleras i konventionen handläggningsonlningen vid det europeiska patentverket. Konventionen innehåller också bestämmelser om rättsverkan av europeiskt patent
och europeisk patentansökan.
Europeisk patentansökan får ges in direkt till det europeiska patentver-
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ket eller till nationell patentmyndighet i fördragsslutande stat, om denna
myndighet har <'itagit sig att förmedla si'ldana ansökningar till det europeiska patentverket. Riitt att söka europeiskt patent tillkommer uppfinnaren
eller dennes rättsinnehavare. Sökanden hehöver inte vara medhorgare i
eller ha hemvist i fördragsslutande stat.
Konventionens patenterharhetsvillkor överensstiimmer i huvudsak med
vad som gäller enligt svensk rätt. för att europeiskt patent skall meddelas
krävs sålunda att uppfinningen är ny. har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. Det patenterbara omrfldet har i konventionen avgränsats
p{I ett siitt som od.sä i huvudsak överensstämmer med vad som anses gälla
i svensk rätt. Vad angi\r livs- och liikemedel är dock att märka att enligt
konventionen patent fär meddelas på sjlilva alstret (s.k. produktpatent)
medan enligt iivergängshestämmelserna till patentlagen patent inte fi\r
meddelas på sftdant alster förrän regeringen förordnar annat. FördragsslutanJe stat. vars nationella lag inte medger produktpatent på livs- eller
Hikemedel. ges dock rlitt att genom reservation upprätthfl.lla förbud mot
sådana produktpatent iiven såvitt avser europeiska patent under en övergångstid på tio eller, under vissa förutsättningar, femton år från konventionens ikraftträdande.
Europeisk patentansökan skall granskas såväl från formell synpunkt
som i nyhetshänseende. Resultatet av nyhetsgranskningen framläggs i en
rapport. Om patentansökningen ej återkallats eller avslagits, publiceras
den av det europeiska patentverket när 18 månader förflutit från ingivningsdagen. Även nyhetsgranskningsrapporten skall publiceras.
En eventuell framställning om patenterbarhetsprövning skall göras inom
sex månader från det att nyhetsgranskningsrapporten kungjorts i den europeiska patenttidningen, som utges av det europeiska patentverket. Finner
patentverket att ansökningen fyller de materiella kraven för patenterbarhet, skall den meddela europeiskt patent för de designerade staterna.
Beslutet kungörs i den europeiska patenttidningen och gäller från dagen för
kungörandet.
Beslut av det europiska patentverkets olika avdelningar kan överklagas
till särskilda besvärskamrar i organisationen. Frågor av särskild vikt kan
av dessa kamrar hänskjutas till en särskild prejudikatsinstans, den stora
besviirskammaren.
Ett europeiskt patent skall i princip. i stat som patentet avser, ha samma
rättsverkan som ett nationellt patent. Motsvarande gäller i fråga om rättsverkan av europeisk patentansökan. Giltighetstiden för ett europeiskt patent är 20 år från ansökningens ingivningsdag.
Frågan om vilken stats domstolar som skall pröva talan om intrång i eller
ogiltighet av europeiskt patent regleras inte i konventionen. Sådana mål
kommer därför att handläggas av de nationella domstolarna. r konventionen begränsas de olika ogiltighetsgrunder som i nationell lag får medges
beträffande europeiskt patent. En ogiltighetsgrund som medges är att det
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finns ett nationellt patent eller en nationell patentansökan med äldre rätt än
det europeiska patentet.
Förhållandet till 1970 års samarbetskonvention regleras dels i konventionstexten. dels i det s.k. centraliseringsprotokollet. Internationella patentansökningar som görs enligt samarbetskonventionen får handläggas
vid det europeiska patentverket. som förutsätts bli internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt denna konvention. Handläggningen skall ske
enligt samarbetskonventionens bestämmelser kompletterade med besnimmelserna i den europeiska patentkonventionen.
De stater som tillträder den europeiska patentkonventionen förbinder
sig att till förmän för det europeiska patentverket avstå från att låta sina
nationella patentmyndigheter utföra nyhetsgranskning och förberedande
patenterbarhetsprövning enligt samarbetskonventionen. Patentmyndighet
i stat, vars officiella språk inte iir engelska. franska eller tyska, får emellertid utföra sådan prövning om ansökningen görs av någon som är medborgare i eller har hemvist i den staten eller i angr~insande stat som har tilltriitt
den europiska patentkonventionen. Bestämmelsen gör det möjligt för det
svenska patentverket att även efter ett tillträde till den europeiska patentkonventionen utföra både nyhetsgranskning och förberedande patenterbarhetsprövning enligt samarbetskonventionen av patentansökan från den
som är medborgare i eller har hemvist i något av de nordiska länderna.
Tills vidare gäller detta även om dessa länder ej tillträtt <len europeiska
patentkonventionen (prop. s. 526).
Har en internationell ansökan varit föremål för nyhetsgranskning enligt
samarbetskonventionen skall kompletterande nyhetsgranskning företas
vid det europeiska patentverket, om ansökningen fullföljs dit. För sådan
ansökan skall sökanden betala vanlig nyhetsgranskningsavgift. Förvaltningsrådet kan emellertid bestämma att verket skall helt eller delvis avstä
frän kompletterande nyhetsgranskning och endast ta ut reducerad nyhetsgranskningsavgift. Det kan förväntas att stl blir fallet beträffande ansökningar som nyhetsgranskats av det svenska patentverket i dess egenskap
av PCT-myndighet 1prop. s. 526).
För att underlätta de nationella patentmyndigheternas anpassning till
den minskade arbetsbelastning som blir en följd av det europeiska patentverkets verksamhet, fär det europeiska patentverket under en övergångstid lä.ta nationella patentmyndigheter utföra viss granskning av europeiska
patentansökningar.
Konventionen har trätt i kraft den 7 oktober 1977. Hittills har sju stater
tillträtt konventionen. Det europeiska patentverket kommer att inleda sin
verksamhet den I juni 1978.
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Tilltriide till kom·entionema
En stark drivfjäder bakom senare ärs internationella samarbete pä det
patenträttsliga området har varit önskemålet att reducera de stora balanser
av patentansökningsärenden som uppstått i de nationella europeiska patentverken. Ett annat mål för detta samarbete har varit att skapa en
patenträttslig ordning. diir kostnaderna för att uppnå patentskydd för en
uppfinning i flera stater är väsentligt lägre än vad som nu är fallet. Konventionsarhetet har främst inriktats pä att åstadkomma en förenkling av den
internationella patentadministrationen. bl. a. genom eliminering av det
dubbelarhete som nu utförs när patent söks för samma uppfinning i flera
stater.
När det gäller att ta ställning i tillträdesfrågan iir det enligt utskottets
uppfattning framför allt tre faktorer som är av betydelse. niimligen verkningarna för svenskt näringsliv och svenska uppfinnare av ett svenskt
tilltriidc. verkningarna för del svenska patentveket samt konventionernas
innehåll frnn patenträttslig synpunkt. Beträffande den europeiska patentkonventionen tillkommer dessutom vissa överväganden om konventionens
inverkan pti Sveriges möjligheter att ge histånd till utvecklingsländcrna.
Vad först giiller .rnm11rhetskom·e11tio11e11 har företrädare för de myndigheter och organisationer som kommit till tals under utskottshehandlingen i
princip uttalat sig för en svensk anslutning till konventionen. Endast
Svenska upplinnareföreningen har förordat att ett ställningstagande i tillträdesfrägan hör uppskjutas i väntan på ytterligare utredning.
Utskottet anser i likhet med departementschefen att konventionen ger
Hi11 nader för patent sökandena genom att patenteringsförfarandet hlir både
enklare och billigare iin f.n. i de fall patent önskas i flera Hinder. Utskottet
vill också peka på att en patentsökande enligt konventionen kan avvakta
resultatet av den internationella nyhetsgranskningcn respektive den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen, innan han måste ta
ställning till om och i vilken utsträckning han skall föra ansökningen
vidare. Detta innehär en betydande fördel för sökanden, inte minst genom
att kostnaderna för omhud och översättning kan väsentligt nedbtingas.
Ytterligare fördelar för svenskt vidkommande står. som framhålls av departementschefen, att vinna om del svenska patentverket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning. bl.a. därigenom att internationella
ansökningar kommer att kunna avfattas och handläggas på svenska. Sammanfc+ttningsvis anser utskottet det vara av väsentligt intresse att svenska
uppfinnare och svenskt näringsliv fär åtnjuta de fördelar ett tillträde till
konventionen sålunda ger.
Vad härefter angår frågan om verkningarna för det svenska patentverkets ställning anser utskottet att de överväganden som måste göras i detta
hänseende framför allt bör inriktas på frågan om hur ett tillträde påverkar
det framtida arhetskraftsbehovet i verket. Enligt utskottets mening är det
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nämligen angefäget all arbetsvolymen och därmed personalbehovet inte
går ned sa mycket att möjligheterna till service i olika hänseenden till
uppfinnare och nilringsliv försämras. Härmed sammanhänger också frf1gan
om patentverkets möjlighet att i framtiden fungera som PCT-myndighet.
Enligt utskottets uppfattning skulle en svensk anslutning till samarbetskonventionen dock innebära fördelar för patentverket i de hänseenden
som här berörts. Det bör emellertid betonas att de berörda spörsmålen inte
kan bedömas enbart med utgångspunkt i samarbetskonventionen. Såsom
kommer att framgä av det följande är nämligen förutsättningarna för det
svenska patentverket i förevarande hänseende även beroende av vilken
stLillning Sverige intar till den europeiska patentkonventionen. I sjiilva
verket kommer enligt utskottets uppfattning del värde för det svenska
patentverket som ligger i att fungera som PCT-myndighet enligt samarbetskonventionen att starkt reduceras. om Sverige inte tillträder även den
europeiska patentkonventionen.
Vad slutligen gäller frågan om konventionsinnehållet från patenträttslig
synpunkt erinrar utskottet om att den svenska materiella patenträtten inte
påverkas av ett svenskt tillträde till konventionen. De tvingande föreskrifter angående en ansökans form och innehåll som finns i konventionen
strider inte mot gällande svensk rätt på området. Uppfinnareföreningen
har hävdat att konventionen försämrar uppfinnarnas ställning när det gäller
rätten att få sitt namn nämnt från början i en internationell patentansökan.
Utskottet kan medge att ett tillträde till konventionen kan medföra nackdelar för uppfinnaren i detta hänseende. Utskottet anser dock inte att denna
omständighet är sä tungt vägande att den. mot bakgrund av de fördelar ett
konventionstillträde skulle medföra i andra avseenden. hör föranleda att
ett tillträde till konventionen uppskjuts.
I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner
samarbetskonventionen. Vid tillträdet till konventionen bör såsom förordas i propositionen reservation avges mot konventionens bestämmelser
angående internationell förberedande patenterbarhetsprövning såvitt avser
tidpunkten för nationell publicering av internationella ansökningar (art.
64.2a.ii).
Utskottet tar härefter upp frågan om Sverige bör tillträda även den
europeiska patentkonventionen. Utskottet vill inledningsvis framhålla att
konventionen torde vara ett av de hittills mest avancerade exemplen på
rättsligt samarbete över gränserna i Europa. Det får enligt utskottets
uppfattning anses som en stor framgång att man på bred västeuropeisk
basis och över de handelspolitiska blockgränserna lyckats åstadkomma en
samlad lösning i riktning mot ett effektivare patentväsende. Sverige har
tagit en mycket aktiv del i utarbetandet av konventionen, vars bestämmelser i materiellt hänseende i hög grad kommit att överensstämma med
innehållet i gällande nordisk rätt på området. Jämfört med övriga europeiska staters nationella patentorgan har det svenska patentverket fått en
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förmånlig ställning i ett par väsentliga hiinseenden. Utskottet syftar hiir
främst på att Sverige genom centraliseringsprotokollet tillförsäkrats möjlighet att även efter en anslutning till den europeiska patentkonventionen
få. i egenskap av Per-myndighet. utföra internationell nyhetsgranskning
och internationell förberedande patenterbarhetsprövning om ansökan görs
av medborgare i Sverige eller i något av de övriga non.liska länderna.
Utskottet vill ocksä peka på den uppgörelse som träffats med den europeiska patentorganisationens interimskommittc och som ger Sverige möjlighet att, utan hinder av den europeiska patentkonventionen. pä vissa villkor
fungera som PCT-myndighet i förhållande till utvecklingsliinderna samt pä
det i propositionen omnämnda förslaget till samarbetsavtal mellan det
svenska patentverket och det europeiska patentverket, vilket avtal öppnar
vägen för en reducering av ansökningskostnaderna för sadana internationella ansökningar som nyhetsgranskats vid det svenska patentverket och
sedermera fullföljs till det europeiska patentverket. Utskottet finner det
även mycket tillfredsstiillande att interimskommitten enhitlligt uttalat att
centraliscringsprotokollet inte torde hindra att det svenska patentverket i
egenskap av PCT-myndighet tar emot och handlägger ansökningar frän
övriga nordiska länder. även om alla dessa stater ännu inte har tillträtt den
europeiska patentkonventionen. Mot den bakgrund som här tecknats är
det enligt utskottets uppfattning i och för sig naturligt att Sverige genom att
nu tillträda konventionen fullföljer sina insatser för europeisk samverkan
på det patenträttsliga området. Avgörande för om Sverige skall tillträda
konventionen måste dock vara att detta gynnar näringslivet och uppfinnarna och att det inte innebär att svårigheter uppkommer för det svenska
patentverket.
Enligt en i stort sett enhällig remissopinion skulle ett svenskt tillträde till
