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Regeringens proposition
1977 /78:1
om ändring i patentlagen (1967: 837), m. m.;
beslutad den 29 septcmher 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens viignar

THORBJÖRN FÄLLDIN
SVEN ROMANUS

Propositionens humdsakliga innehåll
I propositionen föreslfts att riksdagen godldinner 1970 itrs konvention
om patentsamarbete och 1973 års europeiska patentkonvention.
Syftet med dessa konventioner iir friimst att undvika en del av det dubbclarbetc som f. n. utförs dä en uppfinning patentsöks i flera länder. Enligt
konventionen om patcntsamarhete iir det möjligt att samtidigt söka patent i
en eller flera av de fördragsslutandc staterna genom en s. k. internationell
patentansökan. En sådan ansökan hlir föremtd för

c·~ntral

nyhetsgransk-

ning vid en nationell patentmyndighet eller internationell organisation som
har utsetts att utföra sådan granskning. När sökanden har rått

utl~ltande

över granskningen. kan han ta st~illning till om han vill äterkalla ansökningen eller fullfölja den och fä den prövad i någon eller ni1gra av de stater som
den omfattar. Konventionen ger ocksi1 sökanden möjlighet att fä en förberedande patenterbarhetsprövning av ansökningen utförd. Om han fullföljer
ansökningen. prövas den i vanlig ordning av de berörda nationella patentmyndigheterna. Resultaten av nyhctsgranskningen och av cventudl förheredandc patentcrbarhctsprövning är inte hindande för de nationella patentmyndigheterna. Det centraliserade gransknings- och prövningsförfarandet
syftar bara till att underfatta dessa myndigheters fortrnlla handläggning av
ansökningen. Konventionen nödvändiggör inte några ändringar i d_e fördragsslutande staternas materiella patentlagstiftning.
Enligt den europeiska patentkonventionen skall ett europeiskt patentverk upprättas. Detta skall ha sitt säte i J'vtlinchen. Del europeiska patentverket skall handlägga och pröva ansökningar som görs enligt konventionen och meddela patent för en eller flera av de fördrngsslutande staterna.
Konventionen innehitller en fullständig reglering av

föruts~ittningarna

för att europeiskt patent skall kunna meddelas. Eurnpeiskt patent skall i
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princip. i stat som patentet avser. ha samma rätlsverkan som ett nationellt
patent. Motsvarande gäller i fräga om riillsverkan av europeisk patentansökan. Konventionen inskränker inte de fördragsslutande staternas rätt att
ha egna patentverk som meddelar nationella patent för vederbörande stal.
Vidare föreslas att riksdagen förnyar sill godkännande av 1963 ars konvention om förenhetligande av vissa delar av patenträtten. den s. k. lagkonventionen. Sistnämnda konvention godkändes visserligen av riksdagen
är 1967 men pä grund av önskvärdheten att bevara rättslikheten inom Norden på patenträttens område har regeringen inte förrän nu funnit sig böra
tillträda konventionen. Med hlinsyn härtill har det ansetts att frågan om
tillträde till nämnda konvention på nytt bör föreliiggas riksdagen.
Propositionen innehåller förslag till den lagstiftning som behövs för att
Sverige skall kunna tillträda konventionen om patentsamarbete och den
europeiska patentkonventionen. Lagförslagen innefallar därutöver viss
anpassning av svensk patent lagstiftning till vad som kommer att gälla i övriga västeuropeiska industriländer. Lagkonventionen nödvändiggör inte
nt1g:ra lagiindringar. utöver de som föranleds av de två nyssnämnda konventionerna.
Lagförslagen innehiir bl. a. följande. Viss kodifiering föreslås av giillande riitt betr!iffande vad som kan patenteras. Vidare föreslås vissa ändringar av patentlagens bestämmelser rörande innehallet i den ensamräll som
ell patent ger. Institutet tilläggspatent upphiivs. Giltighetstiden för patent
föreslås förlängd från 17 till 20 är. Vissa nya grunder för ogiltigförklaring
av patent införs i patentlagen.
Lagförslagen har utarbetats i nordiskt samarbete.
Enligt förslaget bemyndigas regeringen att bestämma nlir den nya lagstiftningen skall träda i kraft.
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Förslag till
Lag om ändring i patentlagen (1967: 837)
Härigenom föreskrives i fråga om patentlagen ( 1967: 837)1
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 att 28-38 ** och rubriken närmast före 28 skall upphöra att gälla
samt att i stället skall införas elva nya paragrafer. betecknade 28- 38 **.
och en ny rubrik närmast före nya 28
av nedan angivna lydelse.
dels att nuvarande 72- 76 ** skall betecknas 75- 79 **. att nya 75 01:h
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.
dels att i lagen skall införas ljorton nya paragrafer. betecknade
80-93 **·och en rub1ik närmast före 80 *·av nedan angivna lydelse.
dels att punkt I andra meningen i lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser skall upphöra att gälla.

*

*

*

*.

**

Fiirt'sl11ge11 lyddsc

Den som gjort en uppfinning.
sum kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
riitt övergt1tt äger efter ansökan erhålla patent på uppfinningen och
därigenom förvärva ensamrätt att
yrkesmässigt utnyttja uppfinningen
enligt denna lag.

' Scnas1e lydelse av

*
*
*

:!8 1977: 700
38 § 1977: 700
73 1977: 700
75 1977: 700

Den som gjort en uppfinning.
som kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergått äger att, enligt 1-10
k11p. de11n11 lag. efter ansökan erhålla patent pä uppfinningen här i
rikl't och därigenom förvärva ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja
uppfinningen. Om europeiskt patent st11dgas i 11 kap.
Såsom uppfinning anses aldrig
vad som utgör enbart
I) en upptäckt. 1·etenskaplig teori eller matemarisk metod,
2) en konstnär/i[? skapelse.
3 J en plan. regel eller metod f'iir
intellektuell verksamhet, för spel
eller för affiirsrerksamhet eller ett
datorprogram.
4) ett framläggande a1· information.
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Fiire.1/ag1·11 lydd.1e
S1/su111 11r1p/i1111i11g w1.1·e.1· 1'.i heller
stii/11111 .fi'i1:/i1r11111fr .f('ir kimrgisk l'i/('f' ICl'llfi1'11fisk hcha1ul/i11g dll'f .for
diag1111slisai11g so111 skall 1111'il'as
på 111ii1111iskor eller djur. Vad 1111
wg1.1· ulgr:ir <'.i hi11der fiir all 1n11e111
111eddelas pil c1/.1·1cr. diirihland ii11111e11 och hlwulningar ar ii111111'/I, j('ir
a111·ii11d11i11g 1·id./i'i1:fi1ra11de a1· della
slag.

Patent meddelas icke pä
I) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän
ordning.
21 v:ixtsortt'I' eller djurrascr eller viisentligen hiokigiskt förfarande för
framstiillning av viixter eller djur: patent ma do1:k medddas ptl mikrobiologiskt förfarande nch alster av s{1dant förfarande.

Patent meddela-; endast pa uppfinning -;om 1·iisl'lllligc11 ski(ia sig
.fi',/11 vad som blivit kiint före Jagen
för patentan~ökningen.

Pa\cn\ meddela-; endast pt1 uppfinning som iir ny i .fi'irhällande till
vad -;om blivit kiinl före dagen för
patentansökningen och 1il/ik11 1·ii-

s1·11!1igc11 .1ki(ia sig diiri/i"<in.
Som kiint anses allt som hlivit allmiint tillgiingligt. vare sig delta
sket! genom skrift. föredrag. utnyttjande eller p{1 annat siitt. :\ven
innehidlct i patentansiikan som fiire
niimnda dag gjorts hiir i riket anses
som kiinl. llll\ denna ansökan blir
allmiint tillgiinglig enligt 22 ~.

Som kiint anses allt som hlivil allmiint tillgiingligt. vare sig delta
skett genom skrift. föredrag. utnyttjande eller pi1 annat siit t. Även
innehtillct i patentansiikan som före
niimnda dag gjorts hiir i riket anses
som kiinl. llll1 denna ansökan hlir
allmiint tillgiinglig enligt 22
Vill-

*·

korl'I i fi.ir.1·1a s1yc/.:.e1 all upp.fi1111i11ge11 1·ii.1·c111/ige11 skall ski(ia sig
frän \'lid som h/il'it kiint .fi'irc dage11
.fi'ir pa1e111a11.w'ik11i11ge11 giil/er dock
icke i fi'irl11illa11de fil! i1111e/1<l/le1 i
.1·1idc111 ll//Siika11.
Bes1ii111111d.1('/' 11111 1111. 1·id 1ill/ii1111ll1i11g ll\' andra .1'/yc/.:.l'f, 1111.1iikc111s11111111·sc·.1· i 3 dfrr 11 kap. i l'issa Ji1/I iiger s1111111111 n'rk.1111 so111 C'll
här i rikl'I gjord flllfl'lll1111siika11 finnas i 29. 38 och 87 ~~.
Villkorl'I i .fi'ir.1·1a .1·1yckl'I all 11/>{JJi1111i11ge11 sk11ll 1·11m ny 111giir 1'.i hi11daji'ir 111111a/l'lll111l'ddda.1· pa kii111
ii11111e dll'/' kii11d hla11d11i11g 11\' ii11111e11 .fi'ir am·ii11d11i11g 1·id .fi'i1:fim111de
s11111 111·.1·1·.1· i I ~ lredjl' .1'/rc/,.e1. 11111
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Fiir1'.1lc1gl'11 lrc/d.11'
11111·ti11d11i11g1'11 111· ii11111et eller
hll!11t!11i11ge11 id.1• iir /..ii111/ 1·it!Ji"i1:fi1m11dl' Il\' cletla slag.

Patent rnä docf.. meddelas utan
hinder av att uppfinningen inom
sex mimader innan patentansökningen gjordes blivit allmlint tillglinglig
Il till fiiljd av uppenbart missbruk i fi.irh{11lande till sökanden elkr n;1gon fr~1n vilken denne hiirfrdcr sin riil I eller
2 l gennrn att sökanden eller n;·igun fr{1n vilken denne hlirleder sin
r;itt förevisa! uppfinningen pt1 officiell eller officiellt erkiind internatinnell utstlillning.

Patent rni1 meddelas utan hinder
av all uppfinningen inom sex mtinader innan patentansökningen gjordes blivit allmiint tillgiinglig
Il till följd av uppenbart missbruk i förh;dlande till sökanden eller n;1gon friin vilken denne hlirlcder sin riitt eller
2 l gt:'nom at I sökanden eller nt1gon fr~in vilken denne hlirleder sin
rlitt förevisat uppfinningen pf1 s(1dc1n officiell eller officiellt erkiind
internationell utstiillning so111 arsl's
i tit'll i Paris den 22 lllil"l'lllher 1928
a1·sl11tc1d1· /..1i111·1·11fili111•11 0111 i11tcr11atio11clla 11/stiillningar.

Den genom patent förviirvade
ensamriitten innebiir alt. med dt:'
undanlag som anges nedan. annan
iin patenlhavaren ej mii Ulan dennes lov utnyttja uppfinningen yrf..1·.rn1iissigt genom att w1rii11tla f)(t11·111sf..ytlda1 .fii1:fi1ra11dl'. gl'110111 all
tilln.,-f..ll. i1(ti"ira. l!ll1·ii11d11 dll'I" till
fiirsii(j11i11g. 11thymi11g eller 11tli111i11g 111hj11da patc·ntsf..yddat alster
eller pil a1111a1 siill.

A \".\"C'f llf11~fi1111i11gl'11 .f("i1:fi1rn11tle
.f("ir 1illrerf..11i11g m· l!ista. 011(fi111ar
e11.w111rii1te11 ii1·1•11 alstl'r som till1·1·rf..11ts enligt .fii1:fiira11tlet.

Den genom palL'lll förviirvade
ensamrätten inne blir att. med de
undantag som anges nedan. annan
iin palenlhavarcn ej mi"i utan dennes llw utnyttja uppfinningen genom att
I J tilll"l·rt.a. 111/~j11d11. hri11g11 i
lil/ISlillllillg c/fa llll\"lillc/tl flllll'lll.lh.'"tfc/11! 111.l"fl'r l'llt'r i1!fi.ira dia i1111ch11 scli/11111 afsta Ji"ir ii11d111111lf
som 1111 sagts.
:! I a111·ii11da f'<1/l'lllsl•ydd111 fii1:fi1n111de dia. 0111 111111 l"l'/ l'fler <il'I
1111·d liiin.ryn till 1//11.11ii11dighet1·m11
iir llfl/Jl'llht1rt <111 .fi"ir_fill"w1<let l'.i .filr
11111"ii11das 1111111 />11te111/wrare11s /01·.
111l~i11d11 det .fi"ir 11111·ii11tlni11g liiir i rit.1•/,
3 J 111/~juda, hringa i 11111sii1111i11g
eller w11·ii11d11 alster su111 1ill1·ak11ts
t'llli,l:t /><1/1'11tst.ydtl111 .fi"ir_fi1rande eller i11f("ira eller i11111'lit1 11/stret .fi"ir
ii11t!111111/f s11111 1111 sagts.
1:.·nw111rii1t1·11 i1111ehär ii1·e11 1111
ll/1/1(/11 ii11 fltllt'll/lllll"(/r('/l l'.i llltl llll/11
clt'1111e.1· lm· 11t11yt(ia 11ppjlt111i11ge11
ge110111 1111 ahj11d11 eller ti/llw11d11h1il/11 111/go11 so111 ej är heriittigad
all 11111yttja 11pp.fi1111i111<e11 s<ld11nt
medel .f("ir att 11t1!1·a den lziir i rik er
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E11sa111riiltc11 on(fi111ar icke 11t11yt(ja11de 111· alster. som sålts här i
riket i butik l'iier pil diir111edjii11(/i"irligt siill i strid mot ensa111rii11en,
0111 kiiparen 1·id kiipet icke iii.:de eller hort iiga kiinnl'tlom 0111 att t'llsa111riitte11 kriinkte.1-.

Regeringen iiger .fi"irordna. af/
ansökan om patent pft uppfinning.
vilken tidigare angivits i ansökan
0111 skydd 11to111 riket, skall vid tilllämpning av 2 ~ första och andra
styckena samt 4 anses gjord samtidigt med ansökningen utom riket
om sökanden yrkar det.

*
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Fiireslagen lydelse
som hiinjilr sig ti/l ndgot 1·iisentligt
i 11ppjinninge11, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet 1·et
eller det med hii11syn till omstiindigheterna iir uppenbart att medlet
iir liimpat och m·sctt att anvä11das
l'id utiirnnde al' uppfinningen. Är
medlet en i handeln allmiint förekommande 1·ara. giiller 1'11d n11
sagts dock endast om den som erbjuder eller tillhandahäller medlet
söker ptlverka mottagaren till
handli11g som m·ses i j("irsta stycket.
Vid rilliimp11ing a1· hestiimmelserna
i detta stycke skall såsom heriiltigad att utnyflja 11p1~finningen icke
anses den som 11tnyttjar 11ppjinningen ptl siifl som siigs i tredje
stycket I, 3 eller 4.
Från ensamriitten undantagas
I) utnyt(iande som t'.i sker yrkesmiissigt.
2) llfnyt(ja11dc ar patemskyddat
alster som bringats i m11siittni11g
hiir i riket m· patentharnren dia
med dennes samtycke,
3) 11tnyttjande m· 11ppfi11ning ,fi:ir
e.1peri111el/f. som a1·ser .1jiih-a 11111>jin11ini;:e11.
41 beredning pil apotek 111· läkemedel enligt liikares Firskril'lli11g i
e11skil1 fall eller ätgiird med s11/und11 berett liikemede/.

Ansökan om patent på uppfinning. vilken inom toli· mtlntuler .fi"irc ansökningsdagen angivits i ansökan m·seende pa1c11t hiir i riket eller
patent. upp.finnarcertijikat eller
skydd som nyllighetsmotlell i frä1111111111dc stut som iir ansluten till Parisko111·e11tionen den 20 mars 1883
ji"ir skydd ar den industriella äganderiitten, skall vid tillämpning av
2 första. andra och fjärde styckena samt 4 anses gjord samtidigt
med den tidigare ansökningen. om

*

' Senaste lydelse
1977:700

*

Prop. 1977/78:1 Del A

9

N111·arandc /ydcls!'

Fiires/ag<'n lydelse

I förordnande skola anges de
niirmare l'illkor, under 1·i/ka sådan
kom·entionsprioritet mil iltnjutas.

8

*Patentmyndighet fiir Sl'erige

7
är

patent- och registreringsverket.

9

sökanden yrkar det. Sådan prioritet må ätnj11ta.1· även frän ansökan
om skydd som icke a1·ser stat som
är ansluten till kom·e11tionen, 0111
mot.1·1·arande prioritet från Sl'cnsk
patentansökan medges där den tidigare ansökningen K)orts och om
där gällande lagstiftning i hul'udsak överensstämmer med kom·entionen.
Regeringen eller. e.fier regeringens bestämmande, patentmyndigheten .fi'ireskri1·a i l'ilken ordning
yrkande 0111 prioritet skall.fra111stiillas och 1·i/ka handlingar som skola
inges till stiid för yrkandet. Iakttages ej \'{Id sä/111ula föreskri1·its, 1111l
prioritet icke cltnj11tas.

*Ansökan om patent göres skriftli-

gen hos patentmyndigheten.

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.

§

Med pate111111yndigheten m·ses i
denna lag patentmyndigheten hiir i
rikN, om ej annat siixs. Patentmyndighet hiir i riket är patent- och registreringsverkd.

R. ~s
Ansökan om patent göres skriftligen hos patentmyndigheten eller, i
.fi1/I som m·ses i 3 kap., hos patent111y11dighet i frii11111111nde stat eller
hos internationell organisation.
Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen, innefattande iiven ritningar om sådana behövas. samt bestämd uppgift om
vad som sökes skyddat genom patentet (patentkrav). Den omstä11tligheten att 11p1~fin11i11gen m·ser kemisk förening medfi)r icke att bestämd tm1·ii11d11ing mclste anges i
patentkra1·et. Beskrivningen skall
vara så tydlig. att en fackman med
ledning därav kan utöva uppfinningen. A 1·ser 11[1{~fi1111ing mi/..robio/ogiskt fi'irfarande eller alster ai· sådant fiir;fimmde och skall mikroorg1111is111 so111 icke är allmiint ti/1giinglig anriinda.1· 1·id ufÖ\'{J!lde m·
11ppflt1ni11ge11, anses uppfinningen
icke tillräckligt tydligt w1gi1·en.
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.\'11l·an111tfr lydelse

l"iires/11gen lydei.l'l'

I ansökningen skall uppfinnarens
namn anges. Sökes patent av annan
~in uppfinnaren. skall sökanden
styrka sin rlill till uppfinningen.

!ll<'d mindre ell kultur lll' de11na
111ikrPorgw1is111 lii111nas i J('i1Tar el!/igt .f('ircskr(fter som regeringen eller. t'.ficr regeringe11s hestii1111111111de. 1111tcnt 111yndighe1e11 111eddelar.
Ansiik11inge11 skall cfrs.1·1110111 inne/11i//11 el/ sa1111111111drag al· bcskrirning och fllllelllkrlll'. S111111n111ulragc1 s/.;111/ rjiina <'nbart som
tcknis/.; i1!fim11ation och mcl ickc
tillmliras betydels<' i annat 1l\'sec11de.
I ansökningen· skall uppfinnarens
namn anges. Sökes ratent av annan
iin uppfinnaren. skall sökanden
styrka sin rlitt till upplinningen.

Sökanden skall erfägga fastställd
ansökningsavgift.

Sökanden skall erlägga fastställd
ansökningsavgift.

0111 siikandcn begiir det och er/iigga siirskild m·g(li. skall 11ate111111y11dighet<'11 på de 1·il/kor rcgeri11gl'll h<'stii111111cr lilta 1msiik11inge11 hli
.fi'ire1111ll Jiir såd11n 11yhetsgra11sk11i11g l'id intcm11tionell 11yhl'lsgranskning.1·111ylliligftl'I som 111'.l'!'.I' i
artikel 15.5 i den i Vr'ashingtoll ii<'ll
/9 juni 1970 11rs/11tade kotl\'l'lltio11!'11 0111 fltll<'ntStllllllf'be/l'.

*

13
Ansökan om patent mi1 icke ämlAnsökan om patent må icke lindras s[1. all patent sökes pil nägol
ras stl. all patent sökes pr1 nägot
som ej framgick av a11siikllillge11
som ej framgick av w1.1·.:iklli11gsh11ndli11gt1ma
niir 1111siikni11ge11
n~ir dl'll gjordes eller enligt 14 §
skall anses gjord.
gjordes eller enligt 14 skall anses

*

gjon.I.

15
Har si.ikanden icke iakttagit vad
som iir föreskrivet om ansökan eller finner patentmyndigheten annat
hinder föreligga för bifall till ansökningen. skall sökanden föreläggas
alt inom viss lid avge yttrande dler
vidtaga riittelse.

* 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. Sammandrnget
mil patentmyndigheten dock. utan
att höra sökanden, göra de iindringar som den finner nöd~·iindiga.
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N111·11r1111d1' l.1·t!cfs1·

Fr'.ir1'.1-!ag<'11 lydds<'

Underli1ter sökamkn att inom förelagd tid inkomma meJ yttrande eller
vidtaga MgärJ för att avhjiilpa anmiirkt brist. skall ansökningen avskrivas.
U nderr~ittelse därom skall intagas i föreliiggandet.
Avskriven ansökan ;·\tcrupptages. om sökanden inom fyra mänadcr efter
utg~rngen.av förelagd tid inkomma med yttrande eller vidtager atgiird för
att avhjlilpa brist och inom samma till erltigga fastsrnlld ätcrupptagningsavgift.
19

Ä ro 1111siik11i 11gsha 11Cl/i 11ga ma .fi1/I. stiindiga och tinnes ej hinder för
patent föreligga. skall ansökningen
godkännas för utläggning enligt

*·

21
Sedan ansökningen godklints för
tllliiggning. mi1 />11tc11rkrn1·,·11 icke
11n·idga.1 l'lll'I' yrkande e11/ig1 /../ ~
.fiw11sriillus.

Inom tvi1 mi1nadcr efter det ansökningen godkiints för utHiggning
~kall sökanden aliigga fa.•;tstiilld
In ck11i11g.rnrgifi. Sker det ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan f1terupptages. om sökanden inom fyra 111i1nadcr cl'ler utgi·ingcn av sagda tid crliigger 1ryck11i11g.1·a1',i;{lie11 jämte foststiilld i1terllpplagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnaren och
begiir han befrielse fran 1ryc/..11i11g.1·<ll'g(/i1·11 innm t vf1 m;1nadcr efter det
all ansökningen godbnts för utliiggning. lll[t patentmyndigheten
medge hlrnom <idan befrielse. om
han har avsevärd svf1righct all erHigga avgiften. Avsltis frarnstiillningen. skall avgift snm c1fagges
inom tvi1 mi1nadcr diirefler anses
erlagd i riitt tid.