bade samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen innebära övervägande fördelar för vårt patentväsen. åtminstone om en
svensk patentmyndighet med tillriickliga resurser består. I propositionen
har departementschefen utförligt redovisat de fördelar i framför allt kostnadshänseende som ett svenskt tillträde till konventionen skulle medföra
för svenskt näringsliv och svenska uppfinnare. Vad departementschefcn
härvid anfört kan utskottet i huvudsak ansluta sig till. Självfallet måste
prognoserna angående tillströmningen av patentansökningar till patentverket och det europeiska patentverket betecknas som osäkra. I viss mån
gäller detta också vad som anförts angående kostnadsutvecklingen vid det
europeiska patentverket. Utskottet har därför svårt att bedöma riktigheten
av antagandet att en europeisk patentansökan är ekonomiskt motiverad.
om patent önskas i fler än tre fördragsslutande stater. Svenska patentombudsföreningen har också hävdat att en europeisk patentansökan lönar sig
först om patent önskas i betydligt flera stater. Aven om det blir lönsamt
först när en ansökan görs för fler än tre stater måste dock de ekonomiska
fördelarna för näringsliv och uppfinnare - enligt utskottets mening -
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totalt sett bedömas vara betydande om Sverige tillhör den europeiska
patentorganisationen.
Såväl patentpolicykommitten och remissinstanserna som departementschefen har ägnat stort intresse åt frägan om det svenska patentverkets
framtid inom ramen för den europeiska patentorganisationen. Även under
utskottsbehandlingen har denna fråga tilldragit sig stor uppmärksamhet.
De farhågor som kommit till uttryck har gällt huruvida patentverkets
arbetsvolym och därigenom efter hand antalet granskare som en följd av
ett tilltrilde kommer att nedgä så mycket. att verkets möjligheter att ge
önskvärd service ät företag och uppfinnare allvarligt försämras. Det har
också diskuterats om patentverkets ställning som PCT-myndighet på
längre sikt skulle komma att äventyras. Farhågor av denna natur har bl. a.
framförts till utskottet av vissa företriidare för Patentverkets ingenjörsförening i samband med det besök utskottet gjort på patentverket under
behandlingen av ärendet samt av TCO:s avd. 415 i skrivelse till utskottet. I
skrivelsen anförs diirutiiver bl. a. att de förhoppningar man från fackligt
häll haft om garantier och villkor för kvarvarande personal vid patentverket och statsmakternas åtaganden gentemot dem som anställs vid det
europeiska patentverket inte infriats.
Såsom framgftr av vad utskottet ovan anfört måste alla beräkningar
angående patentverkets framtida personalbehov efter ett tillträde till den
europeiska patentkonventionen betecknas som osäkra eftersom de har
grundats p:\ flera med nödvändighet ovissa antaganden. Departementschefen anser emellertid. med stöd av de i propositionen gjorda beräkningarna.
att det knappast är troligt att verkets arbetsbelastning skulle gå ned så
mycket att den väsentligt skulle understiga vad som motsvarar arbetskapaciteten hos 100 hcltidsanstiillda granskare. Företrädare för departementet
har inför utskottet redovisat nya beriikningar av patentverket ang:iende
den förväntade sysselsiittningen vid det svenska patentverket under förutsättning att Sverige under våren 1978 tillträder b:'.tde samarbetskonventionen och den europeiska patenlkonventionen. Enlig! dessa beräkningar
skulle verkets arbetskraftsbehov minska li'mgt mindre lin vad tidigare antaganden ger vid handen. Sålunda skulle patentverket år 1985 ha behov av
drygt 150 och är 1995 av dryge 100 granskare. Efcersorn den befintliga
arbetskraften med hilnsyn till naturlig avgång och viss avflyttning till det
europeiska patentverket i Miinchen och Haag skulle vara betydligt mindre.
borde det enligt beriikningarna finnas etc icke oviisentligt behov av alt
nyrekrytera arbetskraft.
Mot bakgrund av dessa nya uppgifter angående den beriiknade omfattningen av patentverkets framcida verksamhet finner utskottet ingen anledning att pä nuvarande stadium ifrågasätta riktigheten av det av departementschefen gjorda antagandet att nedgången av antalet granskare inte blir
så stor att oms!ällningssvftrigheter behöver uppkomma flir den berörda
personalen. Det finns heller ingen grundad anledning anta att patentver4
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kets möjlighet att tjiinstgiira som ett effektivt serviceorgan ät svensk industri och svenska uppfinnare eller som PCT-myndighet kommer att iiventyras inom överskådlig tid. Utskottet vill ocksä peka på den omständigheten att den genomsnittliga handläggningstiden av ett patentärende f. n. iir
fyra rtr och att mer iin 50 000 ärenden iinnu ej prövats av verket. Det är
enligt utskottets mening angeHiget att handläggningstiderna nedbringas,
vilket i sin tur förutsätter att balansen av iirenden minskar. Enbart arbetet
hiirmed torde ge underlag för ett slor1 antal patentingenjörer i ålskilliga är.
Skulle det likviil efter ett tillträde så smtlningom visa sig att patentverkets arbetsvolym minskar mer iin som antagits måste åtgärder ovillkorligen
vidtagas som är ägnade att motverka dessa negativa följder av en anslutning 'till konventionen. Patentverkel kan i dag. utöver den verksamhet som
ligger i sjiilva patenteringsförfarandet, erbjuda en god service i form av
lättillgiinglig patentdokumentation, nyhetsgranskning utan samband med
patentansökan och andra utredningar pa patentområdet. Vidare erbjuds
näringsliv och uppfinnare information och utbildning på det industriella
rättsskyddets område. Enligt utskottets mening är det ett vitalt svenskt
samhällsintresse att verket kan upprätthålla en god standard pä dessa
områden och att verket också framdeles har möjlighet att ta nya initiativ
for att tillgodose näringslivets och uppfinnarnas behov. Ett tänkbart och i
propositionen berört sätt att öka underlaget för patentverkets verksamhet
lir att underlätta för i första hand svenska företag och uppfinnare att
utnyttja patentverkets tjänster inom ramen för patentverkets uppdragsverksamhet. Det är också möjligt att patentverket kan fl\ vissa nya arbetsuppgifter. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och
gör de ingripanden som kan bli erforderliga. Med hiinsyn till vad som
anförts i propositionen finner sig utskottet vidare kunna utgå frän att om mot förmodan - svririgheter skulle uppstå för patentverkets personal
åtgiirder kommer att vidtas for att undanröja dessa.
Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att ett tillträde till den europeiska patentkonventionen kommer att bli till betydande fördel för det
svenska näringslivet och vara av vifrde för de enskilda uppfinnarna. Siirskilt sett i ett längre perspektiv torde de positiva effekterna av en anslutning till det europeiska patentsamarbetet bli avsevärda för det svenska
patentväsendet. Utskottet är medvetet om att under en övergi'lngsperiod
vissa svårigheter kan uppstå. för de svenska patentombuden till följd av att
deras arbetsuppgifter i Sverige minskar. Man kan dock räkna med att
dessa nackdelar pf1 lång sikt kommer att kompenseras av de fördelar det
innebär att patentombuden fär möjlighet att verka som ombud vid det
europeiska patentverket.
Med hänsyn till det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner
den europeiska patentkonventionen.
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Enligt patentlagen kan s<'iviil alster som förfaranden patenteras. Avser
uppfihningen fö1farande för tillverkning av alster. omfattar den ensamrätt
som patentet ger även alster som tillverkats enligt förfaranJct, s. k. inJirekt produktskydd.
En begränsning av det patenterbara området har gjorts i punkt I i
övergångsbestiimelserna till patentlagen. Enligt 1884 lirs patentförordning.
som är 1967 ersattes med patentlagen. gällde i fråga om livs- och läkemedel
att patent inte fick meddelas på själva alstret utan enJast pf1 särskilt
förfarande för framställning av detta. Genom patentlagen upphävdes i
princip förbudet mot produktpatent på livs- och läkemedel. I den nämnda
övergångsbestämmelsen föreskrivs dock att sådant produktpatent inte för
meddelas förrän regeringen förordnat annat. Något sädant förordnande har
inte meddelats (prop. s. I ll9J. Ett motsvarande förhud mot produktpatent
pa livs- och läkemedel finns i de danska och norska patentlagarna.
Ett livs- eller läkemedel kan således inte patenteras i och för sig. Erhälles fö1farandepatent omfattar emellertid patcntskyddet enligt de redan
berörda reglerna om s. k. indirekt produktskydd även de livs- och liikemedel som tillverkats enligt förfarandet. I själva verket har man därigenom
kommit mycket nära ett rent produktskydd även på dessa omrti.den. Det
sedan länge gällande förbudet mot produktpatent på läkemedel har i praktiken inte heller hindrat en omfattande patentering pä Hikemedelsomrädet
(prop. 1966:40 med förslag till patentlag m. m .. s. 70).
Enligt den europeiska patentkonventionen får produktpatent meddelas
på bl. a. livs- och läkemedel. Konventionen ger dock fördragsslutande stat.
vars nationella lag inte medger patent p:l livs- och läkemedel. möjlighet att
genom reservation fa rätt att upprätthålla förbudet mot sådana patent
under en övergångstid av högst tio år från det att konventionen har trätt i
kraft (art. 167.2 a och 167.3). Stat som avgivit en sådan reservation är
förpliktad att återta den så snart omständigheterna medger det. Om särskilda skäl föreligger kan stat medges rätt att upprätt hälla förbudet i ytterligare
högst fem år.
I propositionen föreslås att det nuvarande förbudet mot produktpatent
på livs- och läkemedel upphävs och att Sverige därför inte hör utnyttja
reservationsrätten i förevarande hänseende.
Frågan om förhud mot produktpatent på livs- och läkemedel har vid
riksdagsbehandlingen aktualiserats genom motionen 1977/78:29. Motionärerna erinrar om au Kooperativa förbundet i sitt remissvar framfört starka
betänkligheter av social natur mot möjligheten att patentera livs- och
läkemedelsprodukter. Det är enligt motionärerna med hänsyn till allmänna
samhällsintressen angeläget att Sverige redan vid en tillträde till konventionen utnyttjar sin reservationsrätt i denna fråga och även t.v. avstår fri'm
att upphäva gällande förbud mot ifrågavarande typ av patent i den natio-
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nella lagstiftningen. Ett si'ldant hanulingssiitt skulle. hävdas det i motionen.
dessutom ge större möjlighet till ett nordiskt stiillningstagande Hingre fram
i frttgan samtidigt som ytterligare erfarenheter vinns. Motioniirerna yrkar
att riksdagen som sin mening ger regeringen till k;inna vad de anfört i
iirendet.
Utskottet vill för sin del erinra om att det vid tillkomsten av patentlagen
uttalades (prop. 1966:40) att det från samhiillclig synpunkt inte fanns något
hfdlbart skiil för förbudet mot produktpatent men att det borde hehftllas
under en iivergångstid till dess motsvarande förbud avvecklades i andra
industristaters patentlagstiftning. Som anförs i forevaranue proposition
talar iiven nu samhiillcliga skäl för att förbudet upphävs. Utskottet vill i
detta sammanhang framhålla att det. liksom niir det giillcr andra patent.
finns hestiimmelser som ger möjligheter till ingripande om produktpatent
pft livs- eller läkemedel skulle missbrukas. I. ex. patentlagens regler om
tvtrngslicens. Vidare kan omfattningen av den ensamriitt som en patenthavare har inskränkas genom konkurrenshegränsningslagstiftningen. Flertalet rcmissinstanser som yttrat sig i denna fd\ga har ocksf1 tillstyrkt förslaget. Inför utskottet har företriidare for AB Astra uttalat att förbudet inneburit nackdelar för liikemedelsindustrin genom att stora resurser i personal
och pengar har mflst offras för att genom förfarandepatent kringgft förbudet
niir patentskydd bedömts som nödvändigt.
Vad siirskilt gäller det ovan redovisade skiilet för att förbudet hitintills
vidmakthftllits vill utskottet peka pi\ att marknadspatentkonventionen inte
medger ni'lgon reservationsrlitt mot den europeiska patentkonventionen i
frftga om produktpatent pfl livs- och Hikemedel. I enlighet härmed har i det
förslag till lindrad patentlagstiftning som lagts fram i Danmark föroruats att
det diir gällande förbudet mot produktpatent skall upphiivas.
På grund av det anförda delar utskottet departementschefens uppfattning att förbuuet nu bi.ir upphiivas. Sverige bör följaktligen inte heller
utnyttja sin möjlighet att avge reservation mot den europeiska patentkonventionen i denna fråga. Utskottets ställningstagande innehiir att utskottet
avstyrker bifall till motionen 1977/78:29.
I detta sammanhang hör iiven beröras frftgan om Sveriges instiillning till
den s. k. lugko111·e111io11e11 av år 1963.
Av vad utskottet anfört i inledningskapitlet till detta betiinkande (s. 39)
framgftr att konventionen. som har utarbetats inom Europarådet och innehåller vissa regler om patenterbarhet. nyhetshinder, uppfinningshöjd och
patentkrav. ftr 1967 har godkänts av riksdagen men ej ratificerats av
Sverige. Lagkonventionen åliigger de fördragsslutande staterna att efter en
övergf111gstid av tio år tillåta produktpatent på livs- och läkemedel. Danmark och Norge har hitintills ansett sig med hiinsyn härtill inte kunna
tilltrtida konventionen. I den nordiska riittslikhetens intresse har Sverige i
denna situation avstr1tt frfm att ratificera konventionen.
I propositionen föreslås att riksdagen skall förnya sitt godklinnande av
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lagkonventionen. Förslaget motiveras med att frågan om ett tilltriide till
konventionen f1ter aktualiseras, om förbudet mot produktpatent slopas och
att riksdagen frnyo hör få ta stiillning i tilltriidesfrågan. eftersom mer iin JO
ftr förfättit sedan godkiinnandet liimnades.
Enligt utskottets stiillningstagande ovan bör förbudet mot produktpatent
pft livs- och liikemedcl upphiivas. Bifalles utskottets förslag föreligger inte
liingre hinder mot att lagkonventionen ratificeras. Med hiinsyn hiirtill och
då utskottet inte har något att erinra mot att Sverige tillträder konventionen föreslår utskottet att riksdagen förnyar sitt godkiinnande.