21
Sedan rryck11i11gs11rg{li enligt
20 § erlagts eller hefridse frttn
1ryck11i11g.rnrgifie11 medgivits. skall
patentmyndigheten utlägga ansökningen för all bereda allmiinh(•ten
tillföllc all inkomma med invändning mol ansökningen. Utfaggningen skall kungöras.

* Är 1111siik11i11~1·11 Jiill.11ii11Jig

tH.:h
finnt'S ej hinder för patent fi_ireligga .
skall ansökningen gl,dkiinnas för
utliiggning cnli:;t 21 ~.

Sedan ansökningen giidkiinls för
uthiggning. 111~1 yr/.;u11d<' e11/igl /../ ~
1:i .fi"w11s1iil/a.1· eller 11a1e111/..rarc11
ii11dms sil 1111 p1ill'11/s/.;,ydders 0111.fi11111i11g 1111·idg11s.

Inom t v:-1 manad er efter det ansökningen gl,dkiints för utliiggning
_,kall siikanden t'rfogga foststlilld 111higg11i11gs111·g(li. Sker det ej. skall
ansiikningcn avskrivas. Avskriven
ansökan f1terupplagcs. nm sökanden inom fyn manadcr efter utgi111gcn av sagda tid crlligger 111/iigg11i11g.1111·gij'ie11 jiirnte faststiilld
iiterupptagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnan:n och
hcgiir han befrielse fr;'111 111/iigg11i11.i,:.1·u1·gifie11 i mim 1v;1 m;·1nader efter det att ansökningen godbnts
för utliiggning, mft patentmyndigheten medge honnm s[ldan hefrit"lsc.
om han har avsevärd svi1righet all
erliigga avgiften. Avsl[1s framstiillningcn. skall avgift som erbgges
inom l vä mitnader diircfter anses
erlagd i riitl tid.

*

Sedan 111/iigg11i11g.1·m·g{li enligt
~ erlagts dler befrielse frftn 111liigg11i11g.rn1',~,;/ii>11 medgivits, skall
patentmyndigheten utliigga ansökningen för att lxTeda allmänheten
tillfalle all inkomma med inviindning mot ansökningen. UtHiggningen skall kungöras.
20
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N111·ari111ifr lydd.H'

Invändning göres skriftligen hos patentmyndigheten inom tre mfö1ader
från kungörelsedagen.
Fran m:h med den dag dt1 ansökningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning och pakntkrav. med uppgift om sökanden
och uppfinnaren, finnas att tillgf1
hos patentmynuigheten.

..,..,

Fr<\!1 och med den dag d:'I ansökningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning, patentkrav
och st11n111i111i/rag. meu uppgift om
sökanden och uppfinnaren, finnas
att tillg{1 hos patentmyndigheten.
~

Frfm rn.:h med den dag d~i ansökningen utliiggcs skola handlingarna
iirendet hållas tillgängliga för envar.
När aucrton månader fö11lutit
frän den dag d;) patentansökningen
gjordes. elkr. om ko111·c11tio11.1prioritl't yrkas. den dag frän vilken
prioriteten beglires. skola handlingarna hållas tillgiingliga för envar.
även ~1111 ansökningen icke utlagts.
Har beslut fattats om avskrivning
eller avslag. skola handlingarna
dock hf1llas tillgängliga endast om
sökanden begär att ansökningen
återupptages eller anför besviir.

Niir aderton m[1nadcr förflutit
från <len dag dt1 patentansökningen
gjordes. eller. 0111 1irioritet yrkas.
den dag frfrn vilken prioriteten begäres. skola handlingarna hitllas
tillgängliga för envar. även 0111 ansökningen icke utlagts. Har beslut
fattats om avskrivning eller avslag.
skola handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begiir
att ansökningen i1terupptagcs, anför besviir l'ller giir fra111s1iill11i11g
enligt 72 eller 73 .li.

P{1 fra111stiillning av sökanden skola handlingarna hi·\Jlas tillgiingliga tidigare iin som följer av första och andra styckena.
Nlir handlingarna bli tillgängliga enligt andra eller tredje stycket. skall
kungörelse därom utfärdas.
Innehåller handling företagshe111lighet m:h rör den icke uppfinning varf1
patent sökes. iiger patentmyndigheten. l1m särskilda sk~il föreligga. pä yrkande förordna att handlingen il'ke m{1 utlämnas. Har s{1dant yrkande
framställts, mtt handlingen icke utlämnas förrän yrkandet ogillah genom
beslut som vunnit laga kraft.

J\11/t11r m· 111ikroorga11i.1111 so111
lii11111a.1 i ./i"in'ar enligt 8 ~ andra
stycket skall. Sl'da11 ha11dli11gama i
iire11dct hli1·it tillgä11glig11 .f('ir rnl'llr, hällas tillgänglig fiir den som
giir skrifi/ig .f/"w11stiill11i11g diiro111
och ./('irhilllfrr sig 1111 iak1111ga 1·11d
regai11ge11 .fi'irl'skril'a till .fi'in·hygg1111dc 11\' 111i.1shmk 111· s1/dt111
/..11/t Il,..
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24

*

Talan mot slutligt heslut av patcntmyndighden pit patentavdelningen i
iirende ang{tende ansökan om patent mft föras av sökanden. om det gfttl hollL'm c1m'\. Mot beslut. varigenom ansökan bifallits L'aktat inviindning
framsUillts i hd1örig ordning. m{1 talan föra." av den som gjort inviindningen. Atcrkallar invändaren sin talan. mii denna likviil prövas. om siirskilda
skiil fiirdigga.
Mnt heslut. varigenom hegiiran om :iterupptagning enligt 15 tredje
stycket eller 20 forsla slycket avslagits eller yrkande om överföring enligt 18 bil'allits. mit talan föras av sökanden. !\fot beslut. varigenom yrkande 0111 överfiiring enligt 18 *avslagits. mä 1alan föras av den Slllll framstiilll yrkandet.
Mot heslut. varigenom yrkande om förordnande enligt 22 * femte stycke! avslagits. mi't talan föras av si.ikanJen eller den som eljest framställt yrkande!.

*

*

*

0111 !C1la11 11101 hes/111 e11/ig1 7:!. dler 73 ~ .fi'ir1'.I k1fr1·.1 i 75 ~.

3 KAP.

Internationell patentansökan

Med i11lc'/'//cllio11l'il flllll'llft111sökll11 111·ses <111siika11 so111 gc)re.1· e11lig1 elen i i.t'ashi11g1011 den 19 j1111i
1970 ll\'S/11/llde kom·n11ione11 om
I ){/l('Il /.l'Cllllll l'ht' f l'.
I 11I('/"/Il/1io11d/
/W /('/I/(/ llSiika Il
inges till f>ill1·11t111y11digltet eller i11/c•ma1i1111l'il urg1111ismiu11 so111 l'll/igr ko111·c111io11e11 om pa1e111sarnllrhc1c och 1il/ii1111J/li11g.1fi'ireskr(fiemC1
1ill dc1111a iir hehiirig att 1110/IC1g11
siid1111 a11siika11 (111<111ag1111dc my11dighe1 ). Den .\'\'l'll.l'kll 11a1e11r111y11dighc·1c11 iir 111011aga11de 111y11dii;he1
i cnlighl'I 111n/ rnJ rq:eringen .fi'ireskrin•r. Fiir i111cmati1111ell f>ci1011c111siika11, so/I/ inges till den s1·e11ska
1>1111•111111y11dighe I(' 11. skall siika 11cfr11
aliigga .fi1s1.1·1iilld cll'g(fl.
Bcs1ii111111elsema i 29-38 H gii/la i111emalio11dl pate111c111siiku11
s11111 0111/i11111r Sl'crige. Siike.1· gc110111 sådan c111siika11 e11ropciskt pu1e111)i'ir Si·aige. giilfrr clock I I kap.
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lntcmationdl
patc11tansiika11 .
.fi'ir rilkcn clt'll 1111111ag1111de 111y11dighctc11 faststiillt intcmationl'll i11gi1·ni11gsd11g. skt1/I hiir i rikl't lw s1111111111 rerkan so111 .1Tcn.1·k pate111ansiikan som gjorts nämnda dag. V'ad i
2 ~ lindra stycket andra punkten
siigs skall dock giilla e11clast 0111 t111sii/..ning1'n Jii!Ui'i(its rnligt 31 ~.
30

31

* l nt l'/'llll ionell

I
pt1 I l'lll a n.1iik 1111
skall t111ses c'iterkt1/lacl .1.,)1·i11 t11·s1'r
.\'i'crige i de Ji1// so111 m·ses i artikel
24. I .i och ii i kom·entioncn 0111 pllte11t.rn111arhete.

* Vill siikt111dc11 .fitl(li'i(ia i11t1'matio11dl 1111t1'11ta11siikan sa1·111 ar.l't'r
Sr<'!'igc. skall han ino111 (iugo 111<1na1frr ,li-1/11 den i11/1'rn111io11dla ingii·ningsdagl'n dia. n111 11riorilct
yrkas, den dt1g,/i-ti11 1·ilkc·11 /lriori/1'lcn hcgiin·.1· till /lat1·n1111y11dighc11·11
inge ars/..r(li m· den i111crna1io11dl11
f'tl/1·1111111.1ii/..ni11gc11 ol'h. i dl'// 1J1ll.fi11111i11g rl'geri11gc11 Ji'inmlnar.
ii1·ersiitt11i11g a1· de1111t1 till S1'C11skt1
samt crliigga fi1s1sriilld argifi.
I far i1111·m111it J11dl nyhcrsgr11ns/..11i11g.1m_1·11dighe1 hC'.11111111 1111 i111cr11a1 it !/Id/
nylle rsg ra nskn i11gsraf'/lt>rl <'.i s/..11l/ 11{Jf'riiff11s, skall siika11clen .fi1//giira i·ad i ,li'irsfll .11rc/..c1
siig.1 inn111 11·1/ 11uin11der ,li-1in det
111_rndighe1en al'.liilllfr 11ndcrrii11dsc 1il/ ho110111 0111 hc.1/111c1.
I ftlr siika11den hegiir1 1111 di·n inIC'/'llafiondl11 11nsiikningcn sk11// 1111clcrkasta.1· inlana1io11l'il .fi'irhl'rcdt111d1'
pt1t1·11 taharhl'l.l'fll'ii1·11 i11g
och har han inn111 ni/1011 1111i1wder
,/i-1/11 den i .fi'irs/11 stycket angirna
dt1ge11 i ii1·1'n·11s.1·1ii111111l'isc 111cd
knm·1·111ion1·n 11111 /Jllft'n/.\'l/lllllrhl'lt'
och tillii111{J11i11gsf('ires/..rifil'mt1 till
dc1111a 111",i;i1·i1,li'irklaring all '1a11 a1·.l'l'r all atll'iinda rcs111!atct 11\' dC'1111t1
priirning l'id t111sii/..a11 0111 pll11·nt .flir
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Ntff11m11de lyddsl'
tillgängliga enligt 22 .9 med iakttagande m· trel(ie stycket.
Uppf.'rl/('J' patc11tw1.1·iik11i11ge11 de
kmr riimndc ,limn och i1111elulll
s11111 .fiircskrii·a.1· i kom·e11titJ11en 0111
pale11t.rn11wrhetc och tillii111p11i11gs.fiircskrifiema 1i/I denna. skall den
god1aga.1· i des.w arsee11de11.
34

* /l//ema1io11e/l 1111/c111a11siika11 nul
<'.i godkii1111a.1· .fi'ir 11iliigg11i11g eller

a1'.1·lcl.1· i1111a11.f.\·m 11u/11ader.fi'i1:flu1i1
ji-tln 111gii11grn m· frist so111 giiller
enligt 31 ~ ,li'ir.1·1c1 eller c111clra .\'f.\'Ckel.
liar siika11de11 ino111 nilttJll 111t/11(1dc·r ./i"lill elen i111cnu1titJ11dla ingii·11i11g.1dage11 eller. till/ priorilel yrkas, den dag frcln 1'ilke11 prioriteten
hegc'ire.1· cll'gii·it s<lclan .fi'irklaring
som ll\'.\'e.1· i 31 ~ trn(ie .1·tycke1, nu)
a11siik11i11gc11 ej godkii1111a.1· för 11tliigg11i11g ella a1".1'/ils fi'ire u1gä11ge11
m· den .ti·i.1·t 0111 tj11g1~/(•111 11u/11ada
som anges i 11iim11da lagm111.
A11siika11 nu/ cfock godkii111111s för
11t/iigg11i11g clll'r lll'.~!1l.1·.fi'ire 111gtl11g1·11 a1· .fi'isl so111 giiller enlig! fiirsla
eller andra s1ycke1, 0111 siika11de11
.1·w111ycker lill atl 1111siikni11ge11 (l\'giire.1· dc•s.1fiiri1111a11.

I1111· /'//(/ tion el/ pa te 111a11.1·iik a 11 11 ui

<'.i 11/an siikanclens sa1111ycke 111/iiggas dia 1>{frntliggöras m· pate11t111y11dighe1en i 1ryck1 skrifi eller på
w11w1 liknande siilt, förriin den
1111hlicera1s m· riirldsorga11i.rn1io11e11.1· .fi'ir den i11tdlekt11e/la iiganderiitten i11tcmatio11el/a hyrä eller tjugo 111ä11ader.f('irjluti1frä11 den i111er11a1io11e/la i11gir11i11gsda1<e11 eller.
0111 />rioritct yrkas, elen dag Ji·ån rilke11 priori1e101 hegiires.
36

* Har del m· i11ternatio11ell pate111ansiik1111 icke 1·arit .fi:ire111ill J('ir i11fl'l'llllli1111dl 11yhe1sgra11sk11i11g eller

17

Prop. 1977/78:1 Del A
Fiirl'slagn1 lyddl'l'

intcm11tionell ,fi"irhan/11nd1' /){lfl'nterharhetspriil'fting p<I grund m·
aff 11nsiikningen hediimt.1· omji1ffa
m· rarandra oberoende uppfinningar och all siikanden <:i i110111 .fon·skrii·,·n tid erlagt tilliiggs11\'g(fi enligt k11n1·cnti11nen 0111 1111f1·nts1111111rh1'tc, sk11ll 1"1tcnt111_rntfigltctcn prii1·a, um hedii111ningn1 i·ar riktig.
Finnes dcffa l'llra .fi1/let, skall den
del 111· a11siikni11gen som icke l'lirit
.fi"iremtll .fi'ir st/dan granskning eller
11riirning anses iiterkallad hos patentmyndigheten. 11111 <'.i siikanden
erliiggerjl"ireskrivl'n m·gift till myndigheten i110111 t1·tl 1111/1wder _ti-i/n
det myndigheten a1·.1·ii11dc underriittelsc till honom 11111 siff stiillningstagande. Finner p11tent111yndiRheten af( hcdiimningen 1'.i 1·ar riktig.
skall myndigheten fi1rtsiitt11 handliif;:gninRen m· ansökninge11 i dess
helhet.
T11/a11 111ot hcsl11t ,·11ligt .fi"irsta
stycket. 1·11rige111 Il/I p1lf e1lf 111_rndig!t1' t 1·n .fi11lllit. 111f 1111t1·nt1111siikt1n
Oll!fi1ttar 111· r11r11ndra ohcrol'lufr
11p1~fi1111i11Rur. 11111 .fi"iras a1· siika11den. Bestiit11111el.1·1·mu i 15 .1$ .f("irst11
oc!t a11dra styckl'na iig11 11111ts1·arande tillii111p11ing.
Finner n"iflen r111fc11t111_1·ndigltet1·ns hl'sl11t riktigt, riikn11s _fi-istt'll
Fir 11fl t'l"liigg11 .1tldan 11\'g(li so111
111·sc.1· i .fi"irstt1 .11yckct a11dra f)f(llkt1·11 _fi-cln det 1111t1·11t111y11diglt1·tcn a1·siindt' 1111dariifld.1c till siik11ndcn
11111 rii((cn.1· lagakrt(fi1·11111111 lwsl111.
37

~

l/11r del 111· intem11tio11dl r111f1•ntllnsiik1111 icke rnrit ,fi"irc111iil ,fi"ir i11t an11tit !/lcll.fi"irhered1111d1· f}{ttentl'r/Jar/t,·ts11rii1·11ing f){l gn111d 111· af(
siika11dcn i11.1kri"inkt r111fent/,.r111·1·n
l'.fia 11n111od11n 111· 111_\'lldig!t,·t .fi"ir
s1id11n priirni11g 111f 111lfi11gl'l1 inskrii11k11 kr111·en l'lll'I" hl'111/a ti/1/c"iggsargi/it'r, skull tfl'll idt• rm"i1·11dc delen ar 1111.1·iikni11ge11 anse.1·
iitak11//11d !tos f)llt1·n11nl'lldig!tetcn.
11111 1j siikanifrn alc"igga .fi"iri·.1kri-

:!

Riksdagen 1977/71:1. f

.1<1111/.
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Fiirt'.1/11g<'11 lyddsl'
llrgifi ril/ 111.rndigh<'re11 i110111
111ii11adt'r .fi·1/11 dl't 111y11dighete11
111'.1·iindc 1111darii11e/.1·(· rill hont1111
t1111 1·ad s1//1111da giiller.
\'('I/

11·1/

Hllr 1no11ag1111de 111.rndighl'I 1·iigra1 1111 .fi1srs1iil/11 inremariondl ingi1·11i11gsdag .ti'ir inremarit1ndl {!a/1'lllllnsiikll11 cllcr.fi'irklllmt. lift 1111siikningen skall 1111se.1· 1/terkllllwi eller llll yrkllnde 0111 1111 ansiikni11gen
skllll 011(fi11111 S1·crige skall an.\'('.\'
1/t erk alla r. ska Il f'tll e11t111yndighel l'n f'ti hcgiiran a1· siikandl'n prii1·11
11111 delta hes/111 1·ar riktigt. Detsa11111w skall giifla i.fi'tlga 0111 hes/ut
lll' intcmationella hyriin att 11nsiikni11gcn skall w1s1'.I' 1/rcrkallad.
IJC'giimn 0111 t'riil'l1ing l'nligt
.fi'irsta sryckl'I skall .fi'wnstiillas ril/
i111emationdlu hyr1/11 inom 11·1/ 11uln11der ,fi-dn der 11111/erriirtdse 11111
den 11101/llgllndc 111y11dighet1'ns eller illll'/'llafit1nellll hyri/11.1· bes/111 a1·siindc.1· riff siikanlfrn. Siikalllfrll
skall inom s1m111111 rid rill f!alent111y11diglic1,,11 inge ii1·l'rsii1111i11g

111·

a11.1·,·ik11i11g1·11 i den 11111.fi11111i11g reg1'ri11g1'11 ./i'il'l m/1111 r s11111 I erliigga ./il.11s rii lld a11siik11ing.1·a1·g(fi.
Fi1111a pat1·111111_\'11diglu:1t:11 att
den 1111lfl11g1111de 111_\'lulighl'len.1· e/ll'r i111cma1io11t'll11 hyl'lins hes/111 l'.i
1·11r rikrigt. skall 1111tent111y11digh<'te11 handliigga ansiikningen l'nligt 2
k11p. Har intemationell ingi1·11ing.1·dag ej fi1ststiillts m· 111ottagalllie
111.rndighet, skall a11siikninge11 1111ses gjt1rd den dag st1111 f!lllent111yndigheten ,li11ncr horde ha Jilststiillt.1·
.11/som i11temari11ne/I i11gii·ning.1·dag. Uppfi·lll'r a11siikni11gen de
krar riirwuic Jimn och i11nehåll
so111 .fi'ireskriras i ko111·entione11 0111
1wrents1111wrhete och tilliimpnings.fi'ir1'.1·kr(ftema till de1111a, skall den
godtagas i dessa m·seenden.
/Je.1·tii111111el.H'n i 2 .~ andra stycket andra p1111kten iiga tillii111p11ing
pa 1111siik11n so111 upptagits till
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/11111d/iigg11i11g e11/igt tre1fic styc/.:.el.
0111 a11.1ii/.:.11i11gc11 h/ir al/111ii11t till.t:ii11g/ig l'nligr .!.! ~40 ~
l\kddelat patent kan uppr;iuh:dMeddelat patent kan uppriitthfillas intill dess .1j1111011 i'ir flililutit friln
las intill dess (i11go är riirtlut it fr{111
den dag d;1 patentansökningen gjorden dag d;1 paten(ansökningen gjordes.
des.
0111 111111rii11h1illa11dl' 11r rilliigg.11>1111·111 st11dga.1 i 7 ~41
För patent, .10111 ic/.:.l' iir tilliiggs/>tltl'lll, skall för va1:ie •'ir riiknat fr<'in
den dag patentansökningen gjl1rdes
(patent<'1rl erläggas faststiilld <'1rsavgift, lllll annat icke hestiimts med
stöd m· 73 .~.

* Fiir patent skall för va1:je ar riiknat fr;in den dag patentansökningen
gjordes (patent<'irl erliiggas faststiilld f1rsavgift. lllll annat icke bestiimts med stöd av 76 ~-

flor tilliigg.1p11t1·11t iirl'rg1/11 till
.1Jiilr.1tii11digt f'lll<'lll c11/ig1 hntii111111elscm11 i 7 .~ trl'<(il' .1·tyc/.:.ct. s/.:.all
.fi"t/11 och 111ed niimwst .fi'i(ia11de 11all'111l)r aliiggas 1/r.1·a1·gifi llll'd helopf', so111 s/.:.111/e ha 111g1i11 .f('ir h11rncl/>lltl'llfl'I 0111 det al/1jii1111 rarir
giillancle.

*

:'i I
ErHigges icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 och 42 ~*. iir patentet
förfallet frfö1 och med ing<'1ngen av det patent{ir för vilket avgiften icke erlagts.
l'a ten r..10111.fi'i1:fi11/i1 01 /ig r ji"ir.1·111
styc/.:.er. 1111i ,/1cm1111rii11t1.1 m· 1>a11·111111y11dighl'I 1·n. 0111 1111/l'n t ha rart' Il har gocltaghar 11rsii/.:.r .fi"ir si11
uncla/iltn1h1·1. A11.1ii/.:.w1 0111 11/l'l""l'f'riittandl' s/.:.all giira.1 s/.:.r(liligl'll
hos [1<1tl'11t111.\'11dighl't<'ll s1·1111st sex
111iin11da .fi·a11 den dag. clil a1·g(fien
sc1111.11 .1/.:.0/at erliiggas. lno111 .111111111a rid s/.:.all 1irsa1'.i:i!il'n llll'cl ill'n
.fi'irhi!jning. so111 111ii i·am hestii111d.
och Ji1st.1·1iilld llt1'/"llf'f>rii11nings111·gifi aliiggas. /Jchiirigc•n gjord 1111sii/..1111 s/.:.all /.:.1111giim.1.
f)e11 SO/Il 1'.fil'I" dl'! lll/ [llltcnt .fi'irfii/fit llll'n innan ansii/..1111 01n iitcrllflf>riittanifr /.:.11ngjorts hiil:iat 11111yt(ia llfl[lfi1111i11gl'n yr/.:.cs111iis.1ig1

Prop. 1977/78:1 Del A
Fc'ireslagc•11 lycldse

N111·arw1cle lycldse
hiir i riket eller 1·idt11gi1 1·iise11tliga
ä1giircfrr diir.fi'ir iigcr den riill som
anges i 4
0111 p11te111c1 cltempprc'i Il Cl .1·.

*·

Har palc'llf 111edcfrla1.1· i .11rid 111of
I ella 2
skall riitten förklara patentet ogiltigt. 0111 111/<111 Ji'irC'.1· cliir0111. Patent mft clock ej förklaras

*·

ogiltigt ptt den grund att den som
erfotllit patentet varit beriittigad till
blott viss andel diiri.

Utom i fall som avses i lrcc(ic•
stycket mit talan föras av envar
S<llll lider förffrng a\' patentet <lCh.
orn det finnes rf1kallat ur allrniin
~ynrunkt. av myndighet som regeringen bestiimmer.

l'c'i tC1/C111 diiro111 skall rätten l'i.irklara ratent <lgiltigt. (Il// clt'l
I 1 111edcle!C11s oaktat l'illkorc•11 i I

**

och 2
icke iiro 11ppf.'vllclc1.
2 i 111eclcldC1!.I' oc1ktat 11pnfi1111i11gt>11 icke• iir .1·ci 1ydlig1 a11gin•11 c1tt l'll
.fi1ck1111111 med /cc/11i11g diira1· ka11111ii1·c1 de11.
3) Oll!filllar 111/got SO/Il t'.i _fi-11111gick a1· c111siik11i11g1'11 11iir dc•11 gjorcles. eller
41 111cclcle/111.1· oak1111 11a/1•111skydcle1.1· 0111fi1tt11i11g 11tl'iclgc1t.1· i:ficr det
1111siik11i11ge11 goclkii11t.1· .fi'ir 11tliigg11i11g.
Pate11t m~1 ej förklaras ogiltigt pi't
den grund att den Sllm erhftilit patentet varit beriittigad till blott viss
andel diiri.
Uwm i fall som avses i Jhirclc
stycket mi1 talan föras av envar
S<llll lider flirfr1ng a\' patentet <Kh.
om det tinnes p;·1kallat ur allmiin
synpunkt. av myndighet som regeringen bestiimmer.

Talan. som grundas r~1 all patent meddelats annan iin den som är beriittigad till patentet enligt I
mf1 föras endast av den som pt1st,1r sig beriittigad
till patentet. Talan skall viickas inom ett i1r efter erhrtllen kiinncdom om patentets meddelande LlCh de övriga omstiindigheter r<'1 vilka talan grundas.
Var patenthavaren i god tro när patentet meddelades eller när Jet övergick
pil h<H1om. m!1 talan ej viid.as senare iin tre är efter patentets meddelande.

*·

53

Har patent meddelats annan iin
den som iir beriilligad till patentet
enligt I
skall riitten p;i talan av
den beriittigade överfi.ira patentet
p[t honom. I fr;'1ga om den tid inom
vilken talan skall viickas iiga best~irnrnelserna i 52
lrn(ie sty.:ket
ti!Himpning.

*·

*

" Senaste lvd.::be
1977: 700.

* Har patent

meddelats annan ;in
den som iir beriiltigad till patentet
enligt I
skall rätten r[i talan av
den beriittigade överföra patentet
p{t hpnorn. I fr~lga om den tid inom
vilken talan skall viickas äga hestiirnrnelserna i 52 ~ /jiircll' stycket
tilliimpning.

*·
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;\i111·11ra11dc tydd,.,.

Fiircs/11gl'11 l.1·ddsc

Har den som frankiinnes patentet i g(id tro börjat utnyttja uppfinningen
yrkesmiissigt hiir i riket eller vidtagit väsentliga t\tgärdi:r därför. äger han
rlllit skiiligt vederlag och på sktiliga villkor i övrigt fortsiitta di:t påbörjade
eller igångsiitta det tilfamnade utnyttjandet med bihehtillande av dess allmiinna art. Siidan riitl tillkommer under llllltsvarande förutsiittningar iivrn
inni:havari: av licens som iir antt:cknad i patentregistn:I.
Riitt enligt andra stycket mt1 övcrg<'i till annan endast tillsammans med
rörelse. vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skl1la ske.

1lar patent förfallit eller fiirklarats upphört eller har genom lagakraftvunnen dllm patent förklarats
ogiltigt eller blivit överi"ört. ~kall
patentmyndighi:ti:n utförda kungörelse därom. K1111giire/se skall iii·en
11t}ilrdas, 111/r a11siika11 om tlt1•n1ppri'itt1111dl' hli1·it rm'ii'atl ge110111 lag11kr1\/fl'lll/ll('/ hes/111.

Har patent förfallit eller förklarats upphört elkr har genom lagakraft vunnen dom pati:nt förklarats
ogiltigt eller blivit överfört. skall
pati:ntmyndigheten utförda kungörelse därom.

Utnyttjar n{igon yrkesmiissigt patentsökt uppfinning efter <li:t handlingarna i ansökningsärendet blivit
tillgiingliga enligt 22 *. äga vad
som siigs om patentintrfmg motsvarande ti!Himpning i <len män ansökningen leder till patent. Till straff
mil dock ej dömas och crsiittning
för skada pi:! grund av utnyttjande
som sker innan 11tlli}.{g11i11g av patentansökningen kungjorts enligt
:! I .~ mtl bestämmas endast enligt
58 ~ andra stycket.

Utnyttjar nilgon yrkesmiissigt pati:ntsökt uppfinning efter <li:t handlingarna i ansiikningsärendct blivit
tillgängliga enligt 22
äger vad
som sägs om patentintri1ng motsvarande tillämpning i di:n mån ansökningen leder till patent. Fiir tiden
i11111111 111/iigg11i11gl'll {I\' fll//('l//<111.l'tik11i11gl'/1 /.;1111gjorts enligt 21 .~ 0111filllar p11tc111.1·/.;_rciciet dock endast
1·11d som ,ti·t1111gtir s1li·ii/ t/\' pate111kra1·e11 i deras lydd1·e 11i'ir 1111sii/.;11i11gl'11 h/er 11//111ii111 til/gii11g/ig so111
111· pate11tkr111·e11 enligr flllll'llll'I.
Till straff må ej dömas och ersiittning för skada ptt gnmd av utnyttjande som sker innan 11tliigg11i11go1
av patentansökningen kungjorts må
bestämmas endast enligt 58 *andra
stycket.

*.

Bestiimmclserna i 58 ~ tre<lji: stycket liga ej tilHimpning. om ersättningstalan viickes senast ett ar efter patentets meddelande.

65
Stockholms tingsriitt lir rr1tt domstol i mhl sl1m gäller
• Senaste lyJe lsc
1977: 700

* Stockholms tingsriitt iir r~itt dom4

stol i mfil som giiller

Prop. 1977/78:1 Del A
.\'111·am11cil' /yc/d.11'

f-'i;rl'.\/ag1·11 /rc/ds1·

l. b:ittre riitt till patentsökt uppfinning.
2. patents ogiltighet eller överfriring av patent.
3. meddelande av tvtmgslicens.
faststiillande av nya villkor för eller
upph;ivande av sådan licens eller
riitt som avses i 53 andra stycket.
4. patentintr:'lng.
5. faststiillelse enligt o3 *eller
o. bestämmande av erslittning
enligt 75 .~.

l. b;ittre riitt till patentsökt uppfinning.
2. patents ogiltighet eller överfi.iring av patent.
). meddelande av tvångslicens.
fastställande av nya villkor för eller
upphiivande av sådan licens eller
riitt som avses i 53 * andra stycket.
4. patentintrång.
5. fastställelse enligt o3 *eller
6. hestiimmande av ersiittning
enligt 78 ~.

*

72

~

Har p1111•111.1·iik1111d<' /idi1 rii11s/i'ir/11.1t fil/ gm11d 111· 1111 li1111 <'.i rid111gi1
d1giird hos fllil<'llt//1r1lllig/ie1e11
i11t1111 1id .111111 .fi'in·.1kri1·cs i c/1·111111
lag <'ila 111ed stiid diir111-. 111<'11 liar
li1111gjt1rl111/1 l'lld .l'tl/11 .1/,.ii/igl'll Å.1111de Å.n'il'us 111" h"1111111.fi'ir 111t i11ktt11g11
,li"i.1101. t1l'h 1·id111gl'I' li1111 1i1giiril<'ll
i11t1111 t1·1/ 111ii1111da.fi·l111 i/,·1Ji'i1:fi1/let
llfi{lliiirc/1>, dol'Å. .1·1•11<1.I'/ i110111 1'11 iir
,/i"i/11 .fi"isfl'//.I' llfg1illg. ,1/,;111/ /Wfl'/lt111_\'llifigfil'l<'ll Fir/.J11rn 1111 l11giirde11
.l'kall 11n.1e.1· i·idtugl'n i riill tid. Vill
f1tlf<'llf.1lik1111dc11 rinna .l'lii/1111 J('irkluri11g . .1/,.11// li1111 i1111111 tid .1"111 1111
.fi'ircskririls J('ir li1glir1fr11 li"s rwf<'llfmrndig/ie11·11
giim
.l'krifl/ig
.fi"a111.11iil/11i11g diir11111 t1cli aliigga
.fi1.11s1iilld 1/l'gif/.
liar f'lil<'lltli1ll'<lr1' ick1• er/ag!
/ir.1111",~i/i i1111111 .fi"i.11 s1m1 )i'irC'.1k1"ii'1·s
i.+:! ~ frl'l(ic slyckel. skola h1·s1ii111111elscm11 i .fi'irsla s1rckc1 iiga 11111tSl'ar1111lle tilliimp11i11g, Jock alt iirs111·gijle11 skall 1·ara erlagd och
framstiil/11i11gen gjord Sl'llllst inom
sex 11uln1uler fn/n fris1e11s 111gä11g.
Fiir.1·ta stycket giiller ej frist som
111·s1·s i 6 ~ fi'irs/11 stycket.

73

~

I for. i .fitll s11111 1/l'se.1· i 31 ~,
'11111illi11g ellt'r 1ll'g(li s11111 1/\'s1i11r.1
llll'll /lo.\'/1'11 icke i11k11111111i1 1il/ r1111e111111y11ilig/ie11·11 i110111 .fi'ircsk1frc11
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N1ll't1rt111dc /_1 dd.l'I'
/}{//('///('/ _ti'i!:fi1/li1 ///('// i11111111 k1111giirels1·11 11(/("in/ades. i god /ro hii1ja1
11111yl!ia llflf1/i1111i11ge11 yrkes111iis.1·igl
hiir i rike!. 1111) lian 1111111 liinda m·
f}{//c111e1./ilr1siit1a 11t11yt!i1111dl'I lll<'il
hihl'hiillande 111· dl'ss a/1111ii1111a ar/.
Slidan rii11 till 11111y1!ja/llfr 1il/l,,01111111'r 1111d1'r 11w1.1·1·111w11fr .fomtsii1111i11g11r ä1·1'11 den s11111 1·id1a1-:it 1·iisrn1/iga (Jtgiirder .fi'ir att 11111yt(ja
llf'f'/i1111i11ge11 yrknmii.1·sigt fiiir i rike!.
Rii11 enligt andra stycf..l'I 11111
ii1·1·rgil till 1111111111 endast til/.1·a111111w1s 111ed riirl'/S(', 1·ari d1'11 111>f1f..0111111i1 dia 11111yt(i1111de1 11\'.l'('lls
sf..0/11 sk<'.

72

.~ 5

75

~

Talan mot annat slutligt heslut av
pall'ntmyndigheten enligt denna lag
;in s1.llll avses i 24 ~. föres genom
t1ewiir hos patentbesviirsr:itten
irw111 l vit miinader friin beslutets
dag. Den s1.Hn vill anföra besviir
skall erHigga fasrstiilld besviirsavgift inom samma tid vid p~'tföljd alt
bcsviiren id~e upptagas till rrii1·ning.

Talan mot annat slutligt beslut av
patentmyndigheten enligt denna lag
iin Slllll avses i 24 ~ sa1111 111/an 111ot
hcs/111 e11/ig1 72 eller 73 -~ föres gcrwm besviir hos patentbesviirsriitten inom t v[1 m~mader fr~m beslutets dag. Den som vill anfiira bcsviir skall erliigga fastställt! hesviir~avgift inom samma tid vid pi·iföljd att hesviiren icke upptagas till
priivning.

Mnt pah:nthcsvhrsriittcns slutliga hcshrt föres talan hos regeringsriitten gennm besviir inom tv<'i mr1nader fr;in beslutets dag.

Mot patentbcsviirsriittens slutliga beslut föres talan hos regeringsrätten genom hcsvär inom två månader frtin beslutets dag.

N

77

.~n

!'\ :irmarc best:immelser ang(tendc ansökan om patent. kungörelser
i patentiircnde. tryckning av ansiikningshandlingarna. patentregistret
,1ch dess föramk samt patentmyndigheten utl":irdas av regeringen elkr i den omfattning regeringen be~tiinunn av
patentmyndighell'n.
Diarier hos
patentmyndigheten
sknla vara t illgiingliga för allmiinhctcn i den utstriid.ning regeringen
besriirnmer.
'' S.:naste lyJdse 1977: 730
'' S.:naste lydelse 1977: 700

~

N~innare

bestiimmelser angt1cndc ansökan om patent. kungörelser
i patentiirende. tryckning av ansökningshandlingarna. patentregistret
och dess förande samt patentmyndigheten utnirdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bcstiimmer av patentmyndigheten.
Diarier hl)S
patentmyndigheten
skola vara tillgföigliga för allmiinhetcn i den utstriid.;.ning regeringen
hestiimmcr.

Prop. 1977/78:1 Del A
Fiircslc1.t:c11 /_n/d.\'C"

Regeringen iiger förordna. all
handlingar i iirt:nden ang:lcnde ansökan om patent mrt utliinrnas till
myndighet i annan stat.
Regeringen iigcr iiven fiirnrdna
att granskning av ansöl.;ningar om
patent. efter framställning av patentmyndigheten. mit iiga rum hos
myndighl'I i annan stat ella h11s internationell institution samt att den
som söker patent p;1 uppfinning.
varfl han tidigare sökt patent i annan stat. skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den
staten delgivit honom rörande
prövningen av uppfinningens patenterbarhet.

Rt:geringen iiger förordna. att
handlingar i iirenden ang•'tende ansökan om patent ma utliimnas till
mymlighet i annan stat.
Regeringen iiger iiven fiirordna
all granskning av ansökningar om
patent. efter framstiillning av patentmyndigheten. m{t iiga rum hos
myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt all den
Slllll söker paten! pa uppfinning.
vari·t han sökt patent i annan stat.
skall vara skyldig att redovisa vad
patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av
uppfinningens patenterbarhet. Fiirord11a11de 0111 .1·1/d1111 rn/ori.rning.rsky/dighcr 11111 dock c'.i ges i .fi"ilg11
till/ flclfl'llllll/Si°i/.;1111 .\'till/ ll\".l'C'.\' i 3
kat>.. 0111 den r11ri1 F)r/'11111/ .fi"ir ini er11c1rii111e/ I .fi"irhern/111u/e fil/ l 1'11 l crhc1rher.1prii1 ·11 i11g och ra11{'or1 r11ru11de dc111111 priil"l1i11g i11gi1·i1.1· till
flil t e11t111y11dig hel ('/I.

Il KAP.
Europeiskt patent

Aln/ c11ru{leisk1 11ate111 111·.l'l·s f){/1e111 so111 111edddas 111· del e11ro11eisAll f){//1'11/1·erkl'f e11/ig1 den i Mii11che11 den 5 okloher /973 avs/111ade
l'll /"Ofll' iska
f 111 I e /Il hUll\" e Il I i 011 l' Il.
Med 1·11ropeisk p111e11/1111siik1111 111·ses p111e11tll11siik1111 so111 giire.1· e11/igl
11ii11111d11 ko11n'11/io11.
A11siik1111 0111 e11rof'l'isk1 1111/l'/ll
giircs hos del e11ro1,dska pale1111·crkl'I. S1id1111 a11siika11 1111' inges
iil'en Jil/ flil/e111111.rndighe1e11 ji"ir all
a1· denna l"idarehl'.fi1rdra.1· Jil/ det
1·11ropeisku {Jll h'JI/ 1·erke I. A 11siikt111
.1·u111 cll".l'<'.I" i arlikd 76 i 11ii11111da
ko11\·e11tio11 I e11ropeisk 111"ddad 1111sii/.;1111) skall dock alltid inges Jill iil'I
europeiska patenn·erkd.
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N111'111"11111fe lydelse

Viireslagen lydelse
finnas all tillgci hos 11a1e111my11dighc1en.
83

* liar pale111hm·an' icke i1111111 Fireskrire11 lid 1·id1agi1 1/lgiird som
i 82 {fi"ir.1·111 Slycket. skall \'Ud
i 72 ~ .fi'irsta s/yckec siigs 0111 patentsiikande c'iga 11111t.1·1·ari11ufe 1illlii111p11ing. Fiirklaras med .1'/iid m·
72
att s1idan tltgiird skall anses
1·idtt1g1'n i riill titl. skall pate11t111y11dighete11 11(/tirda kungiire/se diirom.
Har 11tlgo11. 1'.fier de! tiden .fi'ir lit/
1·idt11gt1 lltgiird enligt 82 ~ .fi'ir.\'fa
s1ycke1 111gc/11 men i1111a11 k1111giiri·lse11 11(/i.irdades, i god tro hii1:iat 11tny1tja 11p11fi1111ing1'11 yrke.11111/ssigt
hiir i rike! dia rid1agil 1·iise11tliga
ålgiircfer dii1:fi'ir. iiger han den riitt
som anges i 7./ andra och tredje
styckl'nll.
111'.H'.I"

*

*

84

*I

.fi«'i.r..:a om 1'11ropeisk1 rw1ent
skall 1·ic/ til/ii111p11i11g a1· 5:! rnd i
.fi'irsta stycke I 4 siigs 11111 111ridgni11g
a1· pa11·111.1·kyddef.I' 0111fi11111i11g i:fier
dl'I a11.1·iik11i11gc11 godkii111S .fi'ir 111liigg11i11g lll'Sl' 1111·idg11i11g so111 skett
(fia det 11ate11let 111eddd111s.

*

Har det 1·11ru1>1·isk11 11a/1•1111·ak<'t
hell el/a dclt·i.1· ur1p/iä1·1 1'1iror1ei.1k1
patent. skall dettll ha sa111111a 1·akan su111 11111 r1a1e111<'1 hiir i rike1.fi.irklarats i 111ot.1Tara11,Je 111tln ogiltigt.
Pa11·n1111y11dighete11 skall 11(/i'irda
kungiire!.H' 0111 upphih·a111frt.

86

~

Fiir europeiskt patent skall tlrsm·g(fi erläggas till palentmy11dighet1'11 .f{)r 1·arjc patentår efter det
under l'ilke1 del europeiska patcntl'erkel k11ngjor1 sitt beslut alt h{falla patentansiikningen.
Er/iigges icke ärsm',r.:(fi fiir c11ropeiskt paten/ enlig! rad i .fi'ir.1111

Prop. 1977/78:1 Del A
f'iirc.1/11ge11 lyddsc

N111'1/ra11cle lydelse

*

slyckel och i 42 .1iigs, iiger 51
Ii Il ii lllflll i 11 g.

11101.1· 1·ara 11d e

87

*

*

L11ro111·i.1k f>Ufl'll/llltsiika11. .f('ir
1·il/..e11 dd e11ro{Jl'iska 1w1t·11/1'<'rkt•f
.fi1.1·1s11ill! i11girni11g.1dag. skall hiir i
ri/..et ha samma 1·erka11 so111 s1·t•11sk
fil/fl'llfa11.1·iika11 som gjor1.1· 11iilll11da
dag. A111j111a ansiikni11g1•n enligt
de11 e11ropeis/..a 11a1c111ko111'1'llfi(}11rn priorilel fr/in 1idig11re dai.: iin
ingil'llingsdagen. skall sild1111 11riorill'I heaklas.
Vid 1illti111/llti11g m· :!
andra
s1ycke1 1111clra p1111k1e11 sk11ll fl/tblicaing m· l'l//"(}fll'isk 11a1e1111111siika11
S(}/11 sker enlig! arlikel 93 i den 1·11/"(}{Jl' is ka par c 111 ko111·e111i01101 ji.i lll.11 iilIas med all 1111siik1111 hlir allmii1111illgii11g/ig enligt 22 ~. Vad n11
.rng1.1· giiller ii1·e11 fl/thliceri11g so111
m·ses i arti/..el 15/'i.I i ko11\'clllio11cn,
0111 de1111a p11hliceri11g m· del e11ropeiskll pa1e1111·1'rkl'l jii111s1iil/es 111ed
p11h/iccri11g so111 sker enligt ar1ikcl

*

93.

I fttr 1'/l/'(}{Jeisk flllfl'l//lllt.l'IJAan
1711hlicernt.1· enligt den 1'11/'0{Jeiska
pate11tko111·c11tio11e11 och har 1frersii1111i11g 1ill s1·e11ska a1· pa1e111kra1·c·11 i den lydelse de p11hlicerade.1·
i11g1n1.1· till r1a1e111my11clighl'le11.
skall 11i1te111111yndigliete11 11(fi'ird11
k1111görels1' diiro111 och hälla ii1·er.1iitt11i11ge11 tillgänglig .f'iir c11rar.
Ulllylljar llligon yrke.muissigl
llflf~fi1111i11g so111 siikes skyddad i mropeisk pa1en1w1siika11 efter del llfl
k1111giirclse 11zflirda1s enlig! .fårsla
slycket, iiger l'llli S(}l/l sii1<s 0111 pa1c11ti11mlng 11101s1·11ra11de 1illiilllp11i11g 0111 a11siik11i11ge11 leder till pliten/ f()r S1·erige. I sådant fi11! 0111.fi1ttar pa11·11ts/..yddet d(}ck endast
l'lid so111 .fi·t1111g1ir säriil ar patentkrm·e11 i de11 lydelse de p11hlicerades som m· pate111krm·e11 enligt patentet. Till slr<!U' 111li ej diinws och
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N111·ara11dc lyddse

h"ireslage11 lydelse
ersiittning .f("ir skada 111å hestii111111as endast enligt 58 andra stycket.
Bestii111111d.l'<'rna i 58 ~ tredje
stycket iiga c'.i tillii111p11i11g, om ersiiffningstalan 1·iickes senast eff år
C'.fier Jl'f ticlen .for i11vii11dning mot
Jet e11ro{Jt'iska patenti'f utgått eller. 0111 im·iind11i11g gjorts, senast
<'lf tlr 1:/ier det aff Jet europeiska
{Jatent1·c·rket hesl11/l// alf patentet
skall 11ppriiuhl1llas.

*

89

* Har e11ro1'eis/.. p111e11ta11siikan eller yrkande all si/dan ansiikan skall
011(/i11t11 Srcrigc äterkallms eller
skall enligt den e11ropeisk11 patentko11rcntionen sådan återkallcl.H'
<111.1·c·.1· ha skcff och har a11sökninge11
icke 1/tempptagits enligt artikel 121
i k111n·1·ntio11e11. skall detta ha samma '"'rkan som dtakallel.1·e a1· parcntw1siik1111 hos f'llle11t111yndigheten.
liar e11ro1ic•isk /ltllentansiika11
a1·slc1gits. skall di·tta ha samma
\'t'r/..an StJll/ 11\'Slag r>ii fllllentansiik1111 hiir i riket.