U17p/i1111are11s s1iil/11i11g
Såviil samarbetskonventionen som den europeiska patentkonventionen
innehåller utförliga bestiimmelser om internationell resp. europeisk patentansökans form och innehåll. I fr:'lga om internationella patentansökningar
giiller hl. a. att fördragsslutamle stat inte fä.r stiilla upp krav hetriiffande
form och innehåll som skiljer sig från eller går utöver samarbetskonventionens bestämmelser. I den mån fordragsslutande stat i dessa hänseenden
uppstiiller liigre krav på nationella patentansökningar iin vad konventionen
föreskriver i fråga om internationella ansökningar, får emellertid den för
sökanden förmånligare regleringen tillämpas även pf1 de senare. Den europeiska patentkonventionens regler om form och innehåll har tillkommit
under hänsynstagande till motsvarande bestämmelser i samarbetskonventionen. De båda konventionerna iir i dessa hänseenden helt förenliga med
varandra. Den europeiska patentkonventionen innehåller dock vissa bestiimmelser som saknar motsvarighet i samarbetskonventionen.
Frågan om vilka krav som bör uppställas på en patentansökans form och
innehftll har vid utskottsbehandlingen akutaliserats främst av Svenska
uppfinnareföreningen. Föreningen har inför utskottet hävdat att bestiimmelserna om angivande av uppfinnarens namn i en patentansökan fått en
otillfredsställande lösning i samarbetskonventionen och i regeringens förslag till utformning av patentlagen. Som framgi\r av vad utskottet anfört i
tilltriidesfri\gan har utskottet inte kunnat bitriida föreningens yrkanden om
att riksdagen skall uppskjuta stiillningstagandet beträffande ett tilltriide till
samarbetskonventionen i avvaktan på att frågan om uppfinnarens stiillning
i detta hiinseende utretts ytterligare. Föreningen har emellertid iiven föreslagit att vissa tillägg görs till 8
patentkungörelsen ( 1967:838).