90

91

* Ö1·(·r1·n.1·s1ii111111er

icke 1frasii11ning a1· handling so1n m·scs i 8:! eller X8 .~med handlingens lydelse !'il
det sprilk som 1·arit hwulliigg11i11gssr'rilk l'id det europeiska pa1e1111·erke1. 11/1(/iillar paten/skyddet endast
1·ad so111 .fi"a111g1/r m· h1/d11 lvdelser11a.
I 111tll 11/11 ogilrighet iigcr lydelsi'n
f'ii lw11dliiggni11gs.1prilkct ensam
1·i1.wril.

* Jn/..01111nn siikanden eller patentha1·11r1·n till 1>ate111111y11dighcte11
111cd riiffd.1·1• 111" iirersiittning so111
a1·ses i 8:! och c·rliigger han .fi1ststiilld a1'.1'Ui .fi'ir t1Tck11ing m· den
riilllllfr ii1·ersiit1ninge11. giiller Jen1w i stiill1·1 .f("ir den tidigare. Riittwl

*
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i\'11rnrwufr lydd1·e

Fiire.1/a;:e11 lydd1e
ii1·1'r.1·ii1111i11g skall lul/111.1· rillgiinglig
,li'ir e111 ·11 r. 0111 den 11 r.1·1m111g/iga
c'il'asii1111i11ge11 /11)1/e.1· rillgiinglig.
Ilar rärrdse inko111111ir och a1·g(fi
erlagr.1 och iir den ursprungliga
ii1·i·rsii1111inge11 rillgiing/ig .f('jr c11l'llr. skall 111_rndighere11 11(fi'irda
k1111giirdse ii1·en 0111 rii11dsc11. S1i
snarr ske kan skola rryckra exe11111lar a1· den rii11ade iil'asii1111inge11
finna.i· all rillgcl hos /)(1/e111111.rndighere11.
lnko111111cr siika11dc11 111ed riirrdsc Il\' iil'l'r.l'iil/llillg .1'11111111'.l'e,1· i 88
skall f)(t/i·n1111y11digherc11 ll(fi'irda
k1111giird1·e diiro111 och 111)1/a den
rii1111dc ii1·asii1111i11gl'!1 rillgiing/ig
.fi'ir e111·ar. Sedan k1111gi.irdse11 111.fi'irdars, giiller den riirtade ii1·1'rsii1111i11ge11 i .'1iille1.fi'ird1'1/ lidigare.
Har 11c/go11, i1111a11 riillad ii1·ersiirrni11g hll'I· giillande. i god rro
hii1:iar 11111yl(ia 111111fi1111i11ge11 yrkesmiissigr hiir i riker f)(t .1·i'i11 som enlig! ridigare i.il·ersä1111i11g icke 111gjorde i111rc/11g i siik1111de11s eller pa1e111!1111·are11.1· riitt ella 1·id111gi1 l'ii.1·1,111/iga tllgiinfrr dii1:f('ir, äger han
den riill so111 anges i 74 *andra och
rret~it' sryckena.

*·

92

*

Har der europeiska p11tentl'erk1'/
hcsl11ra1 all he/1 ella de/I-is 11pphii1·a 1·11ropeiskr 11a1n11 eller har h1·1riUfi1nde etiropeisk pa1e11/t111.1·iika11
i111rii11 sclt/anl .f('irl11Ula11de so111 a1·ses i IN *, 111e11 ,fi'irklarar del europeiska palen/l'erkel enlig! den
europeiska pa1en1kon1·i'ntionc11 pa1entha1·11n'n eller siikanden å1eri11sa11 i lidigare rii1ti;:he1er. giiller
de11a iil'e11 hiir i riket.
liar 111lgo11. 1:/ier det ht'slutl'f
111cddd11Jes eller fiirhällander intriidde 111c11 innan dl'I e11ro11ci.1ka
pa1e1111·erke1 11(/lirdal kungiirdse
0111 f('irklaring so111 a1·ses i .fi'irsla
styckl'f. i god /ro hii!)al 11t11y11ja
llflt~fi1111i11gc11 yrkcs111iissigl hiir i riket eller 1·idragi1 1·1/se111/iga 1/1giir-
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Ntffllr1111<ll' l_1·cldsc

Fiirl'slc1g1•11 /rcldsc·
dcr dii1:fi'ir, iigcr !ta11 clc11 riill so111
a11gcs i 74 ~ 1111clm oc!t trl'i(je styck1·1111.

93
Ar 1•11ropcisk 1>at1·11t1111siika11.
so111 i11girit.1· till 1wtio111'1/ f>llll'11t111y11c/ig!tl't, 1111 1111s1· so111 åtcrkallt1d
clii1:fi'ir 1111 dc11 icke i11k(}111111it till clct
1·11ro1>eiskc1 1n111•11t1·crket i110111 .fi'ircskriu·n ticl. skall f!llte111111ynclighctl'n pc/ .fi"111n.1·tiillning a1· siikw1cl1·n
111111t11g11 clcn so111 01111·111111/ad till
ansiikan 0111 .1·1·ens/..t patent 1111clcr
.f('irutsiit1ni11g
I 1 atl ,li-a111.Hiil/11il1gc11 i1tg1·s 1il/
c/1·11 1wtio11d/11 111y11cligltct s1111111111ttog f)(lfc'll/1//l.\·iik11i11ge11 i110111 tre
1111i11acler .fi"1/11 del sii/..11nde11 1111dariitwcles 0111 lll/ lln.1·iik11inge11 a11s1/gs tl1erk11/lwl (}t'!t iless11to111 inko111111er 1i/I pt1t1·11t111y11digh1·1en
i110111 (i11go 1111i11ader ,li'cin elen dag
dti 1111siikni11g1·n i11ga1".1· eller. 1m1
pri(}ritl'I yr/.. as, den clag friln 1·ilken
flriorilet hq~iires. sa1111
2) 1111 siik11nd1·n inom lid so111 re.r,:eringcn hestii111111cr l'rliiggcr .fi1slslii/ld an.1·iikning.1·111·gifi och inger
ii1·crsii1t11ing till .ffenska il\' 11111en111nsiikningen.
U[lpf.\·l/a flllt1•11t1111siikni11gen de
krai· riirwzcle ansii/..llns .fi1m1 som
.fi'irl'sk1fra.1· i den l't1mpeisk11 1>11tentk(}n1·1·11ti1111cn (}Ch tillii1111JJ1i11gsji'ireskrifil'ma fil/ dc11n11. skall 1frn
godlaga.1· i de Ila ars1·e11</c.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I. Denna lag träder i kraft den dag regeringen hestämmer.

2. Patentansökan. Sllm har godkiints för uthiggning före ikrafllriidandet.
och ansökan om tiWiggspatenl. som har inkommit före ikraf'ltriidandel.
skall behandlas och avgöras enligt lagen i dess iildre lydelse.
3. I fräga om annan före ikrafurädandet gjord patentansökan än si:\dan
som sägs under 2 skall gälla följande.
9 i sin äldre lydelse skall tilliimpas i stället för H ~ i dess nya lydelse.
20 skall tillämpas i sin ~ildre lydelse.
Avser uppfinningen livs- eller läkemedel. för patent icke meddelas pä
sj~ilva alstret.

*

*
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4. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på patent. som har meddelats före 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 pä grund av ansökan som
har gjorts mer än tolv är före ikraftträdandet. skall bestämmas enligt 40 i
dess äldre lydelse.
Har före ikraftträdandet patent förfallit enligt 51 * första stycket. skall
51 *andra och tredje styckena samt 55 *andra punkten fortfarande tillämpas.
Beträffande patent. som har meddelats pä grund av patentansökan som
har gjorts före ikraftträdandet. skall 60 § tillämpas i sin äldre lydelse.
Äldre bestlimmclser om tilläggspatent skall alltjämt gälla i Mtga om tillläggspatent. som har meddelats före ikrafttrlidandet eller meddelas enligt
punkt 2.
Fräga om ogiltigförklaring 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 europeiska patentkonventionen att anse som titerkallad. skall
patentmyndigheten pä framställning av sökanden upptaga den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning Jds att framställningen inges till det europeiska patentverket inom tre manader frän det
sökanden underrättades om att patentansökningen ansågs återkallad. dels
att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd ansökningsavgift och inger övers~ittning till svenska av ansökningen i dess ursprungliga lydelse samt av de ändringar som gjorts under handläggningen
vid det europeiska patentverket och som sökanden önskar äberopa. Betrliffande patentansökningens form skall vad i 93 ~ andra stycket sägs äga
motsvarande tilllimpning.
6. liar patentansökan. som hcgiirts <>mvandlad enligt punkt 5, blivit
publicerad enligt artikel 93 i den europeiska patentkonve11tioncn och förklaras med tillämpning av T:. ~att översiittning eller avgift. som har inkommit för sent. skall anses inkommen i rätt tid. skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. Detsamma gäller om patentansökan. som begärts
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 nttgon. efter det att fristen för att inkomma med översättning och erlägga avgift har utgått men innan kungörelsen utfärdades. i god tro böi:jat
utnyttja uppfinningen y1'kesmässigt hiir i riket eller vidtagit väsentliga åtglin.ler d~irför. liger han den rätt si_)m anges i 74 ~ andra-<clC~ ~redjc styckena.

*

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

*

J
Beträffande mål vari talan föres mot sökande av europeiskt patent om
bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvitt avser Sverige eller an-
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mm stat. som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den
.'i oktober 1973 hörande erkännandcprotokollct, gäller bestämmelserna i
2-6 *§· Med fördragsslutande stat avses därvid stat. som är bunden av
nämnda protokoll.

2 § Mål som avses i I § får upptagas av svensk domstol
I. om svaranden har hemvist i Sverige,
"' om käranden har hemvist i Sverige m:h svaranden ej har hemvist i
fördragsslutande stat.
3. om parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse. att talan skall väckas vid svensk domstol.

*

3 § Rör mål som avses i I uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga
om tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, gäller i stället för
2 § att målet fär upptagas av svensk domstol
I. om arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var syssatt i Sverige eller. om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt. arbetsgivaren hade driftställe i Sverige till vilket arbetstagaren var
knuten,
2. om parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekriiftelse, att talan som nu avses skall väckas vid svensk domstol och sådant avtal iir tilfoet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.
Är svensk lag tilliimplig pä anställningsavtalet. är avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att talan som nu avses skall v~ickas vid utländsk
domstol utan verkan.

4 § I mfll som enligt 3 § första stycket I upptages av svensk domstol skall
svensk lag tillämpas.
Upptager svensk domstol mal med stöu av 3 första stycket 2, skall
tvistcn avgöras cnligt lagen i den stat diir arbetstagaren huvudsakligen var
sysselsatt när uppfinningen gjordes, eller, om Jet ej kan avgöras var han
huvuusakligcn var sysselsatt, där det driftställe var beliiget till vilket arbetstagaren var knuten.

*

5 § Mfll som avses i I § får icke upptagas till prövning av svensk domstol,
om rörande samma sak redan är rättegång mellan samma parter vid domstol i annan fördragsslutandc stat. Har vid den utländska domstolen gjorts
inviinuning mot dess behörighet. skall dock den svenska domstolen förklara m~llct vilande. till dess frågan 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 mcdddats mot patentsökande. som ej har ingt1tt i svaromtd. och den handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits honom i
förcsk1ivcn oruning eller han icke fått tillräcklig tid att svara i saken,

3 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. L>l'i A
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2. om <let iir llförenligt med annat avgörande, som i ett tidigare anhiingiggjort m[d mellan samma parter har meddelats i fordragsslutande stat.

*

7
Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av
avtal eller om skadesti'.\nd i avtalsförhållande får upptagas av svensk domstol endast om så.dan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas av svensk
domstol.
Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestand i annat
fall iin som avses i första stycket far upptagas av svensk domstol endast
om 111:"\let giiller skada orsakad av verksamhet vid det europeiska patentverkets klintor i Sverige eller av arbetstagare vid sitdant kontor.
Denna lag triider i kraft den dag regeringen bestiimmer.

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1946: 816) om bevisupptagning åt utländsk
domstol
Hiirigenom föreskrives att 1 od1 3-5 *~ lagen ( 1946: X16 l om bevisupptagning itt utHindsk domstol skall ha nedan angivna lydelse.
/-"iircslu.r.:1'11 lydelse

*I
Har i visst 111ftl eller iirende utländsk domstol gjort framställning hos
domstol hiir i riket om vidtagande av nitgon till rättegi:tngen hörande atgiird. s;"tso111 upptagande av cd. anstiillandc av fiirhiir med part eller upptagamlc av bevis genom vittne. sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis.
och varder framstiillningen gen(1m utrikesdepartementet överlämnad till
den svenska domstolen. skall dt:n iiskade ätgärdt:n vidtagas efter vad i denna lag siigs. Vad stllunda stadgats iige dock ej tillämpning, där fr;'lga är om
ansvar för gärning som icke iir i svensk lag belagd med straff. Ej heller mit i
mitl om ansvar för brottslig giirning part höras pit ed eller under sanningsförsiik ran.
Avser framställning enligt första stycket fråga 0111 ansvar för gärning.
som har karaktiir av politiskt brott. äger denna lag tillämpning endast om
framstiillningen har gjorts av domstol i stat som har tilltriitt den europeiska
konventionen den 27 januari 1977 om bekiimpande av terrorism och gärningen utgör brott som avses i denna konvention.
Lika med utländsk domstol anses
i denna lag annan utliindsk judiciell
myndighet.

Lika med utliindsk domstol anses
i denna lag annan utliindsk judil:iell
myndighet och det e11ro{Jeis/.:a fllltc1111·cr/.:ct.

1

Senaste lyd.::lsc 1977: 43.'i
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Fiircslagc11 lydelse

H
Prövar rätten att 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 rätt all
vidtaga åtgärd varom fråga iir. skall framstilllningen översiindas till den riitten och meddelande därom tillställas den utländska domstolen.

Har åtgiirde11 hegiir1.1· 111· ill'I l'llrotJeis/.:11 fillll'llt1·a/.:et och .fi1111er
riit1e11 all iltgiirdc11 icke /.:an 1'id111gas eller lit/ de11 1111f..0111111cr f)(l 1111111111 do111stol. skall i .l'liilll'I .fi'ir r11d
som siig.1· i.f('ir.1·111 och a11dr11 s1ycf..c1w gii/111 .fi'i{i1111dc. Rii11e11 s/.:1111 1111derriit111 11tri/.:esdepa/'le1111'/lll'I 0111
sill hcs/11t och till d1'/1llrll'llll'lll<'t
1/t1'rs1iilla ha11dli11gama i iirnllfrt.
De1111r/1'1111'/l/1't skall. 0111 1111111111
.\'\'<'Il.I'/.: do111.1·10/ iir hl'hiirig. iii·1'/'lii11111a .fi'lll11.11iil/11i11g1'11 1ill ill'1111a
och i 111111111 .fiill 1111darii1111 tid 1'11m111'i.1/.:11 11a1e111rer/.:e1 0111 riillt'll.I'
h1'sl11t.

H
Möter ej för äskad åtgärd laga hinder. utsätte rätten dag för ärendets företagande.
Avser mäl däri titgiird äskats ansvar för brottslig giiming. give rätten i god tid den utliimlska domstolen underrättelse vilken dag ärendet skall förekomma. S~1dan underrättelse skall ock cljest famnas. om
den utHindska domstlllen framstiillt
begiiran därom.

Avser mftl dtiri f1tgiird iiskats ansvar för brottslig gärning. give riitten i god tid den utliindska domstolen underrättelse vilken dag iirendet skall förcknmma. S[1dan 11ndcrriillelse skall ock eljest l~imnas. om
den utHindska domstolen framsUllt
hegiiran dänim. liar 1i1giird1'11
iisf..ats 111· det 1'11ropl'iska pa1c11/\'('/'kct. skall 11111/erriittdse .1·1iid.1c lii1111111.1· dit.

5

~2

I fråga om ärendets behandling vid rätten skall. där ej annat föranledes
av föreskrifterna i denna lag. liinda till cfterriittelse vad om riittcgf111g vid
svcnsk domstol finnes stadgat. Ärendet skall anses stisom bevisurrtagning
utom huvudförhandling: dock vare ej nödigt att part kallas. dtir han ej sjiilv
skall höras eller fullgöra ni1got.

2

Senaste lydelse 1974: 755
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Fiireslugc11 lydds<'
Domare vid den utliimlska domstolen äger rätt att närvara vid bevisupptagning eller annan i I * avsedd Mgärd.

Domare vid den utländska domstolen äger rätt att närvara vid hevisurrtagning eller annan i I ~ avsedd åtgärd. Har 1/tgiirdm hegiirt.1·
m· det c11ropeiska 1wtc11t1·crkct.
i'iger .fi"irctriidarl' .for detta sa111111a
riit1. Fiiretriidarc .f("ir det c11ropl'iska p111e11t1·erk<'I mil stiilla fi-ilgor till
111irt. l'i1111c eller sakk1111nig som höres.

Denna lag t r:ider i kraft den dag regeringen bestiimmer.

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1971: 1078) om försvars uppfinningar
Htirigenom föreskrives att 5. 7. 10. I~. 15 och 18 **lagen om försvarsupptinningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nt/\"arandl' lydelse

Fiirl'slag1'11 lydelse

Ansökan om patent pri svensk
försvarsurpfinning skall av {latc11t111y11dighet1'11 underställas granskningsniimnden för prövning. huruviJa uppfinningen skall htillas hemlig. Den som vill att svensk f(irsvarsuprfinning. vara patent icke
sökts. skall fo offentliggöras eller
pti annat siitt Yrras. skall hos
granskningsnämnden ansöka om
s{1dan rrövning.

Ansökan om patent på svensk
försvarsuppfinning. som inges till
{lat<'nt111y11digheten, skall av denna
underställas granskningsnämnden
för rrövning. huruvida urrfinningen skall hållas hemlig.
Den som vill att svensk forsvarsurrfinning. var[t ratent icke sökts.
skall rn offentliggöras eller rf1 annat
sätt yrras skall hos granskningsniimnden ansöka om st1dan prövning som a1·s<'S i .fiirsta stycket.
Dl'tsw1111w gii/ler den som 1·ill slika
11at1•11t fit/ .ffensk fiir.1Tc1r.\"llfif1/i1111ing genom all till m1111111 111ottagc1re än patenn11y11dighcte11 inge i11ternatio11l'il pat1•ntansiikc111 so111 <11"Sl'S i 3 kctfi. patentlagen (1967:837!
clla l'llro[lcisk patentw1s<.ika11 so111
a1·.1es i 11 kap ..rn111111a lag.

7
Har i ärende. som ratcntmyndighett:n
umkrstiillt
granskningsniimnJcn. förordnande enligt 6 ~ ej
meddelats inom tre 1111/nader efter
den dag då heskril'lling <frer 11ppfi1111i11gc11 med tillhiirc1nde ritni!1g

~

Har i ärende. som patentmyndigheten
underställt
granskningsnämndcn. förordnande enligt 6 ej
meddelats inom tid .10111 .f("iresk1fr1•s
i andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

*
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Fiire.1lage11 lydl'lsc·
och pate11tkra1· f){l .ITenska i11k11111111it till pate11tmy11dighetl'11. upphör
uppfinningen att vara hemlig enligt
denna lag.
Den i .fi"irsta .1·1yd.e1 11ii111nda tiden 11tgiir
I. om ärendet m•ser internationell patentansiifwn. tre månader
frc/11 dl'!I i111ematio11el/a ingirningsdagen. dock. i f(iff del prioritet har
yrkats, hiigst toll' månader tio dagar.frän dm dag .frtl11 l'ilke11 prioriteten begärts,
2. 0111 iirefl(/ct m'.1·er europeisk
f'tllt'llltlll.l'iika11, //'l' 1111i11mil'r .fi'i/11
del a11siika11 i11ko111 Jil/ r1a1e11t111y11t!iglie1e11. dock. i .f(1/I di) priiJriJcl
har Yrkat.I'. hiigsl 1r1•1/iJll 111i'i11at!cr
fi"ii11 den dag .fft111 1·ilke11 priori11•/c11
begärts.
3. om iirefl(/e/ m·ser svensk pate111i111.1·iik1111. trl' 111ll11ada Ji·t111 den
dag di/ hl'skrir11i11g iii·a 11r>t>fi1111i11ge11 111ed tillhiim11de ritningar
och pa1en1krn1· /Jll .\'\'otska in/..0111111i1 1ill t>tlten1111yndighet1'n.
I far iirelllfr anhiingiggjiJ/'/.I' hos
gr<111s/..11i11g.1·111l1111ulc11 c11ligt 5 !i
andrn styckl'I. llflf>hiir llflf~{inning1'11 att 1·am lte111lig enligt denna lag,
0111 .f('irortfnalllfr enligt 6 !i ej 111etfJdats inom tre 111c/11iuler .fi'än den
dag t!ti ansiika11 0111 nil111ntfe11.1·
pn'il'ning iJch .fi"ir priirni11ge11 a.fi>rtferliga lu111tllingar inko111111it till
11ii 1111 llfr Il.
10 § 1

Ansökan om palent eller annan
skyddsrätt på svensk försvarsupptinning. som skall h~\llas hemlig ..filr
l'.i giiras i,li-ii111111a11de stat. 0111 ej regeringen medger det. St1dant medgivande far lämnas endast under
förutsättning all uppfinningen hemlighillks även i den främmande staten.

' Senaste lydelse 1975: 734

Ansökan om patent eller annan
t/l'seentfr .fi"ii11111w11de
stat pä svensk fi.irsvarsuppfinning.
Slim skall ht\llas hemlig . .fi/r giiras
endast 11111 regeringen medger det.
Sf1dant medgivandc far famnas endast under förutsätlning alt uppfinningen hemligh~tlles även i den
föimmande staten.
skyddsr~itt
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N111·ar1111d<' lydds<'

12 ~
Har ansökan om patent p:·1 upplinning som avses med förordnande enligt
6 * gl1dkänts för utHiggning. skall ansökningen förklaras vilande i avbidan
pf1 att förordnandet upphör att giilla. S~1 liinge förordnandet bestrir skall
20-22 **patentlagen ( 1967: 837) ej tilliimpas p{1 ansökningen. Vid tillämpning d:irefter av dessa paragrafer skall i 20 angivna tider riiknas frän den
dag förordnandet upphörde att giilla och far patentmyndigheten icke hrtlla
handlingarna i ärendet tillgiingliga förriin tre mfmader förflutit frfo1 niimnda
dag. om ej sökanden begär det.

*

Har .f('irord11a11de e11/ig1 (J ~ lll<'dddats hetri'!ffondl' i111ernatio11dl elil'r e11ro11!'isk /)(l/1'111t111.1·iika11. jiir
1111.1·iik11i11gl'11 icke 1·id11rl'ht:fimlm.1·
.f('ir jim.1a11 lw111lliigg11i11g .10111 i11tem11ti1111dl eller e11ro11eisk 111t1e11/a11.1·iika11.
I .'i
Sökes patent i Sv.:rige p{1 annan
försvarsupptinning :in <idan som
avses i 4 I11thi11Jsk fiir.1Tarwppfi1111i11f! ). skall patentmyndigheten
understiilla
granskningsnämnden
ansökningen fi.ir prövning. huruvida upplinningen skall htdlas h.:mlig.

*

13estiimmelserna i I:! --1./ ~-~ ;iger
nllllS\'arande tilliimpning i frriga om
utliindsk försvarsuppfinning.

* Sökes patent i Sverige p;i annan
flirsvarsupptinning iin sadan som
avses i 4
111/iindsk .f('irsrnr.1·11ppfi1111i11g ). skall patentmyndigheten
undcrstiilla
gran sk ningsnämnden
ansökningen för prövning. huruvida uppfinningen skall hi1llas hemlig.
\-'ad 1111 sagts giilla dock i:i i111emati1111ell 11atc11tt111siika11 c//,•r 1•11rof'<'isk f'lllt'/lla11.1·iika11.

*(

Restiirnmelscrna i I:! ~ ji'irsta
stycket sa1111 13 och J.1- H iiger
motsvarande tilHimpning i fn'iga om
utfandsk försvarsuppfinning.

Denna lag triider i kraft den dag regeringen h.:stlimmer. Bestiimmels.:n i
7 * tredje stycket skall dnek e_i gälla ärende. som före ikraftträdandet anh:ingiggjnrts hos granskningsniimnden .:nligt .'i *andra punkten i lagens nuvarande lydclsL'.
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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

~8

Medlemmarnas n:presentanter i organisatiom:ns förvaltningsrt1d
tH:h stidana representanters makar samt
personer med tjlinst
hos det europeiska
ratentverket och dessa
rersoners familjer
ävensom rersoner med
uppdrag av organisationen

Euroreiska ratcntl1rganisationen

Tillämplig internationell överenskommelse

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

Denna lag trlider i kraft tvtl veckor efter den dag. df1 lagen enligt uppgift
p{1 den utkommit fr{1n trycket i Svensk l"örfattningssamling.

' Senaste lydelse 1977: 343
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JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1977-03-30

Närvarande: statsministern Fälklin. ordförande. och statsråden Bohman.
Ahlmark. Romanus. Turesson. Gustavsson. Antonsson. Mogärd. Olsson.
Dahlgren. Åsling. Söder. Troedsson. Ullsten, Burenstam Linder, Wikström. Johansson. Friggc:ho
Föredragande: statsrådet

Rom~mus

Lagrådsremiss med förslag till lag om ändring
m.m.

patentlagen 11967: 837)

Inledning
Efter omfattande förarbete avslutades år 1970 i Washington en konvention om patentsamarhete. Patent Cooperation Treaty. i det följande benämnd .1·11111arhl'tsko111·e111io11e11. Genom denna konvention bildar de fördragsslutande staterna en union för samarbete i fråga om handläggning av
patentansökningar.
Enligt samarhetskonventionen kan patent sökas i en eller flera av de fördragsslutande staterna genom ingivande av ens. k. internationell patentansökan. En sådan ansökan blir föremål för nyhetsgranskning vid nationell
patentmyndighet elkr internationell organisation som har utsetts till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Sedan sökanden har tagit emot utlåtande över denna granskning. kan han ta ställning till om han vill återkalla sin ansökan eller fullfölja den och få den prövad i någon eller några av de
stater som ansökningen omfattar. Vid sådan prövning iir de nationella patentmyndigheterna inte bundna av resultatet av den internationella nyhetsgranskningen. Samarhetskonventionen ger även sökanden möjlighet att få
förhcredande patenterbarhetsprövning av internationell patentansökan utförd vid en därtill utsedd nationell patentmyndighet eller internationell organisation. Konventionen innehåller också vissa bestämmelser vilkas syfte är att friimja den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna genom
att underHitta för dessa liinder att få tillgång till modern teknologi.
Samarbetskonventionen nödv~indiggör inte några
dragsslutande staternas materiella patentlagstiftning.
staterna står fria att bestämma vilka materiella krav
måste uppfylla för att kunna hifallas. I konventionen
ternationell patentansökans form och innehåll.

ändringar i de förDe fördragsslutande
som sådan ansökan
regleras däremot in-
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År 1973 avslutades i Miinchen en konvention om meddelande av europeiska patent. Convention on the Grant of European Patents (Eurnpean
Patent Convention). i det följande benämnd den europeiska patentko11rcn-

tio11e11.
Genom den europeiska patentkonventionen bildas en europeif>k patentorganisation. Organisationen består av ett förvaltningsråd och ett europeiskt patentverk. Det europeiska patentverket skall ha sitt siite i Miinehen. Vissa enheter skall doi.:k förliiggas till Haag. Det europeiska patentverket skall handHigga och pröva ansökningar som görs enligt konventionen och meddela patent för en eller flera av de fördragsslutande staterna.
Konventionen innehflller en fullständig reglering av förutsättningarna
för meddelande av europeiskt patent. Denna reglering är fristtlende frtrn de
fördragsslutande staternas nationella patentlagstiftning. Europeiskt patent
och europeisk patentansökan skall i princip i stat som patentet eller ansökningen avser ha samma rättsverkan som ett patent meddelat av den statens
patentmyndighet resp. ansökan om sådant patent. Konventionen inskränker inte de föredragsslutande staternas rätt att ha egna patentverk som
meddelar nationella patent för vederbörande stat.
Frågan tlm Sveriges tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen har utretts av patentpolicykommittcn.' I ett i
juni 1974 avgivet betänkande. Internationellt patentsamarbete l. 1970 års
konvention om patentsamarhete (SOU 1974: 63). förordar kommitten att
Sverige tilltr~ider samarhetskonventionen. Betiinkandet innehåller förslag
till de författningsiindringar som föranleds av ett svenskt tilltriide till samarhetskonventionen. I L'lt senare betiinkande. Internationellt patentsamarbete Il. 1973 års europeiska patentkonvention (SOU 1976: :?4-:?5 ). för\.'slår
kommitten alt Sverige under vissa förutsiittningar tilltriider den europeiska
patentkonventionen. Detta senare betänkande innehflller förslag till de författningsiindringar som föranleds av ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen eller som eljest aktualiseras av den konventionen. I det betiinkandet finns lH.:kså vissa iindringar i de genom 1974 års bt!liinkande
framlagda förslagen till författningsiindringar. 1976 ärs hctlinkande innehåller sålunda ett samlat förslag till de fö1fattningsänd1ingar som föranleds
av ett svcn~kt tillträde till bttda konventionerna. Kommitten har utarbetat
förslag till lag om ändring i patentlagen ( 1967: 837) och förslag till förordning om lindring i patentkungörelsen ( 1967: 838). Vidare har kommitten
lagt fram förslag till lag om erkännande av utländskt avgörande m. m. med
anledning av Sveriges tilltriide till den europeiska patentkonventionen
1 Generaldirektören Göran Borggård. ordförande. direktören Nils Bergling. avdelningschefen Gunnar Ekstam. direktören Lennart Körner. ingenjören Nils Larfeldt
och byrådirektören Olof Wallerius, ledamöter. samt numera avdelningschefen Saul
Lewin. numera expeditionschefen Lars Jonson. numera rädmannen Eskil Persson
och patenträtlsrådet Claes Uggla. experter; sekreterare numera patenträttsrådet
Lennarth Törnroth. hitriidande sekreterare hovrättsasscssorerna Mäns Jacobsson
och Erik Tersmeden.
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samt förslag till lagar om iindring i lagen ( 1937: 249) om inskriinkningar i
rätten att ut bekomma allmänna handlingar. i lagen ( 1946: 816) om bevisupptagning ftt utfändsk domstol och i lagen ( 1971: I078) om forsvarsupptinningar.
Det av kommitten i 1976 års betänkande framlagda förslaget till lagstiftning bör fogas vid protokollet i detta ärende som hilaga I. Samarbetskonventionen med därtill hörande tillämpningsföreskrifter i de engelska och
franska versionerna ji:Unte av kommitten utarbetade översiittningar till
svenska bör fogas vid protokollet som hi/agor 3 och 4. Vidare hör den europeiska patentkonventionen med därtill hörande tilHimpningsföreskrifter
och protokoll i de engelska, franska och t) ska versionerna jiimte av kommitten utarbetade översättningar till svenska fogas vit! protokollet som hi/agor 5 - I().
Patentpolicykommittens arbete har bedrivits i nära samarbete med
motsvarande kommitteer i Danmark. Finland och Norge.' I fråga om de fi.ireslagna iindringarna i patentlagen och patentkungöreisi:n har de nordiska
kommitteerna enats om i alit väsentligt likalydande författningstexter.
Yttranden över kommittens båda betänkanden har avgivits av Svea hovriitt. Stockholms tingsrätt. försvarets civilförvaltning. socialstyrelsen. televerket. statskontoret. riksrevisionsverket, juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet. lantbruksstyrelsen. statens livsmedelsverk. kommerskollegium. patent- och registreringsverket. näringsfrihetsombudsmannen (NOJ. statens niimnd för arbetstagares uppfinningar. styrelsen för
teknisk utveckling (STU ). statens råd för vetenskaplig information och d1>kumentation (SIN FDOKJ. regeringsrätten. lngenjörsvetenskapsakademicn. Kooperativa förbundet ( KF). Uikemedelsindustriförcningen.
Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska industriens patentingenjörers
förening. Statsverkens ingenjörsfiirhuntl. Svenska patentnmbudsröreningen. Svenska uppfinnarel'öreningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges
hantverks- och industriorganisation. Sveriges industriförhund. Stockholms handelskammare. hantlclskamrnaren i Göteborg. Skr111es handelskammare. Sveriges civilingenjörsförbund (Cf-STFJ. Lantlsorganisationen
i Sverige <LO). Centralorganisationen SACO/SR och 'ljiinstem~inni:ns
centralorganisation (TCOJ.
Över 1974 års betänkande har yttrande dessutom avgivits av Svenska
ingenjörssamf"undet och över 1976 ärs betiinkandc av överbefälhavaren.
försvarets materielverk (FMV). försvards forskningsanstalt (FOA) och
granskningsniimnden f"ör försvarsuppfinningar.
Efter den svenska remisshehantllingen har överläggningar mellan berörda departement i de nordiska liinderna iigt rum i Köpenhamn den 9- 11 november 1976 och i Stockholm den 19-20.ianuari 1977.
' Island har inte deltagit i det lll1rdiska patcntlagstiftningssamarhctet. Med uttrycket
"de nordiska länderna" avses därför i denna lagrådsremiss endast Danmark. Finland. Norge och Sverige.
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Internationellt samarbete på patentområdet

2.1 Internationella konventioner
I många fander hade redan under 1700-talct lagts grunden till ett patentviisen. och under 1800-talets första hälft skapades ett ordnat patentvLisen i i\.tskilliga viktiga industristater. Sverige fick sin första patl.'ntlagstiftning i\.r
1819. Det var emellertid först i samband med industrialismens genombrott
under senare delen av 1800-talet som någon mera ingi\.cnde rättslig reglering kom till sti\.nd på detta område. Di\. uppmLirksammades ocksft behovet
av en internati11ncll reglering av patentriitten. År 1883 avslutades i Paris en
konvention för industriellt rättsskydd. hiirefter kallad Pariskonventionen.
De stater som iir anslutna till konventionen bildar en union. den s. k. Parisunionen. Unionens medlemsstater lir förpliktade att i den omfattning som
anges i konventionen bereda patenträttsligt skydd tlt medborgare och företag i andra unionsllindcr.
Pariskonventionen behandlar det industriella riittsskyddd över huvud
taget. dvs. förutom patent och nyttighetsmodeller (s. k. Gebrauchsmuster)
även industriella mönster och modeller. varumärken. firma och ursprungsbeteckningar samt frägor rörande undertryckande av illojal konkurrens.
Konventionen har reviderats vid 11.terkommandc revisionskonfcrcnser.
Sådana har hållits i Bryssel år 1900. i Washington år 1911. i Haag år 192.:'i. i
London år 1934. i Lissabon 11.r 1958 och i Stockholm fir 1967. En ny revision förbereds f. n .. och en revisionskonferens kan förviintas äga rum år
1978.
Den vid Stockholmskonfrrenscn antagna konventionstexten innebiir
dels en ändring av konventionens materiella bestämmelser (art. 1- I~).
varigenom i konventionen infördes vissa bestiimmelser om s. k. uppfinnarcertifikat. dels en revision av de administrativa bestämmelserna och slutbestämmelserna (art. 13- 30). Sverige är bundet av Stockholmstexten.
fr. o. m. den 26 april 1970 såvitt avser art. 13-30 och fr. o. m. den 9 oktober 1970 såvitt avser art. 1-12 (prop. 1969: 34 och 1969: 168).
Pariskonventionen omfattade från början endast elva stater. Redan år
1885 tillträdde Norge och Sverige konventionen. Danmark anslöt sig år
1894 och Finland år 1921. Av de stora industriländerna anslöt sig Storbritannien år 1884. USA år 1887. Japan år 1899 och Tyskland år 1903. Sovjetunionen tilltriidde konventionen ar I965. Den I mars 1977 var 87 stater
medlemmar i Parisunionen. Samtliga europeiska stater utom Albanien och
Andorra tillhör unionen.
Konventionen bygger pi\. två huvudprinciper. Den ena är att den som lir
medborgare i ett unionsland i övriga unionsländer skall åtnjuta samma förmåner beträffande det industriella rättsskyddet som dessa länders egna
medborgare. s. k. nationell behandling. Likställd med medborgare i
unionsland är den ~mm har hemvist i eller driver rörelse i sådant land. Den
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andra huvudprincipen ~ir att i vai:ie unionsland ett visst minimiskydd alltid
skall tillkomma dem som är berättigade enligt konventionen - dvs. medborgare m. tl. i övriga unionsHinder - även om de egna medborgarna inte
åtnjuter motsvarande riiltigheter.
På det patenträttsliga området innefattar Pariskonventionens minimiregler i första hand bestämmelser om rätt till viss prioritet. Den som i bchö1ig
llrdning har ingivit ansökan om skydd för en uppfinning i ett unionsland
kan inom tolv månader söka skydd i annat unionsland med den verkan att
den senare ansökningen i prioritctshänseende bedöms som om den hade
ingivits vid den tidpunkt då den första ansökningen gjordes. Prioritehtiden
inverkar inte på patenttidens längd. Vidare föreskrivs att uppfinnaren har
riitt att nämnas som sådan i patentet. Enligt konventionen filr patent inte
vägras eller förklaras ogiltigt pä grund av att i den inhemska lagstiftningen
föreskrivs förbud för eller begränsningar i fråga om försäljningen av den
patenterade produkten eller produkt som har erhb.llits med det patenterade
fö1farandet. Vissa regler ges om vad som fär föresk1ivas i nationell lag rörande förverkande av patent och meddelande av tvångslicens. Provisoriskt
skydd skall ges åt uppfinningar avseende varor. vilka utställs på internationella. officiella eller officiellt erkända utstiillningar. Slutligen ges bestämmelser om undantag frfln patentskyddet för anv~indning av patenterade
anordningar på samfärdsmedel. som tillhör annat unionsland och som tillfiilligtvis eller tidvis inkommer i unionsland. samt om tidsfrister i samband
med begäran om konventionsprioritet. meddelande av tvångslicens och erläggande av avgifter.
Vid Pariskonventionens tillkomst år 1883 upprättades en internationell
byrå för unionens administration. "Internationella byrån för skydd av den
industriella äganderätten". I samband med tillkomsten av en konvention
för skydd av litterära o..:h konstnärliga verk år 1886. den s. k. Bernkonventionen. upprättades en motsvarande byrå för administration av den union
som bildas av de stater vilka tillhör den konventionen. "Byrån för den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk". Byråerna förenades år 1893 och går sedan dess under namnet "De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten" ("Hureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete lntellectuellc", BIRPll. BIRPI fick sitt säte i Geneve.
Vid 1967 års Stockholmskonferens avslutades också en ny konvention
om upprlittande av en viirldsorganisation för den intellektuella iiganderätten. WIPO (World Intellectual Property Organization). Sverige har är 1969
tillträtt denna konvention (prop. 1969: 34). i det föUande benämnd WIPOkonventionen. Den I mars 1977 hade WlPO 76 medlemsstater.
WIPO har till syfte att genom samarbete länderna emellan och med andra
internationella organisationer främja skyddet av den intellektuella iiganderätten i alla länder och härigenom uppmuntra skapande verksamhet samt
att modernisera och effektivisera skötseln av Paris- och Bernunionerna un-
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der fullt hiinsynstagande till deras oheroendc. Organisationen har sitt säte i
Geneve. W!PO har ett sekretariat. som i konventionen beniimns den internationella byrån. Denna förcsti'ls av en generaldirektör.
Enligt Pariskonventionens Stockholmstext utgör W!PO:s internationella
byrå sekretariat för Parisunionen och har i huvudsak samma uppgifter för
unionens räkning som tidigare åvilat BIRP!. Så liinge det finns medlemmar
av Paris- eller Bernunionen som inte har tillträtt WIPO-konventilinen. skall
internationella byrån och generaldirektören utöva de funktioner som tillkommer BIRPI resp. dess direktör.
Som nyss niimnts syftar Pariskonvcntionen till att ge medborgare i fördragsslutande stat lKh vissa därmed jämstlillda personer visst minimiskydd. Detta borde leda till ett visst förenhetligande av patenträtten i de
fördragsslutande staterna. Möjligheterna att inom konventionens ram fä
till stånd en harmonisering av den matc1iella patenträtten har emellertid visat sig vara blygsamma. Redan den omständigheten att Pariskonventionen
har tillträtts av ett mycket stort antal stater medför givetvis stora svårigheter att genomföra ändringar i konventionen. Hlirtill kommer att de stater
som är medlemmar i Parisunionen står på mycket olika utvccklingsnivf1 i
industriellt avseende. och förslag att införa regler som inneblir en förstärkning av patentinstitutet kan ofta inte godtas av llinder med mindre utvecklad industri. Vid Lissabonkonferenscn år 1958. där i huvudsak materiella
patentfd\gor behandlades. uppnåddes föga i form av praktiska resultat.
Det har vidare visat sig vara en nackdel att revisionskonfcrenserna äger
rum med förhållandevis langa mellanrum. De nu angivna förhållandena har
medfört att arbetet på en harmonis1:ring av patenträtten har kommit att ~iga
rum inom andra organ än Parisunionen.
Efter andra världskriget har ett omfattande arbete p5. d.-:t patentriittsliga
t1mrådet iigt rum inom Europarådet. År 1951 tillsattes en cxpe11kommittc
för patentfrttgor. Kommittens arbete ledde tämligen snabbt till avslutandet
av tvä europeiska konventioner. 1953 års konvention angående patentformaliteter och 1954 års konvention angående internationell patentklassificering.' Bhda dessa konventioner har vunnit allmän anslutning fr5.n Europarådets medlemsstater.
Formalitetskonvcntionen anger de krav i formellt avseende som de fördragsslutande staterna maximalt fär uppställa beträffande ansökningshandlingarnas beskaffenhet. Genom klassificeringskonventionen skapas
ett enhetligt system för klassificering av uppfinningar. Sistnämnda konvention har utvecklats vidare. Vid en diplomatisk konferens i Strasbourg
5.r 1971 ombildades konventionen till ett fördrag. till vilket alla Parisunionens mcdlemsstater rn.r ansluta sig, Strasbourgöverenskommelsen om internationell patentklassificering. 2 Överenskommelsen. som lr~idde i kraft

' Konvcntionstextcrna finns intagna i SÖ 1957: 97 resp. SÖ 1957: 98.
' Konvcntionstexten finns intagen i SÖ 1973: 4:!.
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den 7 okroher 1975. administreras av WIPO. Den I mars 1977 hade iiverenskommclsen lilltriitts av 24 stater. bland dem Danmark. Finland. Norge
och Sverige samt llenalet övriga viisteurnpeiska stater. Sovjetunionen 1.K'h

USA. De stater som har tilltriitt Strasbourgi.iven:nskommdsen har sagt
upp klassificeringskonventionen.
Arbetet inom Europarådet ledde vidare år 1963 till en europeisk konvention om förenhetligande av vissa delar av patenträtten. den s. k. lagkonventionen. Konventionen. som innehåller vissa regler om patenterbarhel.
nyhdshinder. uppfinningshöjd och patentkrav. bygger på de e1farenheter
som hade erhållits dels under det nordiska lagstiftningsarhete som dtt pågick. dels under det nedan berörda arhetet inom EG på att få till stånd ett
gemensamt marknadspatent. Lagkonventionen har inte trätt i kraft. Endast Irland har hittills tillträtt konventionen. Den har undertecknats av Belgien. Danmark. Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland. Italien. Luxemburg. Nederländerna. Schweiz. Storbritannien och Sverige. Riksdagen
har år 1967 godkänt lagkonventionen (pmp. 1966:40. L'U 1967:53. rskr

1967: 3251. men Sverige har inte ratificerat konventionen. Anledningen
härtill t\.terkommer jag till senare (avsnitt 8.3 ).
År 1968 lade en inom Europarådets expe11kommittc tillsatt arbetsgrupp
fram ett relativt omfattande förslag till dels en enhetlig lösning av åtskilliga
lagfrågor utöver dem som upptagits i 1963 års lagkonvention. dels en ny
konvention. avsedd att utöka och ersätta den numera omoderna formalitets konventionen med en konvention angående patentansökningar. Förslaget avstig att f1stadkomma en
frttga om de krav i formellt avseende

längtgående enhetlighet säviil i
en patentansökan skall uppfylla

Sll!TI

som i fråga om handläggningen av patentansökningar. Det bör nämnas att
detta förslag utgjorde det viktigaste underlaget för motsvarande bestämmelser i samarbetskonventionen och Jen europeiska patentkonventionen.
Det patentriittsliga arbetet inom Europarådet kom vid mitten av I %Otalet att l~iggas åt sidan i samband med att del inom BIRPI inleddes arbete
på att få till stånd ett viirldsomfattande patentsamarbete. Syftet var att
minska det dubbelarbete som iiger rum när samma uppfinning patentsöks i
flera länder. Arbetet inom BIRPI ledde till den i Washington år 1970 avslutade samarbetskonventionen. som har undertecknats av 36 stater. diiribland Sverige. Samarbetskonventionen har ännu inte trätt i kraft. lien har
hittills tillträtts av tio stater. bland dem Förbundsrepubliken Tyskland och
USA.
Inom Europeiska gemenskapen (EGJ hade redan t\r 1962 lagts fram förslag om att införa ett enhetligt marknadspatent meddelar av elt för EU-staterna gemensamt europeiskt patentverk. Sedan de dåvarande medlemmarna i Europeiska frihandclssammanslutningen <EFTAJ hade framfört önskemål om ett vidare europeiskt patentsamarbete. inleddes år 1969 en konferens om ett europeiskt patentsamarbete. Konferensens arbete inriktades
på att få till stånd en "'yttre" konvention om ett gemensamt europeiskt patentverk. Genom en "'inre" konvention skulle EG-staterna kunna för sitt
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vidkommande införa en ordning enligt vilken det europeiska patent verket
för dem skulle meddela ett enhetligt regionalt patent i st;illct för patent i Je
enskilda EG-staterna.
Detta europeiska patentsamarhete resulterade i 1973 års europeiska patentkonvention. som har undertt:cknats av 16 europeiska stater. däribland
Sverige. Enligt denna konvention bildar de fördragsslutande staterna en
europeisk patentorganisation med ett gemensamt patentverk. Detta patentverk kan meddela patent (europeiskt patent) för en eller flera av de fördragsslutande staterna. Om en grupp t'ördragsslutande stater har triiffat
överenskommelse därom, kan europeiskt patent för denna grupp meddelas
som regionalt patent. förutsättningarna för att få europeiskt patent regleras helt i konventionen. Beträffande det meddelade patentet gäller däremot
i princip att det skall i va1je stat för vilken det har beviljats medföra samma
riitt och följa samma bestämmelser som ett i den staten meddelat nationellt
patent. Konventionen har iinnu inte triitt i kraft. Den har hittills tillträtts av
Förbundsrepubliken Tyskland. Nederfönderna och Storbritannien.
Mellan EG-staterna har år 1975 avslutats en inre konvention av det slag
som jag nyss nämnde. konventionen om europeiskt patent för den gemensamma marknaden (Convention for the European Patent for the Common Market. Community Patent Convention). i det följande benämnd
111arknad.1pate11tko111·e111io11e11. Enligt denna konvention skall europeiskt
patent i princip meddelas endast för samtliga EG-stater gemensamt i form
av ett marknadspatent. Den riitt som el l marknadspatent skall medföra
regleras i marknadspatentkonventionen. Denna konvention har iinnu inte
tilltriitts av någon stat.
I denna redogörelse för internationellt samarbete på patentomr1\.det bör
också nämnas internationella patentinstitutd i Haag. som tillkom genom
en överenskommelse är 1947 mellan Belgien, Frankrike. Luxemburg och
Nederländerna. Institutet har främst till uppgift att utföra nyhetsgranskning av patentansökningar at patentmyndigheterna i de stater som är anslutna till institutet. Institutet utför även nyhetsgranskningsuppdrag ät institutioner och enskilda i samtliga stater som tillhör Parisunionen. Förutom nyssnämnda fyra stater är Italien. Monaco. Schweiz. Storbritannien
oi.:h Turkiet anslutna till institutet. Vid institutet finns f. n. ca 400 tekniska
granskare.