* fjiirde stycket patentlagen och till 5 *

Enligt 8 § tredje stycket patentlagen giiller f. n. i svensk rätt att uppfinnarens namn skall anges i ansökningen. Söks patent av annan än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen. Brister ansökningen

*

i detta hiinseende skall sökanden enligt 15 föreläggas att inom viss av
myndigheten bestämd frist inkomma med uppgift om uppfinnaren och i
förekommande fall styrka sin rätt till uppfinningen. Underlåter han detta
avskrivs ansökningen.
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Enligt artikel 4 i samarbetskonventionen skall internationell patentansökan innehf1lla uppgift om uppfinnaren sf1vida lagen i ;"\trninstone n;'1gon av
de stater som anstikningen ornfaltar

kr~iver

att dessa uppgifter Wmnas niir

ansökningen ges in. Om uppgiften saknas niir ansökningen inkommer till
den internationella granskningsmyndigheten kommer ansi.ikningen dock
inte att avvisas eller anses som återkallad. I fr<'1ga om stat. vars lag kriiver
att dylika uppgifter liimnas men tillr1ter att delta giirs senare iin niir en
nationell ansökan ges in. för uppgifterna famnas senare till den statens
patentmyndighet. Enligt samarbetskonventionen kan sökanden viinta i
högst 20 (om internationell förberedande patenterbarhetsprövning hegiirts
högst 25) månader rrån den internationella ingivningsdagen med alt fullfölja ansökningen till nationell patentmyndighet. Det kan diirför dröja mer iin
två år fr1\n det ansökan gjorts innan uppgift om uppfinnaren Himnas.
Den europeiska patentkonventionen föreskriver alt uppfinnarens namn
skall anges i ansökningen. Söks patent av annan iin uppfinnaren skall
i;ökamlen redogöra fiir hur han förviirvat riitten till uppfinningen. Redogörelsen skall av det europeiska patentverket delges den uppgivne uppfinnaren. Godtar inte uppfinnaren sökandens uppgifter. har han mtijlighet att
vid domstol eller annan behörig myndighet föra talan om hiittre riitt till
uppfinningen. Saknas uppgift om uppfinnaren eller om hur sökanden förviirvat riilten till uppfinningen. skall det europeiska patentverket underriitta sökanden om detta. Avhjälps inte bristen inom 16 månader från ingivningsdagen eller, i fi.irekommande fall. från prioritetsdagen. anses ansökningen ått:rkallad. Den kan då. till skillnad mot vad som giiller i svensk riitt
för motsvarande fall. sedermera inte f1terupptas.
Patentpolicykommittcn ansf1g inte att ett tilltriide till samarbetskonventionen skulle behiiva medföra några iint!ringar i den svenska patentlagen i
fråga om regleringen av uppfinnarens stiillning vid en patentansökan.
Kommitten fann iiven den europeiska patentkonventionen från svensk
synpunkt helt tillfredsstiillande i patentriittsligt hänseende, diiri inhegripet
reglerna om uppfinnarens stiillning. Vad siirskilt betriiffar den situationen
att patent söks av annan iin uppfinnaren ansåg kornmitten att svensk riitt
var förrn<'1nligare iin den europeiska patentkonventionen och att den nuvarande bestiirnmelsen om skyldighet att styrka rätten till uppfinningen skulle behållas för nationella svenska patentanstikningar. Kommitten fann
också den svenska rättens regler om möjlighet att förelägga sökanden att
inom viss frist ange uppfinnarens namn eller styrka sin riitt till uppfinningen mer flexibla iin motsvarande regler i den europeiska patentkonventionen. Inte heller på uenna punkt förordade kommitten någon lindring av
patentlagen.
Under remissbehandlingen riktades viss kritik mot kommittens förslag i
nu berörda hiinseenden från framför allt styrelsen för teknisk utveckling
(STU) och Svenska uppfinnareforeningen. Dessa instanser ansåg bl. a. att
svensk riitt borde iindras sft att nationell och internationell patentansökan
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hlir giltig först frän den dag den innchftller uppfinnarens namn.
Departementschefen finner sig i propositionen delvis kunna instiimma i
denna kritik da det giiller de följt.ler i frf1ga om uppfinnarens stiillning som
ett svenskt tilltriide till samarbetskonventionen skulle föra med sig. På
niirmare anförda skiil Is. 219) fi.iresl:'1r han dock inte nf1gra lindringar i
patentlagen pi\ denna punkt.
Fi.iretr~idare för Svenska uppfinnareföreningen har inför utskotlet anfört
bl. a. följande. Det lir frän uppfinnarsynpunkt ytterst betiinkligt att en
svensk uppfinnare som en fiiljd av samarbetskonventionen ofta under tvf1
tir eller iinnu liingre tid kan fä vara ovetande om att någon annan, i regel
hans arbetsgivare. har ingivit en internationell patentansökan avseende
hans uppfinning. Denna konsekvens av samarbc!skonventionen strider
mot principen

0111

uppfinnarens principiella upphovsriitt. sådan den utta-

lats i artikel l.'.'i i FN:s konvention om de mänskliga riittigheterna. Situationen kan enligt fiireningens mening fö mycket allvarliga konsekvenser för
uppfinnarens möjligheter att uppnå ekonomiskt utbyte av sin uppfinning.
Patentansökningen k<Hl t. o. m. hinna hli offentliggjord - enligt samarhetskonventionen sker detta efter IX manader - innan uppfinnaren sjiilv ens
hlir medveten om att uppfinningen iir patentsökt. Föreningen medger att
det i och fiir sig iir riktigt att det ibland kan vara svårt atl vid tidpunkten för
en patentansökans ingivande avgöra vem som iir uppfinnare. Detta förhållande beror emellertid p6 oliimpliga rutiner inom fiiretagen. Argumentet att
det ibland kan vara ofördelaktigt for uppfinnaren att kriiva att uppfinnarens
namn framgar redan av ansökningen for att denna skall hli giltig är enligt
föreningens uppfattning vilseledande, eftersom uppfinnaren själv biist kan
avgöra niir en uppfinning hör hli förem?il för patentansökan. USA har
tilltriitt konventionen och eftersom den amerikanska patentlagen innehi\.1ler en bestiimrnelse med den av föreningen föreslagna innebörden kan
hestiimmclsen inte anses oförenlig med samarbetskonventionen. Oavsett
vilken stiillning riksdagen tar i tilltr~idesfrågan iir det fiireningens uppfatt-

*

ning att ett tillägg bör göras till 8 fjiirde stycket patentlagen av innchi.ird
att om en patentsökande inte kan styrka :,;in riitt till uppfinningen vid
ansökningens inliimnande skall han inge en förklaring om p{1 vilket underlag han baserar sitt anspråk pf1 uppfinningen. Underlåtenhet att liimna en
si1dan förklaring skall medföra att ansökningen anses som icke ingiven.
Det förstniirnnda tillligget skulle medföra. att uppfinnaren ej behöver underteckna en slutlig iiverlätelsehandling innan villkoren för överlåtelsen iir
utformade. Genom ett av föreningen likaledes förordat tillägg till patentkungörelsen av innehörd att patentverket omgående skall sända förklaringen till uppfinnaren vinns att en patentansökan kan göras snahht utan att
uppfinnarens rätt triids för nära.
Oet är enlig! ulskottets mening i och fi.ir sig obestridligt att uppfinnarens
riitt att fä sitt namn angivet nägot försvagas i det speciella fall som här
avses i jämförelse med den riitt han har enligt den svenska patentlagen. Det
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kan alltsft Uinkas fall dit en internationell patentansökan blir förem{IJ för
internationell nyhetsgranskning och, i fön:kommande fall. internationell
förberedande patenterbarhetsprövning vid en Per-myndighet trots att
uppfinnarens namn ej framgi'tr av ansökningshandlingarna. Risken för att
sä skall bli fallet iir dock enligt utskottets mening begriinsad. Det bör
observeras att iiven samarbetskonventionen i princip kriiver att uppfinnarens namn skall niimnas frt1n bii1:jan, om nttgon av de designerade staterna
kriiver st1dan uppgift pft det nationella planet. r:Jertalel industristater. iiven
utanför Europa. kriiver att uppJ'innarens namn uppges i ansökningen. Man
kan allts<'t utgr1 frän alt ansökningen normalt kommer att uppta uppfinnarens namn iiven om det i de flesta stater inte iir obligatoriskt att uppgiften
finns redan dri ansökningen ges in. Om namnuppgift saknas kan utcliimn•111det. som framhftlls i propositionen, framstå som ursiiktligt. Det kan
emellertid inte uteslutas att n<'1gon. t. ex. en arbetsgivare. Himnar in en
internationell patentansökan utan all ange uppfinnarens namn och att
uppfinnaren hiirigenom fi1r kiinnedom om ansökningen sf1 sent att han far
sdrt att bevaka sin riitt.
Utskottet finner sig dock inte kunna tillstyrka all det nv Svenska uppfinnareföreningen förordade tilliigget till patentlagen kommer till stfmd. En
konsekvens av tilliigget skulle bli att ingivningsJagen i frt\ga om svensk
nationell patentansiikan förskjuts om förklaringen inte famnats i tid. Detta
kan. som Jepartementscheren konstaterar, komma att leda till att riillsförlust uppst;'lr för si.ikanJen. Det iir dessutom tveksamt om en bestiimmelse
med den föreslagna innebörden iir förenlig med samarbetskonventionen.
eftersom den internationella ingivningsdagen skall anses som faktisk ingivningsdag i va1je designationsstat. Vad betriiffor föreningens uppgift att en
liknande regd finns i patentlagstiftningen i USA. som har tilltriitt samarheiskonventionen, vill utskottet pftpeka bl. a. all man i USA vid prövningen av om nyhetshinder föreligger i allmiinhet inte utgär frän ansökningsdagen utan fritn den p<'1st{1dda uppfinningsdagen samt att den som avser att
söka patent har ett är på sig fran sistnämnda dag att inge en fullstiindig
ansökan upptagande bl. a. uppfinnarens namn. Det amerikanska systemet
iir sftledes inte hell jiimfiirbart med det svenska.
Utskottet vill avslutningsvis framhålla, att om samarbetskonventionens
regler i aktuellt hiinseende visar sig fä allvarliga konsekvenser för svenska
uppfinnare bi.ir frf1gan om hur uppfinnarskyddet skall utformas i den svenska patentlagen tas upp till ny bedömning.