2.2 Nordiskt patentsamarbete
Tanken på ett nordiskt patentsamarbete

~ir

mycket gammal. Si\. tidigt som

år 1881 diskuterades vid ett nordiskt juristmöte i Köpenhamn möjligheten
att fä till stånd överensstämmande patentlagar i de nordiska länderna. Ofliciella överläggningar iigde rum är 1922. men dessa ledde inte till n:igot resultat. Samarbetet återupptogs år 1938 men avbröts av andra världskriget.
På initiativ av det gemensamma nordiska utskottet för ekonomiskt sam-
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arbete tillsattes under aren llJ4lJ 50 en nordisk ktimmitt0 med uppdrag alt
verkstiilla en förberedande utredning ang<'1emk möjlighL'terna till en nordisk palL'ntgemenskap. Kommitten. som var sarnmansall av danska. rwr.ska och svenska dekgerade. slutförde sitt arbete under senare dden av [1r
195'.?.. då likalydande lxtiinkalllkn avgavs till vederhöramk myndigheter i
Danmark. Norgc och Sverige tför Svaiges dcl Nordiskt pat..:ntsamarbL'tc.
SOU 195'.?.: 43). Kommitkn ladc huvudvikten vid att undersöka miijligheterna fi_ir en nordisk patentgemenskap p<) det administrativa omri1det och
redovisade i sina bL'tiinkanden olika tiinkbara lösningar. I fiirsta hand fiirl1rdadcs ett system med nordiska patent till niirmare utredning.
Sedan

kommitt~ns

bctiinkande hade remisshehandlats i vanlig ordning.

bd1andlades l'rrtgan om en nnrdisk patentgL'!11enskap vid Nordiska ri1dets
andra session i Oslo är 1954. vilkL't ielkk till att rådet hemstiillde lws regeringarna i Danmark. Island. Norge nch Sverige att snarast fiirsiika genomföra ett system med rwrdiska patent. rinland var d:\ inte represenlerat i riidet men inbjöds senare att delta i det utredningsarbetc som kom till st::\nd
med anledning av rådets hemstiillan.
Hiirefter tillsattes kommittecr i Danmark. Finland. Norge och Sverige
fiir fortsatt utredning rörande fr[1gan om ntirdiska patent. Kummitt0erna
avgav i hö1:ian av t1r 1964 ett i december 1963 dagtecknat slutligt hetiinkande Nordisk patenllt>vgivning (Nnrdisk utredningsserie 1963: 6) med förslag
till nya patentlagar för Danmark. Finland. Norge och Sverige. utkast till
överenskommelse rörande nordisk patentansökan samt utkast till tilliimpningsföreskrifter i anledning av den nya lagstiftningen.
Enligt kornmittens fiirslag .skulle den som ville erhålla patent i de 1wrdiska länderna kunna viinda sig med en patentansökan. s. k. nordisk patentansökan. till endast ett av de nordiska patentverken. Sllfll i Stl1rt sett ensamt skulle behandla an~i.ikningen enligt samma regler som giiller fiir natinnl'lla ansökningar och meddela patent iiven för de iivriga liinderna. Arbt'tshelastningen vid de nordiska patentverken var under 1960-talet mycket betungande. Ett system med nordiska patentansökningar framstod df1 som en
möjlighet att snabbt genomföra dcn rationalisering av arbetet vid dessa patentverk som det hade visat sig vara svärt att fä till stfmd vid de enskilda
patentverken. Det heriiknadcs att ett sf1dant system skulle medföra en betydande arbetsbesparing för de nordiska patentverken.
Efter remissbehandling av 1963 <\rs betiinkande samt nordiska iiverliiggningar i iimnet p{1 departementsplanet och behandling av kommitteernas
förslag i Nordiska rt1det framlades f1r 1966 för folkrepresentationerna i
Danmark. Finland. Norge och Sverige prnpositioner med förslag till nypatentlagstiftning. Sedan lagförslagen med vissa iindringar hade antagits i de
fyra liinderna är 1967. triidde den nya lagstiftningen i kraft i samtliga liinder
den 1 januari 1968. Genom denna lagstiftning erhölls en l<Hlgtg~iende riittslikhet i Norden pf1 detta omrt1de. Fiir Sveriges del innebar den nya lagstiftningen en genomgripande revision av den svenska ratentriitten.
-I
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Fiir att systemet med nordiska patentansökningar skall förverkligas
kriivs att siirskild överenskommelse diirom ingtis mellan de berörda liinderna. J\iägon sådan öven:nsknmmclse har hittills inte triiffats. nch de bestiimmelser i de nordiska patentlagarna som riir dylika patentansökningar har
diirfiir inte tr:itt i kraft.
Sedan de nya nordiska patentlagarna hade antagits år 1967. har fri\.gor
rörande nordiskt patentsamarbete behandlats i nera medlcmsförslag till
Nordiska ri1det. HI. a. viicktc-; ftr llJ6~ fiirslag 11m att r::tdet skulle n:kom111ender:1 regeringarna i Danmark. Finland. Norge och Sverige att snarast
siitta bestiimmclserna 1im nordiska patentansökningar i kraft.
N1irdiska r;'1dets juridiska utskott avgav i januari 197.'.\ betiinkande över
detta flirslag. I utlatandet beriirdes det internationella samarbete som hade
resulterat i sa111;1rhetsk1>T1VL'ntionen. Vidare niirnndes de förslag till en eunipeisk patentkonvention od1 en k1H1vention 11111 marknadspatcnt som hade utarbetats i europeiskt -;amarbete. Utskottet framhöll diireftcr. att det
vid iiverliiggningar med justitieministrarna i Danmark. Norge llCh Sverige
hade fött bekriiftat att genomfiirandet av systemet med nordiska patcntansiikningar inte liingre var praktisk politik. Utskottet ans{1g att detta system
troligen aldrig skulle komma ;111 förverkligas och att de bestiimm.:lser i de
nordiska pat.:ntlagarna s11m riir detta system kunde l"lirviintas bli upphiivda
vid liimpligt tilll;ille.
Vid sin 21 :a s.:ssion antog l\ordiska rt1det d.:n 19 februari 1973 pf1 förslag
av .iuridiska utskottet fiil_iande r.:kommendation: "N11rdisk R:id henstiller
til regering.:rne under arbejdet med d.: europa;iske patentkonventioner og
n.~alisningen

;1f PCT-plancn at f11rts<ette samarb.:jdet 1>g opn;tholde den

gen,;idig.: ori.:ntcring om 11(1\iklingen pr1 patento111r[1dct for i videst muligt
1>111fang al h.:vare dcn ensartade nordiska patentlovgivning ...
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Huvuddragen av gällande rätt
De grundliiggandc patentriittsliga bestiimmelse111a finns i patentlagen

( 1967: 837). Vcrkställighctsfiireskrifter till denna lag ges i patentkungi.irelsen ( 1967: 838). Med stöd av kungörelsen har patentverket utfärdat vissa
föreskrifter av huvudsakligen formell karaktär (patentbestämmelser). I instruktionen för patent- och registreringsverket ( 1965: 658) ges vidare i åtskilliga avseenden föreskrifter rörande handliiggning av patentärenden.
Slutligen regleras fö1farandet i andra instans i en siirskild lag. lagen
( 1967: 840) om patent- och registreringsverkets hesvärsavdelning. I proposition 1976/77: 96 har emellt:>rtid föreslagits att hesviirsavdelningen skall
1.Hnhildas till en fristfiende förvaltningsdomstol. patenthesviirsriitten.
Som forut niimnts tillkom den nu giillande patentlagstiftningen i de nordiska Hinderna efter ett omfattande nordiskt samarbete. som ledde till en
långtgt\cmlc rättslikhet i Norden på detta omrilde. Med undantag av de
straff- o..:h processrättsliga reglerna överensstiimmer si\lunda denna lagstiftning i Danmark. Finland. Norge och Sverige i allt viisentligt inte hara
niir det giiller sakinnehållet utan iiven i fråga om avfattningen av de enskilda hesHimmelserna. Pa grund av de olikheter som räder mellan de straffoch processrättsliga systemen i de olika länderna var det emellertid inte
möjligt att fa till st:'rnd en lika stor överensstiimmelse i fräga om de straffoch processriittsliga reglerna.
Patentlagen inleds med en bestämmelse om att den som har gjort en uppfinning. som kan tillgodogöras industriellt. eller den till vilken uppfinnarens riitt har övcrg:'ltt. har riitt att efter ansökan erhålla patent på uppfinningen. Patent innehiir ensamriitt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen
enligt vad som föreskrivs i patentlagen (I *första stycket).
Det grundliiggande kravet för patenterharhcl iir sålunda att det skall vara
frt\ga om en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt. Dii1jiimte görs
vissa ytterligare avgriinsningar av det patenterbara området. Patent meddelas inte på uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller
allmiin ordning. Vidare undantas växtsorter' och djurraser samt väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur. Patent fär
dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande eller alster av sådant förfarande (I

*andra stycket). Vidare gäller i fråga om uppfinning som avser

livs- eller läkemedel förhud mot att meddela patent på sjiilva alstret till
dess regeringen förordnar annat (punkt I i övergångsbestämmelserna till
patentlagen).
I 2 § första stycket patentlagen föresk1ivs som förutsiittning för att patent skall kunna meddelas att uppfinningen väsentligen skiljer sig från vad
som har blivit känt före dagen för patentansökningen. Hiiri ligger dels ett
krav på nyhet. dels ett krav på s. k. uppfinningshöjd. Nyhetskravct innebiir att uppfinningen inte får avse något som redan tir känt. Kravet på upp' Den som har framställt en ny viixtsort kan emellertid enligt viixtföriidlarriittslagcn
I 1971: 392) fä ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sonen.
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tinningshöjd innebiir att uppfinningen inte endast m;\ste vara ny utan iiven
mf1ste innefatta en st1dan utvedding av tekniken att den viisentligen skiljer
sig frt1n vad som redan iir kiint. I andra stycket anges vad som skall anses
ki"1nt. Som kiint anses sttlunda allt som har hlivit allmiint tillgiingligt före
dagen för patentansökningen. oavsett på vilket siitt det har skett. samt innchället i patentansiikan som har gjorts i Sverige före ansökningsdagen.
lHll

denna ansökan sedermera blir allmiint tillgiinglig enligt 22

~

patentla-

gL·n.
Från kravet p<\ nyhet görs t d undantag. Patent för sålunda meddelas
utan hinder av att uppfinningen har blivit allmiint tillgiinglig inom sex mf1nader innan patentansiikningen gjordes till följd av uppenbart missbruk i
förhållande till sökanden eller någon frän vilken denne hiirleder sin riitt eller till följd av att siikanden eller någon från vilken denne hiirleder sin riitt
lwr förevisat uppfinningen på officiell eller officiellt erkiind intL'rnationell

*

utstiillning (2 tredje stycket).
Niirrnare föreskrifter om ensamriittens innehåll ges i·'~ första och andra
styckena. Annan iin patenthavaren h'tr sålunda inte utan dennes lov utnytt_ia uppfinningen yrkesmiissigt genom att anviinda patentskyddat förfarande genom att till verka. införa. anviinda eller till försiiljning. uthyrning eller
utlnning utbjuda patentskyddat alster eller pä annat sätt. Avser uppfinning
fiirfarande fiir tillverkning av alster. omfattar ensamriitten iiven alster som
har tillverkats enligt förfaramkt (s. k. indirekt pn1duktskydd).
I3

*tredje stycket samt 4 och 5 ** görs vissa inskriinkningar i patentha-

varens ensamriitt. Ensamriitten omfattar sålunda inte utnyttjande av alster
som har sålts i Sverige i butik eller pf1 diirmed jiimfiirligt sätt. om köparen
vid köpet inte iigde elkr hade hnrt iiga kiinnedom om att ensamriitten
kriinktcs. Den som niir

patcntan~ökningen

gjordes utnyttjade uppfinningen

yrkesmiissigt i Sverige fi\r utan hinder av patentet fortsiitta utnyttjandet
m.::d bibehtillande av dess allmiinna art. om utnyttjandet inte innefattade
uppenbart missbruk i forhf1llamk till patentsökanden eller någon frtrn vilken denne hiirleder sin riitt (s. k. föranvändarriitt). Dylik fiiranvändarrätt
tillkommer under m1l\svarande förutsättningar den som har vidtagit viisentliga i\tgiinler för sådant utnyttjande. Föranviindarriitt får övergå till annan endast tillsammans med den rörelse i vilken den har uppkommit eller i
vilken utnyttjandet hade avsetts skola ske. Vidare undantas frän ensamriitten utnyttjande av patentskyddad uppfinning pä utländskt sam11irdsmedel
när detta tillfiilligt kommer till Sverige. Slutligen fär i den omfattning regeringen förordnar reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av hiir
gällande patent införas till Sverige och användas här för reparation av
friimmande luftfartyg.
Som förut niimnts (avsnitt 2. I) innehr1ller Pariskonventionen bestiimmdscr om riitl att vid ansökan om patent i en konventionsstat räkna prioritet för ansiikningen från tidigare ansökan i annan konventionsstat. Enligt
6

~

patentlagen f;ir regeringen förordna att ansökan om patent på uppfin-
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ning. vilken tidigare har angivits i ansökan om skyJd i utlandet. skall i vissa ;1vseende11. niimligen vid tilliimpning av bestrimmelserna 0111 nyhehhinder. uppfinningshiijd och föranviindarriitt. anses gjord samtidigt med ansiikningen i utlandet. 0111 sökanden yrkar det. 1 fön1rdnandet skall anges de
niir111are villknr. under vilka s;'idan konventionspril1rilct för ;~tnjutas.
Sådant fiirlirJnande har meddelats i 9

*patentkungörelsen. S1.lln villkor

för att kl111ventionsprioritet skall fä tltnjutas föreskrivs alt uppfinningen
skall ha angivits i ansi.ikan lllll patent. om uppfinnarcertifikat elkr tllll
skydd s(1rn nyltighetsrnndcll i friimmande stat som har tilltriilt Parisknnvcntillllen. Vidare nH\stc patent siikas i Sverige innm 12 mfmader frtu1 ansökningsdagcn i den friimmandc staten. Slutligen m:'tste sökanden inom tre
lll<\nader frän den dag df1 ansökningen ingavs i Sverige skriftligen begiira
prioritet 1.1ch liimna uppgift 1.1111 var och niir den äbenipade ansiikningen
gjorde..; samt. s~i .snart ske kan. ange dess nummer. Dessa bestiimmelser
giiller 1.1ckså <llll uppl"inningen har angivits i ansökan som intc avser stat
"lim har tilltriitt niimnda knnventi1.1n. nm palL'ntmyndigheten finner siirskilda skiil att jiimstiilla den ansökningen med ansökan i knnventionsstat.
Innehavare av patent har riitt att fä tilliiggspalL'nt pfi utveckling av uppfinningen. 1-kstiimmelscr hiir<)lll finns i 7 ~ patentlagen. Fiir att tilliiggspatent skall kunna meddelas kriivs dock att ansökan hiinim giirs innan ansökningen om huvudpatentet har blivit offentlig. 1 frtiga om tilliiggspatcnt
kriivs ink att uppfinningen har upprinningshiijd i fiirhf1llandc till innehitllet
i ansiikningcn om huvudpatentet.
Ansökan 1.11n patent skall göras skriftligen hos pak"nt- llCh registreringsverket. snm iir svensk patenimyndighct (8 och 9

**>·

Genom palL'ntansö-

kan snm gi.irs h1.1s den svenska patentmyndigheten kan erhå.llas patent endast för Sverige.
Ansiikningcn skall inne hälla beskrivning av uppfinningen. innefattamk
iiven ritningar lllll sådana behövs. samt bestiimd uppgift om vad snm söks
skyddat genom patentet (patentkrav). Ucskrivningen skall vara si'! tydlig att
<'n fackman med ledning diirav kan utiiva uppfinningen. 1 ansökningen
\kall uppfinnarens namn anges. Söks patcnt av annan iin uppfinnaren.
skall s1:ikandcn styrka sin riitt till uppfinningen. Sökanden skall erliigga
l"aststiil/d ansiikningsavgirt (9 *).
Sökande snm inte har hemvist i Sverige skall ha ett hiir bosatt nmbud.

*).
*patentlagen för i en och samma ansökan inte sökas patent pti

som har riitt att företriida hl.lnnm i allt som riir ansiikningcn ( 12
Enligt 10

tv{t eller flera uppfinningar snm iir 1.1beroende av varandra (det s. k. enhctskravet). Enhetskravet regleras niirmarc i 14 och I .'i ~* patentkungörelsen.
Patentansökan r;,r inte ~indras stt att patent söks pä nagot som inte framgick av ansökningshandlingarna niir ansökningen gjordes ( 13

*>·

Om sö-

kanden iindrar ansökningen inom sex mirnader frt1n den dag dä den gjprdcs. skall ansökningen anses gjord dti. iindringen vidtogs. om siikandcn yrkar det ( 14 ~ ). Yrkande om sådan s. k. löpdagsl"iirskjutning fär göras bara
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en

g~ing

:'i-I

,11.:h far inte ?1tertas.

Finner

patcntmymlighet~·n

viJ sin granskning av ansökningen att denna

;ir beh;iftad med bristn eller att det annars föreligger hinder för bifall till
ansökningen. skall sökanlkn förel:iggas att irlllm viss tid avge yttrande eller viJta r;ittelse. Efterknmmes inte fiirel;iggandet. skall ansiikningen avskrivas. S1Aanden har möjlighet att fil avskriven ansiibn titerupptagen.
om han inom fyra manad er efter utg}rngen av den frist som anges i föreliiggandet inkommer med yttrande eller vidtar r;iuelse samt erHiggn fastst;illd
f1terupptagningsavgift. Har sökanden avgivit yttranJe men föreligger det
trots detta hinder rör bifall till ansökningen. skall ansökningen avsltis. om
sökanden har haft tillfälle att yttra sig över hindret och det inte finns anledning att ge honom nytt föreliiggande ( l:'i och 16 ~*'·
Om ansökningshandlingarna ;ir fullst;indiga och patentmyndigheten inte
finner

n~lgot

hinder föreligga rm1t alt meddela patent. vidtar det s. k. in-

v;indningsförfaranJet. Diirvid utl;iggs patentansökningen av patent myndigheten for att allm;inheten skall fä tillfälle att inkomma med inv;indningar
mot ansökningen. Uthiggningen skall kungöras. och inviindning kan giiras
skriftligen hos patentmyndigheten inom tre mf111ader fr{1n kungörelsedagen. Frt1n och med den dag da utHiggningen iiger rum skall tryckta exemplar av beskrivning och patentkrav finnas att tillgt1 hos patentmyndigheten

).

( 19 nch 21 ~*
I och med att utliiggning har ;igt rum. skall handlingarna i ärendet hflllas

tillgiingliga för envar. Aven om utliiggning inte har skett. blir hanJlingarna
otkntliga niir 18 mtinader har förtlutit frän ansiikningsdagcn elkr. om konventionsprioritet yrkas. den dag frt1n vilken prioriteten begärs. Har beslut
fattats ,,m avskrivning eller avslag. blir handlingarna dock offentliga endast om sökanden begiir att ansökningen skall äterupptas eller anför besviir. Pi\ hegiiran av sökanden skall handlingarna hällas tillgängliga tidigare
än som eljest skulle vara fallet. Blir handlingarna allmiint tillgiingliga före

*).

utliiggningen. skall kungörelse utfärdas om detta (22
Niir tiden för framstiillande av invändningar har gått ut. skall patentmyndigheten avgöra om ansökningen skall bifallas. Har invändning gjorts.
skall sökanden beredas tillfälle att yttra sig över inviindningen. Avslås ansökningen. kan sökanden överklaga avslagsheslutet hos patentverkets besvärsavdelning inom två månader från den dag då heslutet meddelades.
Detsamma gäller om ansökan om återupptagning av avskriven ansökan har
avslagits. Bifalles ansökningen. fi'lr besvär anföras av den som har framställt inviindning (23-25

**). Besvärsavdclningens beslut får överklagas av

sökanden i regeringsrätten. om beslutet har gå.It honom emot. Den som har
framst1illt inviindning fär diiremot inte överklaga beslut av besvärsavdelningen (2:'i *>·
I 17 och 18
patentlagen behandlas det fall att någon. medan en patentansökan handh\ggs vid patentmyndigheten. inför patentmyndigheten på-

**

står sig ha biittre riitt iin sökanden till den uppfinning som ansökningen av-
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SL'r. Om patentmyndigheten !inner pi1stäL'ndet styrkt. skall myndigheten pt1
yrkande iiVL'rförn pakntanslikningen på VL'lkrbiirande. Finner patentmyndigheten sakL'n tvL'ksa111. skall myndigheten föreliigga den som framstiillcr
anspri1ket pft biittre riitt att inom viss tid viicka talan vid domstol. Iakttas
inte si1dant l'öreliiggande. liimnas pasti1endet utan avseL'nde vid patentmyndighetL'ns fortsatta prövning av ansökningen. Ar diiremot tvist om biittre
riitt till patrntsiikt uppfinning anhiingig vid domstol. rnr patentansiikningL'n
förklaras vilande i avbidan pa att m[det slutligt avgiirs.
l'atL'nt iir meddelat. niir patentansiikningL'n har hifallits och beslutet diirom har vunnit laga kraft (26 *). Meddelat patent antecknas i patentregistret. som förs av patentmyndigheten (27

I patentlagL'ns 3 kap. (28-38

*~)

n

bL'handlas nordiska patentansökningar.

RegeringL'n har i 28 * bL'myndigats att. efter överL'nskl!mmelse med Danmark. rinland llCh Nl!rge. förordna l!m införandet av ett system med nl!rdiska patentansökningar. Som tidigare niimnts har nagon si1dan överenskommelsL' hittills inte triiffats. och 3 kap. patentlagen har dä1for inte triitt i
kraft.
Systemet mL'd nordiska patentansökningar skullL' enligt 3 kap. patentlagen innebiira. att den Sll!TI ville f::i patent på en och samma uppfinning för
Danmark. Finland. Norge och Sverige eller för tre av dessa Hinder skulle
kunna göra ansökan diirom. nordisk patentansökan, i endast ett av liinderna, primiirlandet. l'rimiirlandets patentverk skulle i stort sett ensamt behandla sadan anslikan enligt samma regler som giiller for nationella patentansökningar. Pi\ grundval av nordisk patentansökan skulle i primiirlandet
meddelas patL'nt inte bara fiir detta land utan liven för de övriga liinder som
omfattas av ansökningen. sekundiirbnderna. De patent som pti sådant siitt
meddelades siirskilt för va1je land skulle varajiimstiillda med vanliga nationella patent och alltså lika oberoende av varandra som om de halk meddelats efter siirskilda ansiikningar i varje land.
Ett patents giltighetstid iir begriinsad till 17 1\r frän dagen för patentansiikningen (40 h f-iir att patentriitten skall besti\ mi'tste patenthavaren varje tir betala fashtiilld <'trsavgirt. Erliiggs inte i'trsavgift i riill tid. iir patentet
fiirfallct fr<'in ''ch med ingt1ngen av det paten tar för vilket avgift inte har erlagts t.'i I ~ fi_irsta stycket). Har patenthavarcn haft godtag.har ursiikt för sin
underli\tenhet att betala arsavgiften. kan patentmyndigheten återuppriitta
patentet. Ansökan om i\teruppriittande måste göras inom sex manader th111
det att avgiften senast skulle ha betalats. Inom samma tid skall patenthavaren ock stl betala tirsavgiften med 20 ':·i· förhöjning jämte särskild återupptagningsavgift (51

* andra stycket patentlagen. 51 * patentkungörelsen).

En rlitt som motsvarar föranvlindarriitt tillkommer den som. efter det att
patentet har förfallit men innan ansökan om i'lteruppriittande har kungjorts.
har böi:iat utnyttja uppfinningen yrkesmiissigt i Sverige eller vidtugit väsentliga ätgiirder för sådant utnyttjande t51 *tredje stycket patentlagen).
Bestlimmelser om ogiltigförklaring av patent finns i 52 *patentlagen. Pa-
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t.:nt skall fiirklara-; ogiltigt. om det har meddelats i strid nwt I L'lkr

~

*1x1-

t.:ntlagen. Grund for ogiltigfiirklaring fiirdigger sålunda. 11111 patent har
lllL'lkklats pit ni1got som inte iir patenterhart eller i strid mot villk1iren om
nyhet och 11pprinningshiijd. Sådan grund föreligger vidare. om patent har
1w.:: ...kkt~1ts annan iin uppfinnar..:n elkr denn..:s riillsinnehavar..:. Paknt fär

doL·k inte förklaras ogiltigt pti den grund att den s11111 har erhållit pa!L'ntet
har varit heriittigad till .:ndasl viss andel i det.
Talan
11.'i ~

0111

ogiltigfiirklaring a\ paten! priivas av allmiin domstol. Enlig!

p:11L'ntlagL·n iir Stockholm-; tin!!sriitt ensam bl'l1iirig att ta upp s;'1dan t;1-

l;111.
Har patent meddelats annan :in lkn som iir heriittigad till patentet ..:nligt
I

~

patentlag..:n. dvs annan iin uppfinm1ren eller dennes riiltsinnehavare.

skall riitt.:n p;1 talan av den beriittigade iiverföra patentd pii honom t.'iJ
Sfidan talan prövas av Stockholms tingsriitt (65
I .'i7. _'i8 1ich 60

*).

*>·

** patenllagen finns hestiirnmelser 11111 straff och skade-

st[1nd vid intri'tng i den ensamriitt s\lm patent medför tpatentintrångl.
Straffan"var uppkommer fiir den s11m uppsi1tligen beg;'ir patentintrfö1g. lntr[111g s1lill sker upps[1tligen medför vidare skadestimdsskyldighet. Skadeständsansvar föreligger oeksi'I vid intr{111g av oaktsamhet. Skadestfmdel
skall omfatta sblig ersiittning för utnyttjandet samt ersiittning för den ytterligare skada som intrimget har medfiirl. Är. oaktsamheten ringa. kan ersiittningen jiimkas. Visst skadestftndsansvar föreligger iiven vid intrr1ng
s11111 sker utan upps{1t eller oaktsamhet. I dylika fall föreligger skyldighet
att utge ersiittning för utnyttjande av den patentskyddade uppfinningen.
om och i den mi1n det anses skiiligt.
I .eder en patentan-.l.ikan till patent. iir ensamriitten inte begriinsad till liden efter patentm.:ddelamkt. utan det fiireligger skadestandsriittsligt
slo:.ydd 11cks;) under en del av ansökningstiden t60

~).Sökanden

kan sälunda

h;t riitt till skadestfmd av den som yrkesmiissigt utnyttjar uppfinningen efter det att ansökningen har hlivit allmiint tillgiinglig enligt 22 * patl'ntlagen.
Fi.ir utnyttjande som iiger rum innan utliiggningen av ansi.ikningen har
kungjorts utg:-tr d1ick skadcstfö1d endast i form av ersiittning för utnyttjande av upprinningen. och detta endast om nch i den mi\n sftdan ersiittning
anses skiilig. För tiden efter kungörandet 1lin utliiggningen giiller diirenwt
samma skadest<'1ndsa11svar s11111 vid intrr111g som sker efter det att patentet
har meddelat-;. f\figot straffriittsligt sk~'dd mot utnyttjande s1l!ll iiger rum
innan patent meddelas fi.ireligger diiremot inte.
I detta sammanhang bi.ir niimnas att patentskyddets omfattning hestiims
av patentkravcn (39 *>. För förståelse av patentkraven för ledning hiimtas
fr{111 hL·skrivningen.
Talan om riitt till crsiittning för patentintrång fi\r avse skada endast under de fem senaste ftren innan talan viicktes (58 *tredje sty..:ket ). Sr1vitt avser ersiittning för intrang under ansiikningstiden för talan dock alltid viiL'kas inom ett är frfin patentmeddelandet t60 * andra stycket).
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Patentlagen innehäller oeksfl vissa hestiimmdser om 11pplt1telse av licens. dvs riitt alt yrkesm;issigt utnyttja 11pptinning för vilkrn patent har
meddelats (-1.\ ~).om anteckning av licens i patentregistret !-1-1 ~)samt om

**'·

meddelande av tv<'ingsliccns i vissa fall (45-50
Tvfmgsliccns meddelas
av allmiin d11mstol p[l siirskild talan diirom. Stockholms tingsriitt iir ensam
behörig i rnäl om tvfmgsli~·cns. Vidare finns hestiimmt'lser om e.\propriation av upprinning under krig eller vid krigsfara (75 h
I fräga om s. k. försvarsuppfinningar. dvs. uppfinningar som siirskilt avser krigsmateriel. giilkr lagen 11971:

107~)

om fiirsvarsurplinningar. Enligt

denna lag far en svensk rörsvarsupplinning inte offentliggöras eller yppas
innan en siirskild niimnd. granskningsniimnden för fiirsvarsuppfinningar.
har priivat 11111 uppfinningen skall

h~lllas

hemlig. Med svensk fiirsvarsupp-

rinning avses försvarsuppfinning som har tillkommit i Sverige eller som
tillhör hiir hosatt fysisk person eller tillhör svensk juridisk person.
Ansiikan om patent pä svensk försvarsupplinning skall av patentmyndigheten understiillas granskningsniimnden för prövning huruvida uppfinningen skall htlllas hemlig. Den som vill att svensk förwarsupptinning. pfi
vilken patent inlL' har sökts. skall fa olfrntliggiiras eller på annat siitt yppas
skall ansöka hos niimm.kn om siklan prövning. Om niimnden finner att det
iir av viisentlig hetyddse för försvaret att svensk försvarsuppfinning halls
hemlig, .skall niimndrn fi.irnrdna att uppfinningen inte fär offentliggöras eller på annat siitt obehörigen yppas. Ansökan om patent på uppfinningen
skall förklaras vilande och får inte l)ffentliggöras eller leda till patent sa
fange uppfinningen skall hillas hemlig. Innehavare av uppfinning som omfattas av ett förordnande om hemlighflllande kan hegiira att staten skall
överta uppfinningen. Om staten inte inom viss kortare tid övertar uppfinningen. skall denna inte liingre hållas hemlig. Är svensk försvarsuppfinning av viisentlig betydelse för försvaret. kan regeringen besluta om expropriation av riilt till uppfinningen.
Ansökan om patent eller annan skyddsrätt på svensk försvarsuppfinning. ~om skall hållas hemlig, får inte göras i friimmande stat om inte regeringen medger detta. Sädant medgivande får liimnas endast under förutsiittning att uppfinningen hemlighälls

~iven

i den friimmande staten. Söks

patent i Sverige pft utliindsk försvarsuppfinning, får förordnande om hemlighftllande meddelas under vissa förutsiittningar.
Offentliggörande eller yppande av försvarsuppfinning som enligt lagen
om försvarsupplinningar eller förordnandt: av granskningsnämnden skall
hällas hemlig medför straffansvar.
I detta sammanhang hör iiven n;imnas lagen ( 1949: 345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Enligt denna lag har arhetstagare samma riitt till
sin uppfinning som annan uppfinnare. om inte annat följer av lagens bestämmelser eller iir uttryckligen överenskommet eller får anses framgä av
anstiillningsförhållandet eller av föreliggande omstiindigheter i övrigt. Beträffande sädana uppfinningar. vilkas utnyttjande faller inom arbetsgiva-
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rens verksamhetsomrade. har arbetsgivaren dock viss riitt till uppfinningen. Om forsknings- eller uppfinnarverksamhet utgör arbetstagarens huvud~·«tkliga arbetsuppgift llCh en uppfinning har tillkommit viisentligen som
resultat av denna verksamhet. har arbetsgivaren riitt att inträda som uppfinnarens riittsinnehavare med avseende pii uppfinningen. Detsamma giiller 1llll en uppfinning innefattar liisningen av en i tjiinsten förelagd. niirmare angiven uppgift. Har uppfinningen tillkommit i annat samband med anstiillningen lin Sllm nu sagts, för arbetsgivaren förviirva riitt all utan hinder
frän arbetstagaren utöva uppfinningen i sin verksamhet. Faller utnyttjanJet av uppfinningen utanför arbetsgivarens verksamhetsomrade. har denne inte niigon riitt till uppfinningen. Uirare vid universitet. högskolor eller
andr~•

undervisningsanstalter anses inte i Jenna egenskap som arbetstaga-

re.
Arhetstagaren har rätt till skiilig ersiittning för Jen riitt som arbetsgivaren övertar till en uppfinning. Vid tvist avgiirs ersättningens storlek av allmiin domstol. En siirskilJ niimnd. statens n~imnd för arbetstagares uppfinningar. har till uppgift att pa begiiran av part eller domstol avge utlrttande i
frågor riirande lagens tilbmpning.
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Samarbetskonventionen

4.1 Samarht'tskonn-ntiont'ns tillkomst
Redan tidigt utvecklades tvt1 system fiir priivning av patentansiikningar.
anmiil ningssysll'met och fiirprövni ngssystemet. Enligt an miil ningssystemet iir sjiilva meddelandet av patent ett rent reg:istreringsfiiri'ar<lllde. s11m
fiireg;1s av en mer eller mindre ingf1emlc formell prövning. J:n saklig prövning iiger rum f"iirst i samband med talan om patentinträng l>Ch utförs d{t av
d1m1stol. Enligt förprövningssystcmet fiirctar patentmyndigheten en rnateril'll pri.ivning av an-;iikningen fiir att utri.ina om de villkor fiir patenterbarhet som vederbiirande lands lag uppstiillcr iir uppfyllda. DL'l iir uppenbart
all anmiilningssystcmet leder till st1n· nsiikerhct fiir tredje man niir det giillcr att bl·diima vilka riilligheter som Ill<tsll: respekteras. Denna osiikerhct
blir speciellt kiinnbar i ett hiigl industrialiserat samhiille. Fkrtalct industristater tilhimpar diirfiir förprövningssysll:met. Bland de stater som tillliimpar delta systern kan niimnas. förutom de nnrdiska liinderna. Förbundsrepubliken Tyskland . .Japan. Kanada. Nederliinderna. Schweiz.
S11vjL'lunionen. Storbritannien. USA och Österrike. Frankrike. som tidigare har tilliimpat anrniilningssysternet. har pä grund av de oliigenheter som
detta system för med sig frr1n den I januari 1968 i princip gtitt över till fiirpriirningss ysternet.
J:n nllldifierad form av förprövningssystemet utgör ett system med uppskjuten fiirprövning. vilket innebiir att fullstiindig priivnin):! av ansökan
sker endast pa siirskild begiiran och mut siirskild avgift. Sftdan priivning
kan begiiras av sfiviil sökanden som tredje man. Framstiills inte begiiran
11111

priivning. blir ansi.ikningen vilande med provisoriskt skydd. Vilandcti-

den i de liinder sum tilliimpar systemet ;ir :,_ju är. Har priivning intc begiirts
inom denna tid. avskrivs ansiikningcn.
Lnder 1%0-talct iigllc en kraftig iikning av arbetsbclastningl'n vid de fiirprövande patentverken rum. Trots ett k1mtinuerligl rationaliseringsarbete
lyl·kades dessa patentverk i regel inte undgi"\ besviirande balansn (den s. k.
patentkrisen). Fi.ir alt minska arbetsbelastningen infiirdc de holliindska.
v:i-;llyska och japanska patentverken under 1960-talct och bii1jan av 1970talct uppskjuten fiirprövning. Nttgra patentverk. diiribland de amerikanska
och svenska. lyekades dock berniistra 1.kn snabbt ökande arbetsbördan.
Under de senaste åren har uppgången i antalet patentansökningar brutits i
de flesta stater och eftertriitts av en viss minskning.
Pä amerikanskt initiativ hö1jade 131RPI hösten 1966 att i samarbete med
experter fr:'tn Frank1ike. f'iirbundsrep11hliken Tyskland. Japan. Sovjetunionen. Storbritannien och USA samt internationella patentinstitutet i
Haag undersöka möjligheterna att minska det dubbelarbete s1.1m uppkommer vid granskning av patentansökningar som liimnas in i olika liindcr 1ll·h
avser samma uppfinning. Arbetet inom 131RPI ledde till ett första utkast till
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L'n konvL'ntion om sftdant samarhetL'. den s. k. PCT-planL'n. som lades fram
i maj 1967. FftL'r ett mycket omfattande arbL'lc'. i vilkL·t SVL-rige tog en aktiv
dL"I. publiL'erades L'lt slutligt konvcnti<rn~fiirslag i juli I%lJ.
Konvcntionsforslagct hchandlaJcs vid en diplomatisk konfrrens Sl1m
iigde rum i Washington tkn 2.'i In<\i- IlJjuni 1970. I konfcrensL'n deltPg 55 av
ParisunionL'ns m<:dkmsstat<:r. Sll!n ohservati_irer delll1g 2.~ stater som inlL'
tillhörde Parisunion<:n. 11 mellanstatliga organisatil1n<:r och 11 internationella intn~ss<:organisatillller. Vid konfrr<:nsen antog~ konv<:ntionL'n om p;1tcnharnarbe!L' (samarbL'lskonventi<lllen ). Den vid konfrr<:nsen antagna
konventionen iiverensstiirnmcr i allt viisL'ntligt med dL't i juli 1969 p11hliccrade förslaget. horts<:tt frt111 dL't siirskilda kapilL'I i kllnvL'ntioncn S<llll bL'handlar tL'kniskt bistand till utvL'cklingsl~inderna. vilkL't saknade mntsvarighL'l i forslagL'l.
KonventinnL'n öppnades for u1HlerlL'cknandL' d<:n llJ juni 1970. D<:n har
und<:rtccknats av följamk 3.~ stater: Algeriet. Argentina. lklgi<:n. Brasilien.
Danmark. Egypten. Flfcnhenskusten. Filippinerna. Finland. Frankrike.
Förbundsrepubliken Tyskland. Iran. Irland. lsraL'I. ltali<:n. Japan. Jugoslavien. Kanada. Luxemburg. Madagaskar. Monaco. Nederliinderna. Norg<:.
Rumiinien. SchwL'iz. SL'negal. Sovjetunionen. Storbritanni<:n. Sverige. Syrien. Togo. Ungern. USA. Vatikanstat<:n l\\:h Österrike. Konvcntion<:n
har inte triitt i kraft. Tio stater. Centralafrikanska republiken. Förbundsr<:publiken Tyskland. Gabon. Kamerun. Madagaskar. Malavi. Senegal.
Tchad. Togo och USA har hittills tilltriitt konventionen.

4.2 Samarhetskonvcntioncns innehåll i hurnddrag

SamarbL'lskonventionen innehalkr vissa inledandL' bestiimmelscr (art.
lH:h 2) samt ät ta kapitel. De inkdandc bestfönmelserna upptar dels ett stadganck om bildandet av <:n union för palL'ntsamarhete. dels vissa definitioner. I kapitel I (art. 3- 30) ges hesti"tmm<:lser ,,m inlL'rnationell patentansökan och inlL'rnationell nyhL'lsgranskning. Internationell forb<:redandc patenterharhL'lsprövning behandlas i kapitel 11 (art. 31 -42). Kapitel 111 (art.
43-49) inn<:ht\llcr vissa h<:st~immclser som iir gemensamma för kapitlen I
rn::h Il. Frt1gor rörande teknisk biständsverksamhL'l reglL'ras i kapitel IV
(art. 50-52). B<:stiimmelser om unionens administration o<.:h förvaltning
linns i kapilL'I V (art. 53-58). Kapitel VI. som lllnfattar <:ndast en artikel
(art. SlJJ. behandlar tvister mellan de fördragsslutande staterna rörande
konventionens tolkning och tilbmpning. Bestlimmelser om ~indring av konventionen finns i kapitel VII (art. 60 llCh 61 ). Kapitel VIII (art. 62-69) innehålkr slutbest~imrnelser. Till konventionen hör ett stort antal ti!Himpningsföreskrifter (regel 1--95).
Genom konVL'ntionen bildar de fördragsslutand<: sta\L'rna <:n union för
samarhe!L' i fråga om handliiggning av pat<:ntansiikningar. unionen för internationellt palL'ntsamarhcte. Konventionen niidviindiggiir in!L' nftgra
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;inJringar i Jen materiella patentriitten i de fiirdragsslutande staterna. Den
syftar endast till en centralisering av priivningsförfaranJet lH.:h stiiller Jiirfiir upp enhetliga regler för ansiikningens form och innehäll. De fördragsslutande staterna siar fria att utforma de krav som en patentansökan mäste
uppfylla i materil'llt avseenJe for att kunna hifollas. t. ex. niir det giiller fr;)gan llm nyhetshinder föreligga eller om en uppfinning har uppfinningshiijd. -.;a1111 att avgriinsa det patentabarn omr{1det. dvs. vad som kan bli
föremill för pall'nt.
Enligt konventionen kan patent s(ikas genom ingivande av ens. k. internatilmell patentansökan. Riitt all ge in si1Jan patentansökan tillkommer
den som iir medbPrgare i eller har hemvist i fördragsslutande stat. Ansökningen skall ges in antingen till patentmyndigheten i den stat i vilken sökanden iir medhl)rgare eller till patentmyndigheten i den stat diir han har
hemvist. Sökanden måste redan i ansökningen ange vilka stata han iinskar
att ansiikningen skall omfatta (designerade stater). Komplettering av ansiikningen i detta avseende fär niimligen inte ske senare.
Den myndighet s11m tar emot den internationella patentansökningen
skall kontrollera att ansökningen uppfyller vissa formella krav. Är dessa
krav uppfyllda iisiitts den internationell ingivningsdag. och ansökningen
ff1r i de stater som den omfattar samma riittsverkan som en den dagen gjord
nationell ansökan. Internationell ansökan far fltnjuta prioritet enligt Pariskonventioncn pi't grundval av en tidigare gjord nationell eller internationell
ansökan.
Internationell patentansökan skall bli föremal för nyhetsgranskning hos
internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Till si\dan myndighet kan utses nationell patentmyndighet eller internationell organisation. I tilliimpningsförcskrifterna uppstiills vissa krav som en internationell nyhetsgranskningsmyndighet måste uppfylla. Myndigheten ml'tstc sl'tlumla ha
minst 100 hcltidsanstiillda granskare som iir kompetenta att utföra nyhetsgranskning. Vidare måste den förfoga över viss minimidokumentation.
Unionens generalförsamling bestiimmer vilka myndigheter som skall vara
internationella nyhctsgranskningsmyndigheter. I första hand torde de nationella patentmyndigheterna i Japan. Sov_ietunionen. Sverige och USA
samt det europeiska patentverket komma att utses till internationella nyhetsgranskningsmyndigheter. En internationell ansökan måste vara avfattad på språk som godtas av den myndighet som skall utföra nyhetsgranskning av ansökningen.
Den nyhetsgranskning som utförs av den internationella nyhetsgranskningsrnyndigheten har till syfte att klarl~igga teknikens ståndpunkt i förhållande till den uppfinning som söks skyddad. Granskningen skall ske på
grundval av åtminstone viss minimidokumentation. Nyhetsgranskningen
skall vara klar senast 16 månader frän den internationella ingivningsdagen
eller. om konventionsprioritet yrkas. den dag från vilken prioriteten begärs. Under en övergångstid på tre ar frän konventionens ikraftträdande
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kan dock denna frist fi.irliingas med tvi1 111;'1nader. Resultatet av nyhetsgranskningen skall redovisas i en rapport. som tillsllills sökanden l•t:h
WIPO:s internationella byri1. Byri111 vidardiefordrar rapporten till patentmyndigheterna i de st<1tcr som omfattas av ansiikningen.
En internationell ansökan skall tillsammans med nyhetsgranskningsrappnrtcn publiceras genom internationella hyrans försorg niir IX mfö1ader har
fiirilutit frfin ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. prioritetsdagen. På
hcgiiran av siikanden skall publicering dlick iiga rum tidigare. Puhliecringcn -,kcr pt1 det sprtlk. pi'1 vilket an-,ökningcn iir avfattad. om detta iir engelska. franska. japanska. ryska eller ty-,ka. )'i.r ansökningen uppriittad pi) annat spri1k iin de nu niimnda. publiceras ansökningen i engcbk iivcr-.iittning.
I de fall p11hliccringcn sker pti annat spri'ik iin engelska. skall en sammanJ";ittning av ansökningen t "'ahstra,·t'' l -,amt nyhetsgranskningsrapporten
publiceras iivcn i engelsk iiver<ittning.
Den intcrnatilinclla publiceringen av en internationell p<1tentansökan har
i stat som omfattas av ansökningen niir det giillcr skyddet av sökandens
r~ittighcter