Sanktionssystemet i patentriitten
I tre motioner har tagits upp frägor som berör utformningen av sanktionssystemet i patentlagen. I samtliga fall åsyftar motioniirerna att stiirka
uppfinnarnas stiillning gentemot dem som begärs. k. patentinträng. I motionen 1977/78:30 yrkas att riksdagen beglir utredning och förslag om att de
nuvarande straflbestiimrnelserna i patentlagen ersiills med bestiimmelser
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om vite. I motionen 1977/78:524 hegiir motioniiren en översyn av {ttalshe-

*

stiimmclserna i 57 patentlagen. Samma motioniir hemstiiller i motionen
1977/78:525 att riksdagen hos regeringen begiir utredning om sbrpt skadestfmdsplikt vid patentintrtrng.
Patenträttsliga regler om ansvar och ersiittningsskyldighet <'1tertinns i 9
kap. patentlagen. Det centrala momentet i patcntriitten utgörs av den
ensamriitt att utnyttja en uppfinning som patentinnehavaren iir tillflirsiik-

*

rad enligt 3 patentlagen. Ett olovligt utnyttjande av annans ensamriitt.
patentintrång. kan om intr[rngct iir upps<'ttligt medföra böter eller fängelse

*.

fiir den skyldige enligt 57 Urottet fär ["i talas av allmiin i\klagare endast om
malsiigande anger hrottet till :\tal och tttal av siirskilda skiil finns päkallat ur
:tllmiin synpunkt. Vill åklagaren inte [ttala kan mMsiigandcn sjiilv viicka
ansvarstalan. Ouppsfltligt patentintrfing medför inte straffansvar. Aven
patcnthavaren kan bli adömd bötesstraff vid vissa fall av underlfttclse att
liimna uppgift om patent eller patentansökan.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begitr patentintrtmg skall utge
skälig ersiittning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersiittning för den

*).

ytterligare skada som intränget medfört t58
Ar oaktsamheten ringa kan
ersiittningen jiimkas. Skiilig ersiittning för utnyttjandet torde enligt giillandc rätt minst motsvara den licensavgift som uppskattningsvis skulle ha
utgått vid frivillig licens. Skadcständ kan iiven tllgft om patentintrång skett
i god tro. I sådant fall skall ersättning utgft för utnyttjandet av uppfinningen
i den mån sft befinns skiiligt. Vid intrång i god tro utgfir sttledes inte
ersiittning för ytterligare skada. Det skadest:'111dsriittsliga skyddet mot patentinträng intriider i princip redan då handlingarna i ärendet blivit allmiint

*).

En
tillgiingliga enligt 22*. i den mån ansökningen leder till patent (60
begriinsning av skyddet har dock gjorts dtirigenom att skadcst:'.lnd kan
utdi'lmas endast för skada som patenthavaren lidit under de fem senaste
ttrcn innan talan viicktt:s (58 tredje styeket). Domstolen kan vidare förordna att patentskyddat alster. som tillverkats olovligen. eller förerni\I.
vars användande skulle innebiini patentintrång, skall ändras pa visst siitt,

*

siittas i förvar under återstoden av patenttiden eller mot tösen utlämnas till
patenthavaren. Egendomen kan även tas i heslag om uppsåtligt patentintrång skiiligen kan antas föreligga.
Förs talan rörande patentintrhng och inviinds diirvid att patentet iir
ogiltigt skall rätten på yrkande av den som gjort inviindningen förklara
intr:ingsmalet vilande tills giltighetsfrågan slutligt prövats. Stockholms
tingsrätt iir första instans i alla mål om hättre riitt till patentsökt uppfinning.
patents ogiltighet och patentintrf111g.
De huvudsakliga sanktionsformerna enligt patentlagen lir således straff
och skadestånd. Frågan om sanktionssystemets utformning i den nationella patcntlagstiftningen berörs inte i samarhetskonventionen eller i den
europeiska patentkonventionen. Patentpolicykommitten fann inte att ett
svenskt tillträde till konventionerna borde föranleda nftgon tindring av
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giillamle regler om straff och skadeständ i patentlagen. Tre remissinstanser
-- juridiska fakulteten vid Stm;kholrns universitet. föreningen för industriellt riittsskydd och Sveriges advokatsamfund - aktualiserade frägan om
att i svensk patenträtt införa vitesförbud som sanktion mot patentintrång.
De framhöll diirvid att denna sanktion förekommer i mi'lnga andra europeiska länder och att den iir iindamfdscnlig. Juridiska fakulteten pf1pckade att
straffsanktioncn siillan kommer till anviindning pä patcntomrftdet och att
skadest<'indssanktionens effektivitet i hiig grad minskas av de stora sv{1righeter som föreligger att bevisa ett patentintrftngs skadeverkningar. Detta
leder enligt fakulteten ofta till pi\fallandc läg<t skadestfmd. Fakulteten
erinrade om att regler om förhud vid vite redan förekommer i svensk riitt,
niimligen i marknadsföringslagen och firmalagen.
Departementschefen anför i propositionen ts. 160) att fri1gan om att
införa vitesförhud som sanktion inom patenträtten förtjiinar att övcrviigas.
Han iir emellertid inte beredd att ta slutlig st:illning i frägan fiirriin den
utretts niirmare. Departernentschefen framhtillcr att de problem juridiska
fakulteten pekat pa har intresse ocksf1 på andra områden av immaterialriitten. bl. a. inom varumiirkesriitten. och att det kan finnas anledning att
överviiga frtigan om iindringar i patentlagens sanktionsregler i ett vidare
sammanhang.
I 111otio11e11 1977/78:30 erinras inledningsvis om vad de tre remissinstanserna och departementschefen anfört i frtigan om vite. Motioniirerna anför
vidare att moderata samlingspartiet vid upprepade tillfällen har framhttllit
vikten av att inte onödigtvis belasta civil lagstiftning med straflhelagda
förbud. De pr1pekar vissa fördelar med vitessanktionen. niimligen att den
kan tilliimpas vare sig intr<'tng skett av uppsat eller av oaktsamhet. att den
kan riktas iiven mot juridiska personer samt att vitesbeloppet kan siittas sti
hiigt alt effekten blir större iin ett bötesstraff. Motioniirerna anser inte att
det finns skiil alt avvakta utvecklingen av denna l'n'1ga pä andra omritden
inom immaterialrLitten.
Liknande synpunkter har i skrivelser till utskottet framförts av Svenska
föreningen for industriellt riittsskydd och Svenska patcntombudsföreningen. Förstniimnda förening erinrar om att vitesförbud tidigare avvisats
sf1som allmiin sanktion inom immaterialriitten med den riittsteoretiska
motiveringen att st1dan sanktion inte kan förekomma, niir ett förfarande iir
straftbelagt men att denna doktriniira instiillning har frångiHts genom tillkomsten av marknadsföringslagen och firmalagen. Konfliktsituationen har
diir lösts genom stadganden att man inte i samma konkreta fall far häde
utdöma vite och t1döma straff. I skrivelsen päpekas vidare bl. a. att straffsanktionen visserligen iir mycket siillan använd men att den inte hör
avskaffas med hiinsyn till sin allmiinprevcntiva effekt och till att straff kan
te sig behövligt i grava fall av patentintrfmg. Föreningen framhfiller att
vitesförbud utomlands på många häll iir den i praktiken centrala sanktionen mot patentintrång, bl. a. i Storbritannien, Viisttyskland och USA.

LU 1977/78: 10

59

Enligt föreningen bör man ockstt pröva möjligheten att tillåta interimistiskt
vitesförbud.
Svenska patentombudsföreningen har uppmiirksammat utskottet pi\ att
föreningen i skrivelse till handelsdepartementet i april 1977 hemstiillt att
fri\gorna om införande av möjlighet till vitesförbud och interimistiska förhud i patentmtil skulle utredas inom ramen for det pftgi\ende reformarbetet
med patentlagstiftningen. I skrivelsen erinrade föreningen bl. a. om att
dansk och norsk patentlagstiftning ger möjlighet till interimistiska förbud i
patentmtll.
Vad hiirefter angår åtalsreglerna hävdas i 111otio11e11 1977/78: 524 att det
lir otillfredsstiillande att fttal rörande patentintrång skall fä väckas först om
ftklagaren finner att ""{ttal av siirskilda skäl tinnes påkallat ur allmän synpunkt"". Detta vi Ikor bör dii11'ör utmönstras ur 57 ~andra stycket patentlagen. Enligt motioniiren har erfarenheten visat att i stort sett de enda
patentprrn:esser som forekommit varit civilprocesser mellan stora företag.
En föit"rftgan i branschen har enligt motionären gett vid handen att småforetagare och privata uppfinnare av allt att döma är lika utsatta for patentintr{t11g som större företag. De saknar emellertid ekonomiska möjligheter att
beivra ini rfrnget. Motioniiren menar att i en intrflllgsprocess en ekonomiskt
miiktig svarandepart har ett stort försprång framför sin motpart därigenom
att han har möjlighet att förhala rättegflllgen genom att invända att patentet
iir ogiltigt. Mot ett stort foretag är den "'lille .. uppfinnaren i stort sett
riittslös, hiivdar motioniiren. som ställer denna situation i motsats till vad
som giiller inom upphovsrätten. I upphovsrättslagen uppstiills inget villkor
av ifrågavarande slag för att åtal skall ftl viickas. Det är enligt motionären
ej acceptabelt att ··små·· riittssökande skall vara sft blottstiillda på det
patentriittsliga omri'tdet, att de niistan saklöst kan bli berövade något som
ofta iir frukten av mttnga ttrs arbete och studium.
Samma motionär tar i 111otio11e11 1977/78: 525 upp en annan aspekt av
upptinnarskyddet, niimligen uppfinnarens

r~itt

till skadesttrnd vid patentin-

trång. Riittspraxis visar enligt motionären att de skadesti'tnd som i dag
utdöms för patentintr:lng är förhållandevis obetydliga. Detta i kombination
med att intrttng eller skada ofta inte går att styrka i en intr:'\ngsprocess gör
att patentintri'tng inte siillan framsti'tr som en god affär för mindre nogriiknade personer. Detta kan i sin tur fa allvarliga ekonomiska följder för
··smi't" uppfinnare. särskilt om de har anstiillda. Det

~ir

diid"ör enligt

motioniiren angeliiget att skadesti'tndsreglerna snarast blir föremål för
översyn.
Utskottet för i frttga om patentlagens sanktionssystem anföra följande.
Antalet mål om

pat~ntintrftng

är förhi'tllandevis litet. I den mån sådana

mi'tl förekommer rör det sig vanligen om civilprocesser. Endast undantagsvis torde ätal viickas i fråga om patentintrång. Det iir emellertid ett känt
faktum att patentintrång förekommer i betydligt större omfattning iin vad
antalet intr:lngsmäl ger vid handen. I en del av dessa fall torde uppgörelse
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triilTas utom riitta och i andra fall torde patenthavaren - siisom framg[1r oiv
det

föreg~1cnde

- sakna reella miijligheter all hcivra patentintrf1nget.

Före 1968 kunde åtal viickas endast av mtdsiigandc. I syrte att öka
patenthavarens skydd lades patentintrf111g i den nya patentlagen under
allmiint [!tal. dock med den begriinsningen att {1tal fil:k viickas av i1klagaren
endast om han av siirskilda skiil fann iital pakallat ur allmiin synpunkt. A.tt
brottmhl förekommer s<"1 siillan kan bl. a. ha sin grund i denna hegriiföning
av åklagarens <"1talsrätl. Det torde ocksä vara sf1 att patcnthavarcn som
regel iir mer intresserad av att

rn ersiittning fiir liden

skada iin att fö den

som gjort sig skyldig till patentintri1ng fälld till ansvar. Sf1so111 framhfdls i
motionen 524 kan det dock vara av viirdc för patenthavaren att fa ansvarsfrt1gan priivad. Siirskilt enskilda patcnthavare med smit resurser kan ha
intresse av att f1i till stånd en förunJersökning. Genom en s;·1dan undersökning kan klarläggas omfattningen av patentintr;°111gel och de skador som
patenthavaren {1samkats gennm intri\ngel.
Skadestandsmftlen är oftast av komplicerad natur och kräver omfattande
teknisk bevisning. Till följd härav iir processen som regel tidsödande och
orta stiger riittegängskostnaderna till avseviirda belopp. Hiirtill kommer att
ett skadcsttlnJsanspri'lk pn grund av patentintrflng kan bemötas med p<"1str1enden om patentets ogiltighet. nt1got som kan leda till att midet om patcnlintrf1ng förklaras vilande i avbidan pä att frägan om patentets giltighet
prövas. Bevissvårigheter kan vidare leda till att utdömda.skadestånd inte iir
tillriickliga för att kompensera patenthavaren. Siirskilt uppenbara iir hcvissvr1righeterna niir det giillcr all styrka marknadsstörningar som t. ex.
kan hero pf1 alt köparna har förlorat förtroendet fiir en patenterad produkt
diirför att samma produkt med sämre kvalitet har utbjudits till lägre pris.
Mot bakgrund av det anförda är det inte förvi111ande att patt:nthavarna drar
sig för all viicka talan om skadestånd på grund av patentintrftng. Risk
föreligger också för all en patenthavare som har smft ekonomiska resurser
inför hotet om en lnngvarig och kostsam process tvingas triiffa ett ofördelaktigt lil:ensavtal med det företag som gjort sig skyldigt till patentinträng.
Fran uppfinnarhäll har hiivdats att s<'idana fall inte iir ovanliga.
Utskottet vill stryka under att det iir angeliiget all patentlagens regler iir
st\ utformade att patenthavarens ensamriitt till patentet inte hlir illusorisk
utan att han har möjlighet all effektivt beivra ett patentintrt111g och att
kompensera sig för liden skada. Vad utskottet ovan anfört visar att de
nuvarande reglerna om patentprocessen och sanktionerna inte är tillfredsställande. De bör dti!for bli föremäl för översyn.
Vid en st1dan översyn bör frägan om all införa vitesförhud som sanktion
inom patentriitten prövas. I tidigare lagstiftningsiirenden har förslag om
införandet av sådana förhuJ avvisats med motiveringen att det inte fanns
något utrymme för vitesregler eftersom patentintrång redan var straftbelagt. En ny syn på förbudssanktionen kan dock sägas ha kommit till
uttryck pn senare i'lr, först i marknadsföringslagen och senare i firmalagen.
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diir förbud införts som generell sanktion vid sidan av straff. I direktiven till
den nu pågående varum;irkesutredningen (Ju 1974: 10) ingf1r att utredningen också skall överviiga införandet av en förhudssanktion.
En fiirhudsregel kan såsom framhtdls i motionen 30 och i skrivelserna
fri111 Föreningen för industriellt riittsskydd och Patentomhudsföreningen i
miinga fall te sig Himpligare ;in en straff- eller skadeståndssanktion. Frti.n
effektivitetssynpunkt har förbudsregeln den uppenbara fördelen att förbudet kan förenas med ett vite som är tillräckligt högt för att avhålla från
övertrfalclser även i sammanhang där starka ekonomiska intressen gör sig
g)llande och <förför risken för att dömas till ett mf1ttligt bötesstraff skulle
kunna kalkyleras in som en godtagbar driftskostnad. En annan fördel med
en fiirhudsregel iir att den kan tilliimpas oberoende av om intrtinget beror
p[1 uppst1t eller oaktsamhet. Vidare kan framhållas att den som begttr ett
patentintrring mycket ofta torde vara en juridisk person. Ett förhud kan då
riktas direkt mot den juridiska personen medan straffansvar kan utkr;ivas
endast i fnlga om fysiska personer. H;inill kommer att vitesförbud synes
vara en utomlands i stor utstr;iekning begagnad sanktion vid patentinträng.
Det hiir enligt uhkottels uppfattning i och for sig finnas ett intresse av att
harmonisera lagstiftningen iiven pt1 denna punkt. Enligt utskottets mening
iir ocksti frågan om interimistiska förbud förtj;int av alt niirmare övervLigas.
Handliiggningstiden for patentmäl iir som utskottet pf1pekat i det föregående f. n. mycket ltrng. Det kan diirför finnas sbl för alt möjlighet ges
patenthavare att stoppa en konkurrerande produktion under målets hanclliiggning. i vart fall om det iir frf1ga om ett uppenbart patentintri:\ng. Utskottet vill emellertid inte underlfita att peka på att det kan linnas omstiindigheter som gör ett vitesförbud mindre effektivt frän uppfinnarens synpunkt.
Med hiinsyn till de allvarliga följder i ekonomiskt hänseende som ett
förbud kan medföra för den som drabbas av förbudet iir det enligt utskottets mening rimligt att anta, att den utredning som m<~ste föregå ett heslut
om vitesförhud inte kommer att ta mycket kortare tid och detta iiven om
heslutet endast är interimistiskt. Ett förbud som meddelas lång tid efter
patentintrångets hiirjan kan iiven framstl"I som relativt ointressant för patenthavarcn, vars intresse i den situationen friimst torde gri ut på att
ersiittning fi.ir den skada han lidit genom intrtinget. Enligt utskoltets mening fram st<\.- det, dessa inviindningar till I rots, som angeHigct att frfigan

rn

om ett införande av vitesförhudssanktionen i patentriitten nu niirmare
utreds.
Vad utskottet med anledning av motionerna 30. 524 och 525 anfört om en
översyn av patentprocessen och av sanktionssystemet inom patentri"itlen
bör ges regeringen till känna.
Ö1Tig lagst(fining

Ett svenskt tilltrfale till samarbetskonventionen och den europeiska
patentkonventionen förutsiitter, som utskottet inledningsvis anfört i delta
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betiinkande. att vissa iindringar och tilliigg giirs i den svenska patentlagen.
Lagstiftningsfiirslagen i detta hiinseende innebiir bl. a. att det nuvarande 3
kap. patentlagen om nordisk patentansökan upphiivs och ersiitts med ett
nytt 3 kap. om internationell patentansökan. Reglerna om europeiskt patent och europeisk patentansiikan har sammanförts i ett kapitel vilket
placerats sist i patentlagen som 11 kap. I de niimnda kapitlen regleras bl. a.
vilken riittsverkan som hiir i landet tillkommer en patentansökan enligt
samarbetskonventionen resp. ett patent och en patentansökan enligt den
europeiska patentkonventionen.
Utskottet anser att stora fördelar frän praktisk och systematisk synpunkt har vunnits genom att placera bestiimmelserna om internationell
patentansökan resp. europeiskt patent i siirskilda kapitel. Utskottet har
inte heller i övrigt m\got alt inviinda mot de framlagda lagförslagen. Visserligen inncbiir förslaget att bestiimmelserna om nordisk patentansökan försvinner ur pati.:ntlagen men det torde. som pf1pekas i propositionen. inte
vara realistiskt att riikna med att systemet med nordiska patentansökningar kommer alt förverkligas. Detta innebär dock inte alt den nordiska
riittslikheten i fr?tga om den nationella patentlagstiftningens utformning
kan siigas ha upphiirt. Som utskottet redan päpckat har niimligen den
pägfiende revisionen av de nordiska patentlagarna skett i intimt nordiskt
samarbete.

Fi111111siai11g

111· 11p1~/i1111un·erksa111het

Den under föregående riksmöte väckta fristfiende 111otio11e11 1976/77: 656
tar upp en fr11ga som inte direkt har samband med Sveriges tillträde till
samarhetskonventionen eller den europeiska patentkonventionen. I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till ätgfö·der som
fi.irstiirkcr upphovsmannariitten och innovatörernas möjlighet till finansiering och utkomst vid förverkligande av ideprojekt. utan att uppfinnarna
för den skull fr;\nhänds sina verk. Att investera i uppfinnarverksamhet iir
enligt motion~iren en av de mest riskfyllda placeringar som finns. Härtill
har bidragit bl. a. ett högt riinteliige. ogynnsam beskattning 01:h drastiskt
stegrade lönekostnader. Motioniiren gör giillande att det inte gb.r att låna
pengar för produktutveckling till giingse marknadsriinta. eftersom en långivare m.:lste bedöma förlustrisken som hög. Av alla uppfinningar som patenteras iir det endast omkring fem procent som når ekonomisk framgfmg. Att
skydda sig mot följderna av patentintrång o. d. genom en patentprocess
kan ockst1 vara förenat med stora kostnader fiir uppfinnaren. Skadestånden iir av kutym h'1ga. En följd av att uppfinnarna inte kan lösa finansieringen av sin verksamhet här är enligt

motion~ircn

att Sverige ärligen förlorar

mtl!lgmiljonviirden. eftersom uppfinnarna tvingas att lämna landet med
sina många gånger geniala arbeten. Motioniirens slutsats iir att det giiller
att förstärka uppfinnarnas rättsliga situation. så att de ej liimnar Sverige för
att fö arbeta i ett gynnsammare klimat.
Utskottet hyser stor förståelse för att vissa kategorier av uppfinnare.
siirskilt sf1dana med egen verksamhet. kan anse sig ha problem med finan-
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sieringen av sin verksamhet ptt Je grunuer motioniiren anfört. Utskottet
vill r1 ;111Jra sidan erinra om att statsmakterna p[I flera siitt underliittat för
uppfinnarna att nedbringa kostnauerna i verksamheten. Enligt 20 andra

*

stycket patentlagen kan uppfinnaren erhälla befrielse frfö1 tryckningsavgiften, om han har avsevärua svi\righctcr att erliigg:t denna. Av 42 ~
<mura stycket framgår att uppfinnaren kan fil upp till tre t1rs anstfmd frän
patentets mcduclande med att erHigga ftrsavgiften. I samband med handfaggningen av varje enskilt ärenue informeras uppfinnarna regelmässigt om
dessa möjligheter till avgiftslättnader. Enligt vau utskottet har inhämtat
utnyttjas möjligheterna att begära befrielse resp. anstånd Jock endast i
ringa utsträckning. Utskottet vill vidare framhå11a att det inom STU finns
en siirskild enhet för rådgivnings- och förmedlingsverksamhet. som kostnadsfritt kan ge uppfinnare såviil r:id i uppfinnarfrt1gor som bidrag till
kostnaderna för patentansökan. Anslag kan iiven beviljas for projektets
exploatering. Enskilda uppfinnare samt mindre och medelstora företag har
genom STU pft detta siitl för budgetitrct 1976/77 erhf1llit totalt ca 34 milj.
kr. i bidrag (prop. 1977/78: 100, Bil. 14, s. 79). Till detta vill utskottet Higga
att ett svenskt tilltriide till de bttda nu aktuella konventionerna i allmänhet
kommer alt medföra kostnadsmiissiga fördelar för alla svenska uppfinnare
i den mån dessa önskar en uppfinning skyddad i flera stater. Det biir vidare
observeras att just hiinsynen till uppfinnarnas rättsliga och ekonomiska
stiillning har föranlett utskottet all nu föreslå riksdagen att begiira en
utredning om sanktionssystemet i patentriitten. Att i denna situation föranstalta om ytterligare lagstiftningsåtgiir<ler lill stöd för uppfinnarnas ekonomiska intressen finner utskottet ej erforderligt. P:i grund av det anförda
avstyrker utskottet bifall till motionen 1976/77: 656.

Orcl11i11ge11 .f("ir riksdagens helwnclling

111· .f("irslagen

i proposi1i1111e11

I detta avsnitt tar utskottet upp frägan huruvida den siirkilda heslutsordning som iir föreskriven i 10 kap. 5 *regeringsformen (RF) skall tillämpas
vid riksdagens godkiinnanuc av samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen.
I fräga om vilken beslutsordning som bör giilla vid riksdagens godkiinnande av den europeiska p111e111ko111·e11tio11e11 har lagutskottet inhiimtat
yttrande frän konstitutionsutskottet (bilaga Il.
I yttrande framhålls att konstitutionsutskottet ansluter sig till departementschefens överväganden pa denna punkt (s. 148-152) och uttalas att
riksdagens beslut i fri'lgan om ett svenskt tillträde till den europeiska
patentkonventionen bör fattas med tilliimpning av den ordning som anges i
10 kap. 5

*första stycket RF.

Enligt konstitutionsutskottets uppfattning

bör vidare den i lagrummet angivna beslutsordningen tilliimpas även vid
antagandet av den lagstiftning som har direkt samband med konventionen,
dvs. det föreslagna nya 11 kap. patentlagen. Enligt konstitutionsutskottet
ankommer det pä lagutskottet att bedöma om beslutet om tilltriide och
lagändringar med lagens ord "ej kan avvaktas" och om beslutet följaktligen skall fattas med i lagrummet angiven kvalificerad majoritet i stiillet för
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att tas i den ordning som ;ir föreskriven för stiftande av grundlag.
Lagutskottet delar konstitutionsutskottets uppfattning alt, på. de grunder
som niirmare an forts i yllrandet. den beslutsordning som anges i I 0 kap. 5
~ första stycket RF skall tilHimpas vid s:'lviil godkiinnandel av konventionen som antagandet av de föreslagna bestämmelserna i 11 kap. patentlagen.
Vad härefter angfir spörsmfllet om iirendel är av sfi brådskande natur all
riksdagens beslut inte bör fattas i enlighet med den ordning som iir föreskriven för stiftande av grundlag vill utskottet anföra följande. Genom att
p~\ ett tidigt stadium gä med i del europeiska patentsamarbetet kan Sverige

fä ett inflytande pä utvecklingen inom den europeiska patentorganisationen under den viktiga uppbyggnadsperioden. Vidare underlättas en
anpassning till del nya liiget för svensk industri och svenska patentombud.
Även i övrigt bör det innebära fördelar om samarbetet mellan det svenska
patentverket och det europeiska patent verket inleds så snart som möjligt.
131. a. ökas möjligheterna för att internationella nyhetsgranskningsrapporter. som upprättats av det svenska patentverket. kommer att godtas
utan kompletterande granskning vid det europeiska patentverket. Utskottet vill också. peka pfi de nackdelar som kan bli följden av alt Sverige inte
frå.n början deltar i den europeiska patentorganisationen. Det kan sålunda
antas alt i en sil.dan situation de for Sveriges del förmi\.nliga överenskommelser som träffats angående dels Sveriges möjlighet all inom ramen för
den europeiska patentkonventionen tjiinstgöra som PCT-myndighet för
utvecklingsländer. dels mi.ijligheten till reducering av det europeiska patent verkets nyhetsgranskningsavgift för ansökningar som passerat det
svenska patentverket i dess egenskap av Per-myndighet ej kommer att
g;illa.
Pti grund av det anförda anser utskottet att riksdagens beslut i tilltriidesfr[tgan inte liimpligen hiir fattas i enlighet med ordningen för stiftande av
grundlag. Fr::\gan bör i stiillet avgöras genom ett enda beslut.
Beträffande godk~innande av samarbetskonventionen anser utskottet i

*

likhet med departementschefen alt den ordning som anges i 10 kap. 5
andra stycket RF bör tilHimpas. Som framhrtlls i propositionen står det

nämligen klart alt ett svenskt tillträde till samarbetskonventionen innchiir
överlåtelse till icke svenska organ av vissa fi.irvaltningsuppgifter. Enligt
utskottets uppfattning bör vidare, av samma skiil som anförts betriiffande
lagreglerna om europeiskt patent, även de lindringar i patentlagen som
direkt avser internationella patentansökningar. dvs. det nya 3 kap. patentlagen, antas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 5

~andra

stycket RF.

Som utskottet tidigare uttalat är lirendet bri\.dskande. Inte heller niir det
giiller ett godkännande av samarhetskonvcntionen och de dlirav föranledda
laglindringarna kan ett beslut i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag avvaktas.
Vad slutligen angi\.r frågan om ett godkiinnande av lagkonventionen samt
om antagande av förslagen till laglindringar i övrigt torde besluten kunna
fattas i den ordning som gäller för stiftande av annan lag iin grundlag.
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Utskottets hemställan
Utskottet hemställer att riksdagen
1. beträffande prod11ktpate11t på livs- och läkemedel avsli\r motionen 1977/78: 29,
2. beträffande den i Mtinchen den 5 oktober 197 3 avslutade
konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen)
dels antar 11 kap. i det genom propositionen 1977/78: I framlagda förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967: 837),
dels godkänner konventionen med därtill hörande tillämpningsföreskrifter och protokoll,
3. beträffande den i Washington den 19 juni 1970 avslutade
konventionen om patentsamarbete (samarbetskonventionen)
dels antar 3 kap. förslaget till lag om ändring i patentlagen,
dels godkänner konventionen med därtill hörande tillämpningsföreskrifter i enlighet med vad utskottet förordat,
4. beträffande sanktionssystemet med anledning av motionerna
1977/78: 30, 1977/78: 524 och 1977178: 525 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en översyn
av patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten,
5. antar de genom propositionen framlagda lagförslagen i den
mån de inte omfattas av utskottets hemställan ovan under 2
och 3,
6. beträffande uppfinnarstöd avslår motionen 1976/77: 656,
7. förnyar sitt godkännande av den i Strasbourg den 27 november 1963 avslutade konventionen om förenhetligande av vissa
delar av patenträtten (lagkonventionen).
Stockholm den 7 februari 1978
På lagutskottets vägnar
IV AN SY ANSTRÖM

Niin'arandl!: Ivan Svanström {cl, Lennart Andersson (si, Inger Lindquist
(m), Martin Olsson (c), Elvy Nilsson (si, Arne Andersson i Gamleby
(s), Sonja Fredgardh (e), Bo Siegbahn (m), Ingemar Konradsson (s),
Marianne Karlsson (e), Owe Andreasson (s), Stina Andersson (cl, Bengt
Silfverstrand (s), Hagar Normark (s) och Margot Håkansson (fp).
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Bilaga I

Konstitutionsutskottets yttrande

1977/78: 1 y
beträffande tillämpningen av 10 kap. 5 § regeringsformen vid riksdagens behandling av i propositionen 1977/78: 1 om ändring i patentlagen m. m. framlagda förslag såvitt ayser godkännande av 1973
års europeiska patentkonvention

Till lagutskottet
I propositionen 1977/78: 1 om ändring
patentlagen (1967: 837),
m. m. föreslår regeringen att riksdagen
dels antar förslag till
l. lag om ändring i patentlagen (1967: 837),
2. lag om erkännande av vissa utländska avgöranden på patenträttens
område m. m.,
3. lag om ändring i lagen (1946: 816) om bcvisupptagning åt utländsk
domstol,
4. lag om ändring i Jagen (1971: 1078) om försvarsuppfinningar,
5. lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i
vissa fall,
dels godkänner
1. den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om
patentsamarbete med därtill hörande tillämpningsföreskrifter,
2. den i Mtinehen den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om
meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen)
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter och protokoll,
dels förnyar sitt godkännande av den i Strasbourg den 27 november
1963 avslutade konventionen om förenhetligande av vissa delar av
patenträtten.
Enligt den europeiska patentkonventionen skall ett europeiskt patentverk upprättas. Detta skall ha sitt säte i MUnchcn. Det europeiska
patentverket skall handlägga och pröva ansökningar som görs enligt
konventionen och meddela patent för en eller flera av de fördragsslutande staterna.
Konventionen innehåller en fullständig reglering av förutsättningarna
för att europeiskt patent skall kunna meddelas. Europeiskt patent skall
i princip, i stat som patentet avser, ha samma rättsverkan som ett nationellt patent. Motsvarande gäller i fråga om rättsverkan av europeisk
patentansökan. Konventionen inskränker inte de fördragsslutande sta-
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temas rätt att ha egna patentverk som meddelar nationella patent för
vederbörande stat.
Propositionen innehåller förslag till den lagstiftning som behövs för
att Sverige skall kunna tillträda konventionen om patentsamarbete och
den europeiska patentkonventionen. I sistnämnda hänseende föreslås
ett nytt kapitel - 11 kap. - i patentlagen med rubriken Europeiskt
patent.
L.agutskottet har hemställt att konstitutionsutskottet yttrar sig "beträffande tillämpningen av 10 kap. 5 § regeringsformen vid riksdagens
behandling av de i propositionen framlagda förslagen såvitt avser godkännande av 1973 års europeiska patentkonvention''.
Enligt 10 kap. 1 § regeringsformen (RF) ingås överenskommelse med
annan stat av regeringen. Enligt 10 kap. 2 § första stycket RF får regeringen dock inte ingå för Sverige bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen
förutsätter att lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas. Sverige
kan inte tillträda den europeiska patentkonventionen utan att ändringar
genomförs i bl. a. patentlagen. Tillträde till konventionen kräver sålunda riksdagens godkännande. Därvid uppkommer frågan huruvida
ett svenskt tillträde till konventionen innebär sådan överlåtelse av
svenska offentliga organs uppgifter till internationell organisation eller
överstatlig myndighet att beslut härom enligt gällande grundlag måste
fattas i särskild ordning. Bestämmelser om sådan överlåtelse finns i
10 kap. 5 § RF.
Enligt paragrafens första stycke kan beslutanderätt, som enligt RF
tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet
organ och inte avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av
grundlag eller fråga om begränsning av någon av de fri- och rättigheter
som avses i 2 kap. RF, i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken Sverige är ~ller
skall bli anslutet, eller till mellanfolklig domstol. Den beslutanderätt
som åsyftas är sådan beslutanderätt som i avsaknad av denna bestämmelse inte skulle kunna fråntas de nämnda organen utan ändring
av RF. I första hand är det de befogenheter som RF tillägger riksdagen
och regeringen. Hit hör också den högsta domsmakten, dvs. de befogenheter som tillkommer högsta domstolen och regeringsrätten. Riksdagen beslutar om överlåtelse av sådan befogenhet i den ordning som
är föreskriven för stiftande av grundlag eller, om beslut i sådan ordning
inte kan avvaktas, genom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de
röstande och minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar sig.
I 10 kap. 5 § andra stycket RF behandlas överförande av rättskipnings- och förvaltningsuppgifter till icke svenska organ i annat fall än
som avses i första stycket. Där föreskrivs att rättskipnings- eller förvaltningsuppgift, som ej enligt RF tillkommer riksdagen, regeringen
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eller annat i RF angivet organ, kan överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller
samfällighet. Sådan överlåtelse förutsätter förordnande av riksdagen
genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar
sig, eller genom beslut i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.
Det ankommer på riksdagen att avgöra enligt vilket lagrum i RF
beslut skall fattas om tillträde till den europeiska patentkonventionen.
I propositionen behandlas denna fråga utförligt i ett särskilt avsnitt,
10.4., med rubriken Konstitutionella frågor (s. 148-152 i propositionen).
Föredragande statsråd finner för sin del att riksdagens beslut att
godkänna den europeiska patentkonventionen bör fattas i den ordning
som är föreskriven i 10 kap. 5 § första stycket RF. I sitt resonemang
i denna del finner föredraganden att ett svenskt tillträde till den ifrågavarande patentkonventionen inte innebär någon inskränkning i regeringens eller riksdagens befogenheter. Enligt föredraganden berörs inte
heller högsta domstolens befogenheter av ett svenskt tillträde till konventionen. Däremot anser föredraganden, med hänvisning till de i 11
kap. 11 § RF givna bestämmelserna om regcringsrättens befogenheter
med avseende på resning och återställande av försutten tid, att ett sådant tillträde fordrar beslut i den ordning som är angiven i 10 kap.
5 § första stycket regeringsformen.
Föredraganden erinrar i denna del om grundlagberedningcns uttalande att ett överförande av tillämpningen av svensk lag till utländska
eller internationella organ som är undandragna den kontroll som ligger i resningsinstitutet innebär en begränsning av de högsta domstolarnas grundlagsenliga uppgifter. Ett sådant överförande skulle därför
enligt grundlagberedningen kräva beslut enligt 10 kap. 5 § första
stycket RF (SOU 1972: 15 s. 185; jfr prop. 1973: 90 s. 363 och 364).
Frågan blir då om ett tillträde till den europeiska patentkonventionen
kan anses innebära att tillämpningen av svensk lag undandras den kontroll som ligger i resningsinstitutet. När det gäller beslut enligt patentlagen ankommer resningsbefogenheterna på regeringsrätten.
Föredraganden anser det visserligen klart att 10 kap. 5 § första
stycket RF inte blir tillämplig enbart därför att ett avgörande av utländskt eller internationellt organ tillerkänns materiell rättsverkan här
i landet. Så till vida godtar föredraganden grundlagberedningens åsikt
att det måste vara fråga om överförande av tillämpningen av svensk
lag för att beslut enligt 10 kap. 5 § första stycket RF skall krävas.
Frågan om tillämpningen av denna bestämmelse är däremot enligt föredraganden tveksam när det - såsom det här är fallet - gäller att ge
materiell rättsverkan här i landet åt beslut som fattas av ett internationellt organ på grundval av konventionsbestämmclser som är helt
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fristående från de fördragsslutande staternas nationella lagstiftning. I
grundlagberedningcns uttalande berörs inte denna fråga närmare. Den
europeiska patentkonventionens bestämmelser om meddelande av europeiskt patent är - säger föredraganden - avsedda alt komplettera
eller träda i stället för de fördragsslutandc staternas nationella patentlagstiftning. Enligt föredragandens mening föreligger d~t därför goda
skäl att i det hänseende som det nu är fråga om jämställa konventions~
regleringen med svensk nationell lagstiftning.
Föredraganden konstaterar att RF:s bestämmelser om resning och
återställande av försutten tid inte blir tillämpliga på beslut av det
europeiska patentverket. Med hänsyn härtill och till vad han tidigare
anfört i frågan finner föredraganden att riksdagens beslut att godkänna
den europeiska patentkonventionen bör fattas i den ordning som föreskrivs i I 0 kap. 5 § första stycket RF.
I sitt yttrande ansluter sig lagrådet på de av föredraganden anförda
skälen till uppfattningen att regeringsformens bestämmelser om resning och återställande av försutten tid bör föranleda att riksdagens
beslut om godkännande av svenskt tillträde till den europeiska patentkonventionen fattas enligt den ordning som anges i l 0 kap. 5 § första
stycket RF.
Utskottet har vid sin prövning av den nu aktuella frågan funnit sig
böra dela den av föredragande statsrådet och lagrådet hävdade uppfattningen att riksdagens beslut i frågan om ett svenskt tillträde till den
europeiska patentkonventionen bör fattas med tillämpning av den ordning som anges i 10 kap. 5 § första stycket RF. Utskottet kan ansluta
sig till de överväganden av föredraganden i denna del som återgetts i
det föregående. Därutöver vill utskottet ti!Higga följande.
Beslutanderätt, som enligt RF tillkommer i RF angivet organ, får
överföras till mellanfolklig organisation eller domstol endast i begränsad omfattning. Enligt utskottets mening är detta villkor för tillämpning
av 10 kap. 5 § första stycket RF klart uppfyllt i förevarande fall. Frågan
om ett svenskt tillträde till en konvention av sådan innebörd som den
europeiska patentkonventionen är att anse som ett exempel på sådana
fall som i första hand avsetts med bestämmelserna i 10 kap. 5 § första
stycket RF. Detta lagrum motiverades i första hand med vårt deltagande i det allt närmare internationella samarbetet och det därav följande behovet av en möjlighet att överlåta viss beslutanderätt till internationella organ.
Enligt 10 kap. 5 § första stycket RF skall beslut om sådan överlåtelse av beslutanderätt som avses med stadgandct i första hand fattas
i den ordning som är föreskriven för stiftande av grundlag. ?m beslut
i sådan ordning ej kan avvaktas, får dock sådan överlåtelse beslutas
genom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de röstande och minst
tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar sig.

LU 1977/78: 10

70

Prövningen av frågan, om beslut i den ordning som är föreskriven
för stiftande av grundlag ej kan avvaktas, bör enligt utskottets mening
bli beroende av en bedömning av tyngden av de skäl som talar för ett
snabbt beslut i frågan. Om den tidsutdräkt som följer med ett avgörande i grundlagsstiftningsordning t. ex. leder till väsentlig nackdel för
landet, bör frågan enligt utskottets mening i första hand avgöras genom ett beslut med föreskriven majoritet. Om sådana eller liknande
skäl föreligger i nu förevarande fall får i första hand prövas av det
utskott som har att sakbehandla propositionen, dvs. lagutskottet. Konstitutionsutskottet avstår för sin del från att göra någon bedömning i
denna del.
10 kap. 2 ~ första stycket RF uppställer, som angetts i det föregående, krav på riksdagens godkännande av intenationell överenskommelse i vissa angivna fall. I andra stycket i samma paragraf stadgas att,
om i fall som avses i första stycket särskild ordning är föreskriven för
det riksdagsbeslut som förutsätts, samma ordning skall iakttas vid godkännande av överenskommelsen. Med hänsyn till angivna bestämmelser
och vacl som stadgas i 10 kap. 5 § första stycket RF bör enligt utskottets mening den i sistnämnda lagrum angivna beslutsorclningen
tillämpas på riksdagens beslut såväl att godkänna den europeiska
patentkonventionen som att anta elen lagstiftning som har direkt samband dlirmed, dvs. det föreslagna nya 11 kap. i patentlagen.
Stockholm den 31 januari 1978
På konstitutionsutskottets vägnar
KARLBOO

Närl'lmmde: Karl Boo (c), Hilding Johansson (s), Holger Mossberg (s),

Bertil Fiskcsjö (c), Torkel Lindahl (fp), Sven-Erik Nordin (c), Ove
Karlsson (s), Lars Schött (m), Yngve Nyquist (s), Britta Hammarbacken
(c), Kerstin Nilsson (s), Per Unckcl (m), Gusti Gustavsson (s), Stig
Josefson (c) och Akc Wictorsson (s).
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