samma riittsverkan som den riittsverkan sl1m uppkommer ge-

nom ubligatorisk publicering i den staten av icke pri.ivade nati11nella ansökningar. Om den internationella publiceringen inte sker pä det spri1k som
anviinds vid den nationella publiceringen i viss fordragsslutande stat. fär
denna stat stiilla upp vissa krav hctriiffande tillhandah:'lllande av översiittning till detta språk. vilka mfo>tc vara uppfyllda for alt denna riittsvcrkan
skall uppkomma. I frt1ga om ansökan som

pa hcgiiran av sökanden

har puh-

li.:erats tidigare iin IX mänader frän ingivningsdagen resp. prioritetsdagcn
i"tll" f'irdragsslutandL' stal l"iireskriva. att s{1dan riittsverkan inte intriider

fiirriin I X månader har filrtlutit frfm niimnda dag.
Sedan sökanden har tagit emot nyhetsgranskningsrappnrten. kan han ta
stiillning till om han med anledning av innehållet i rapporten vill ?1tcrkalla
sin ansökan eller vill fä den priivad i sak. I sistniimnda fall har han att viilja
mellan att läta

an.~ökningen

kvarsti1 i oforiindrat skick eller att riircta iind-

ringar i patentkraven. Om sökanden önskar fa ansökningen prövad i viss
stat. skall han rullfölja ansökningen i den staten genom att före utgången av
viss frist ti regel 20 mänadcr frrm ingivningsdagen resp. prioritctsdagcn) till
den statens patentmyndighet ge in ansökningen och. i de rall ansökningen
inte iir avfattad pä den statens officiella sprilk. övcrsiittning av ansökningen till delta spn\k samt betala de avgifter Slllll föreskrivs i den statens lags1iftning.
I nternationcll patentansökan som i hchiirig ordning har fullföljts i fördragsslutande stat skall i princip handl:iggas på samma s1itt som nationella
ansiikningar i den staten. Fiirdragsslutandc stat har dock inte riitt att i fråga lim internationella ansi.ikningar st~illa upp krav hctriillande ansiikans
flirm eller inneh<'ill som avviker rr:'u1 vad som fi.ire-,krivs i klinventionen.
Detta giiller l. ex. hetriiffande utformningen av patentkraven. Det iir att
miirka att vederhi.irande patentmyndighet inte iir hunden av inneh[1flct i
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Jen internationella nyhet sgranskn ingsrapporten.
Enligt konventionen kan 1111tiu11cll patentansiikan som görs i fiiruragsslutande stat bli forem~'il fiir nyhetsgranskning vid internati1lllell nyhetsgranskningsmyndighct. om denna stats nationL'lla lagstiftning medger Jetta
( "international-type search"). Sr1Jan granskning kan iiga rum antingen ptl
hegiiran av siikanden eller efter beslut av vederbörande nationella patentmyndighet.
Konventionen ger även möjlighet till förberedanue patenterbarhctspriivning av internationella patentansökningar vid internationell myndighet. En
stat kan emellertid genom att avge reservation undgä att bli hunden av
k1lllventionens bestiimmelser rörande sådan prövning tkap. 11 ).
Internationell förberedande patcnterbarhetsprövning iiger rum endast
om sökanden begiir det. Hcgiiran om sädan prövning fär framstiillas av sökanue som iir medborgare i eller har hemvist i stat som iir bunden av konventionens bestiimmelser riiranue dylik prövning. Sökanden skall i sin hegiiran ange i vilka stater han avser att utnyttja resultatet av prövningen.
Dessa stater måste vara bundna av konventionens bestiimmelser rörande
internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Han har riitt att senare kompkttera sin begiiran till att omfatta yttt:rligare stater som är bundna av dessa bestämmelser.
Liksom niir det gäller de internationella nyhetsgranskningsmyndigheterna utser unionens generalförsamling de myndigheter som skall utföra internati1l!lcll förberedande patenterbarhetsprövning. Denna uppgift
kan anförtros nationell patentmyndighet eller internationell organisation.
Myndighet som utses att utföra sådan prövning mäste uppfylla samma
krav som en internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Det torde kunna
förutsiittas att de stater som vill pi.\ ett aktivt sätt delta i arbetet enligt konventi11n.:n i regel kommer att låta sina patentmyndighelL'r åta sig såviil nyhetsgranskning som patenterharhetspriivning. Internationell förheredande
patenterbarhetsprövning av en ansökan kommer dii1t'ör troligen ofta att utföras av den myndighet som har utfört internationell nyhetsgranskning av
ansökningen.
Som nyss niimnts ~kall sökanden i regel inom 20 månader frtm den internationella ingivningsdagen resp. prioritetsdagen ge in ansökningen j1imte
övers[ittning av denna till patentmyndigheten i va1je stat i vilken han önskar fullfölja ansökningen samt betala den avgift som föreskrivs i vederbörande stats lagstiftning. Denna frist förlängs emellertid om sökanden har begäI1 internationell förberedande patenterbarhetsprövning och senast inom
19 månader från ingivningsuagen resp. p1ioritetsdagen angivit. alt han avser att anviinda resultatet av prövningen i vissa stater. Såvitt avser dessa
stater får han nämligen ge in ansökningen jämte översättning och betala
avgift.:n intill dess 25 månader har förflutit från niimnda dag.
Syftet med tlen internationella förberedande patenterbarhetsprövningen
[ir att ge sökandrn ett preliminiirt. icke binuanue utlåtande om hurnvida
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den uppfinning som söks skyddad :ir ny. har uppfinningshi.i.id lKh kan tillgl1lh1giiras industriellt. Resultatet av pri_ivningen skall relkwisas i en rappo1"t. som tillstiills sökanden och WIPO:s internationella hyrä. Ryrän vidarehefordrar rapporten till patentmyndigheterna i de stater i vilka sökanden
enligt vad han har uppgivit avser att utnytt.ia detta resultat.
Rapporten ang{u:nde resultatet av patenterbarhctsprövningen iir avsedd
all ge sökanden underlag fiir att avgöra om han skall fullfölja ansiikningen i
de hinder som har tagits upp i hegiiran om s;\dan prövning. Denna rapport
skall

d~irför

i regel föreligga fiire utg;·ingen av nyssniimnda frist p:'1

~.'i

mi·\na-

der.
Enligt kl1nventionen kan den myndighet till vilken en internationell patentansökan ges in och den myndighet Sllm utför internationell nyhctsgranskning eller internationell fi\rheredande patenterharhetspriivning av
sadan ansökan fatta beslut som gar sökanden emot. Ett dylikt heslut kan

t. ex. innehiira att den internationella ansökningen skall anses återkallad
eller att nyhetsgranskning eller patenterharhetsprövning vägras. Sökanden
har möjlighet att fullfölja sin ansökan i de stater som omfattas av ansiikningen llCh diirigenom fa dylika heslut omprövade av de nationella patentmyndigheterna i dessa stater.
Siikanden skall erfagga avgifter till WIPO:s internationella byrä. till den
myndighet Sllm tar emot ansökningen och till den myndighet som utför internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhctsprövning. Diir:iiimte skall sökanden betala avgift till den natil1nella
patentmyndigheten i var:ie fördragsslutande stat i vilken ansökningen fullföl_is.
Konventionen har iiven till syfte att friimja den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna genom att underfatta för dessa Hinder att

rn till-

gång till modern teknologi. WIPO:s internationella hyri\. får d1ilför bedriva
viss teknisk informationsverksamhet. Denna verksamhet skall bedrivas pi\.
si'tdant siitt all den underliittar för utvecklingsliinderna att tilliigna sig tekniska kunskaper. Vidare skall inom unionen inriittas en kommittc för tekniskt bistånd med uppgift att organisera sådant bistånd för utveckling av
dessa liinders patent vilsen.
Konventionen innehilller besutmmelscr om hur unionen för internationellt patentsamarbete skall administreras. Rcslutandc organ iir en generalförsamling. i vilken alla medlemsstaterna iir representerade. När antalet
mcdlcmsstater överstiger 40 skall inrättas en exckutivkommitte. som skall
besti\. av en (iiirdedel av församlingens medlemmar. De administrativa uppgifter som rör unionen skall utföras av WIPO:s internationella byrå. Unionens verksamhet skall i huvudsak finansieras av de avgifter som skall erläggas för de tjiinster. som utförs av internationella byrån enligt konventionen.
Konventionen triklcr i kraft tre månader efter det att den har tillträtts av
minst åtta stater. under föruts~ittning att minst fyra av dessa stater uppfyl-
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kr n<)glit av tre i konventionen angivna krav rörande antalet ingivna patentanslikningar.
Snm niimnts kan en stat gentllll att avge reservation undga att hli hunden
av konventionens hcstiimmelser rörande internationell fiirheredande patenterbarhehprövning (kap. Il). HesUimmelserna rörande silllan prövning
triider i kraft först dn tre stater. som uppfyller något av nyssniimnda siir~kilda krav. iir hundna av dessa bestämmelser. Det iir diirför möjligt att
samarhekt enligt konventionen i frftga om internationella patentansökningar till att bö~ja med kommer att omfatta endast internationell nyhetsgranskning .

.'i

Ril-1dt1.i.:<'11 1977/78. I sc1111I. Nr I. J)e/ ...I
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5 Den europeiska patentkonventionen och marknadspatentkonvcntionen
5.1 Konwntionernas tillkomst
År 1959 pttbör:jades inom FG arbete ptt det patentriittsliga omrt1det. En
arbetsgrupp inom FG lade flr 1962 fram förslag till en konvention om ett
enhetligt marknadspatent. Patentet skulle meddelas av ett europeiskt patentverk och dess riittsverkningar skulle regleras av en för samtliga EGstater gemensam patentlagstiftning. Det fortsatta arbetet pi'\ att fö till stånd
ett sådant marknadspatent fördröjdes emclkrtid till följd av mnt <ittningar
mellan EG-statcrna i vissa frflgor.
Resultatet av det inom FG pågitende arbetet kunde pft grund av EG:s industriella betydelse v:intas bli av stor vikt för patentv;isendet i hela v;istcuropa. Även de viistcuropeiska stater som stod utanför EG ansftg sig d;irför ha intr<.?sse av alt medverka i d<.?tta arbete. Inom EFT.'\ tillsattes en arbetsgrupp. s11m p;·i grundval av det fördiggande EG-utkastet utarbetade ett
förslag som var avsett att tillgodose ocks{t dessa staters intressen. Enligt
detta förslag skulle bestiimmclserna om förfarandet vid det föreslagna europeiska pat<.?ntverkct tas in i en ··yttre" konvention. som skulle vara gemensam fiir EG-statcrna och ErTA-staterna. Ett siirskilt marknadspatent
som oml'attade endast EU-staterna skulle regleras i en siirskild. "inre"
konvention. rör de övriga staterna skulle det g<.?mensamma förfarandet utmynna i nationella patent som reglerades av den nationella patentlagstiftningen i resp. stat.
Ar 1969 inbjöd de sex stater som då var medlemmar i EG tlklgicn.
Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland. Italien. Luxemburg och NcdcrHinderna) elva andra viisteuropciska stater (Danmark. Grekland. Irland.
Norge. Portugal. Schweiz. Spanien. Storbritannien. Sverige. Turkiet och
Österrike) till en konferens for iivcrliiggningar om gemensamt arbete på en
europeisk patentkonvention. Konferensen antog vissa riktlinjer för en st1dan konvention. Det fortsatta arbetet på att utarbeta en dylik konvention
organiserades under beteckningen "regeringskonfcrcnsen rörande införam.Ict av ett europeiskt system för meddelande av patent". l förhandlingarna kom cfta hand att delta ytterligare fyra stater (Finland. Jugoslavien.
Liechtenstein l1eh Monaco).
Rcgeringskonfcrenscn tillsatte fyra arbetsgrupper. vilka började sin
verksamhet är 1969. Av arbetsgrupperna utarbetade förslag behandlades
av konferensen vid regelhundet åtcrknmmandc möten. Sedan expe11arbctet hade avslutats i juni 1972. publicerades under hösten samma är ett slutligt förslag till en europeisk patentkonvention med vissa därtill knutna
överenskommelser.
Det sålunda framlagda förslaget förelades en diplomatisk konkrens.
som :igde rum i MLinchen den 10 september-.'.' oktober 1973. I konferensen
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delto!! samtliga de :! I stater som jag nyss niimnde. Vid kl111fcrensen antogs
som tidigare niimnts den eun.>peiska patentkonventionen. Den i.ippnades
fiir undertecknande den 5 oktober 197.~ och har undertecknats av följande
16 stater: lkl!!ien. Danmark. Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland.
Grekland. Irland. Italien. Liechtensrein. Lu.xemburg. \fonaco. Nederliinderna. Norge. Schweiz. Storbritannien. Sveri!!e och Österrike. Konventionen har hittills tilltriitts av Förbundsrepubliken Tyskland. Nederliinderna och Storbritannien. Den har iinnu inte triitt i kraft.
Inom EG utarhetades liven ett utkast till en siirskild konvention mellan
EG-staterna om europeiskt patent för den gemensamma marknaden. Detta
konventilmsutkast behandlades vid en regeringskonferens i Luxemburg
den 17 november- !5 december 1975. Sistniimnda dag antogs en konvention om marknadspatent jiimte därtill knutna överrnskommelser och resolutioner. Konventionen har undertecknats av samtliga nio EG-statcr (lklgicn. Danmark. Frankrike. Förhundsrcpuhliken Tyskland. Irland. Italien.
Luxemburg. Nedcrliinderna och Storhritannien). Hitintills har inte någon
stat tilltriitt ucnna konvention.
Genom marknadspatentkonvcntionen införs i de fördragsslutande staterna ett gemensamt rättssystcm för patent som meddelas för dessa stater
enligt den europeiska pakntkonventionen och för europeiska patentansökningar som omfattar sådan stat. Europeiskt patent som har meddelats för
de stater som har tilltriill marknadspatentkonventionen benlimns marknadspatent. Enligt beslut av EG:s ministcrräd den 15 decemher 1975 skall
EG:s medlemsstater tilltriida konventionen.
Marknadspatentkonventionen är en konvention mellan EG:s medlemsstatcr. Stat ,;;om inte tillhör EG men som hildar tullunion eller frihandclsområde med EG kan dock genom enhiilligt beslut av EG:s ministerråd inbjudas att ingä avtal som innebiir all konventionen gmler iiven för den staten.

5.2 Den europeiska patentkonventionens innehåll i huvuddrag

Den europeiska patentkonventionen innehåller 178 artiklar fördelade på
tolv delar. Till konventionen hör utförliga tillämpningsföreskrifler (regel
1-106) samt fyra särskilda protokoll. vilka utgör integrerande delar av
konventionen.
Genom konventionen bildas såsom förut n~imnts en europeisk patentorganisation. Organisationen skall vara sjlilvständig i administrativt oc:h ekonomiskt avseende. Den består av ett förvaltningsråd och ett europeiskt patentverk. Organisationens uppgift är att i enlighet med konventionens bestämmelser meddela patent för de stater som har tillträtt konventionen.
Konventionen inskränker dock inte de fördragsslutande staternas r~itt all
ha egna pakntverk som meddelar patent för vederbörande stat.
Den europeiska patentorganisationen. de fördragsslutandc staternas fö-
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retriidare i fi\rvaltningsr!idet lleh det e11ropeiska patentverkL'ts t_iiinstemiin
skall

~ttn_iuta

viss immunitet 1.ich vissa privilegier enligt el! .<"1rskilt protll-

koll. protokollet angaende den europeiska patentorganisationens privilegier 1ich immunitet.
Fiirvaltningsritdet. som utgörs av foretriidare för de fördragss\utande
staterna. iir organisationens högsta organ. Rt1det får genom generella föreskrirter reglera verksamheten vid det eurnpeiska patentverkl'l. Det faststiiller organisati1111ens hudget och tillsi\ttcr hi_igre befattningshavare vid
det eunipeiska patentverket.

Pa det

europeiska pakntverket ankommer alt ta emot och pröva patent-

ansökningar som görs enligt konventionen !europeiska patentansökningar>
salllt att meddela patent (etmipeiska patent) pit grund av sådana ansiikningar. Det skall ha sitt siite i l\Hinchen. Ledningen av verket utövas av en
president. Slllll tillsiitts

il\'

förvaltningsri1dct. Fnligt ett av de si'trskilda pr11-

tllkollen till konventionen. pmtok11llet riirande i.:entralisering av det euniPl'iska patentsystemet llch inl"örandet av detta system (det s. k. eentraliseringspnl\Oklillet). skall det tidigare \avsnitt 2.1) niimnda internati1.,nella patentinstitutet i Haag vid konwntionens ikrafttriidande infiirlivas med det
etJrlipeiska patentverket. Institutet kommer diirdter att utgiira filial till det
etmipeiska patentverket. Förberedelser har vidtagits för att införliva institutet med lien europeiska patentorg:anisati1ll1en niir denna har bildats. Organisationen skall diirvid iiverta institutets nuvarande förpliktelser gentenwt de stater som iir medlemmar av institutet I 13elgien. Frankrike. Italien.
Lu.xemhurg. Monaco. Nederliinderna. Sl·hweiz. Storbritannien och Turkil't). Fnligt i.:entraliseringsprotokollet skall lll'ksa en mindre l"ilial för nyhetsgranskning uppriittas i Viist-lkrlin. Denna filial skall utgöras av den del
av Fiirbundsrepubliken Tysklands patentverk som f. n. iir förlagd till 13erlin.
Vid det eunipeiska patentverket skall l"innas en nwttagningsavdelning.
nyhetsgranskni ngsa vdel ningar. pri.ivni ngsavdel ningar. inviindningsavdelningar. en riittsavdelning. besviirskamrar oi.:h en stor besviirskammare.
Den eunipeiska patentorganisationens verksamhet skall finansieras geIllllll de avgifter s11m tas ut av sökande oi.:h andra parter samt genom att det
europeiska patentverket erhåller andel i de ärsavgilkr som i de fördragsslutande staterna tas ut for europeiska patent. Vid heh1w kan fi.irvaltningsrt1det lhii.:k besluta att de fordragsslutande staterna skall betala siirskilda
bidrag till organisationen. Sf1dana bidrag skall

~Herhetalas

st1 snart detta iir

möjligt.
K1mventionen inneh[iller en fullstiindig reglering av förutsiittningarna
för att fä eunipeiskt patent. Denna reglering iir fristående frf111 de fördragsslutande staternas nationella patl'ntlagstiftning. Vidare regleras i konventinnen handliiggningsordningen vid det eunipeiska patentverket. Konventi1,nen innchftller också hestiimmelser 1)m riittsverkan av europeiskt patent
och europeisk patentansökan. I princip skall sädant patent och sådan ansö-
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kan i stat sum patenkt eller ansiikningen lllllfattar ha 'amma riittsverkan
som ett patent meddelat av den staten.s palL'ntmyndighet resp. ;111siik;111 om
sf1dant patent. I vis-;a hiinseemkn innehåller emellertid konvl'ntionen hl's!Limmelsl'r llfll riittsverkan av europeiskt patent och eun1pcisk patentansökan som är tvingande fiir de fiirdragsslutande staterna.
Europeisk patentansiikan fftr gL's in direkt till det eun1peiska patent verket eller till natilH1ell palL'ntmyndighet i fördragsslutandL' stat. om denna
myndighet har ittagit sig all förmedla sadana ansiikningar till dl'l euwpeiska patentverket. Plirdragsslutande stat far dl)L'k föreskriva att alla ansökningar skall ges in till den statens nationella myndighet ellcr att ansiikan för
ges in direkt till det europeiska patentverkl'l endast om siirskilt tillständ i
förviig har liimnats av myndighet i den staten. Vidare fr"1r fördragsslutande
stat föreskriva att uppfinningar av visst slag inte

rnr utan tillst:1nd

vppas i

utlandl'l.
Det eurL1pL'iska pakntverkccs uffiL·icll<I sprak iir rngclsb. franska <H.:h
tyska. Eurl1peisk patentansökan skall vara avfattad ptt ett av dessa sprtik.
Det språk Sl1m sökanden sälunda har valt skall i prineip anv:indas vid all
handHiggning vid det l'Urnpeiska patent verket som riir ansökningen eller
det patent som har meddelats i anledning av denna !handliiggningssprtik).
Ftirl1peisk patentansökan skall innehfdla en anht1llan lim all etll"opeiskt
patent skall meddelas. patentkrav. heskrivning. eti"l11·derliga ritningar oeh
ett sammandrag ("'abstract"') av ansökningens innehäll vid ansiikningstill11\llet. Anhållan skall göras pä siirskilt fonnuHir. Fiir ansökningen skall erl:igga~ ansökningsavgift oeh avgift för nyhehgranskning inom en månad

frän den dag dä ansökningen gavs in. Sökande som iinskar tthL'ropa priorikt fri\n tidigare ansökan mäste göra detta i anh;)llan PL'h diirvid uppge var
och niir den tidigare ansökningen gjordes. I anhfdlan skall sökanden ange
vilka stater han vill att patentet skall omfatta. Komplettering av ansökningen i detta avseende för inte ske senare. För va1:ie sådan stat (designen1d stat) skall erWggas siirskild avgift (designerings;1vgift) inl1m tolv mfrnader fri\n den d;1g då ansökningen gavs in ellt-r. om prinritet yrkas. prioritetsdagen.
Riitt att siika europeiskt patent tillkommer uppfinnaren eller dennt?S
riittsinnehavare. Nägot krav pr1 att si.ikanden skall vara medborgare i eller
ha hemvist i fördragsslutande stat uppstiills inte.
I en europeisk patentansiikan skall uppfinnaren anges. Ar sökanden inte
uppfinnare eller intL' den ende uppfinnaren. skall han i samhand med ansökningen i siirskild handling liimna uppgift om upplinnaren och ange hur
han har förviirvat rlitten till uppfinningen. Denna handling tillstiills den
uppgivne uppfinnaren av det europeiska patentverket. Godtar denne inte
sökandens uppgifter. har han möjlighet att vid domstol föra talan om hiittre
riitt till uppfinningen. Har st1dan talan viickts. skall det eun1peiska patentverket som regel förklara den europeiska patentansökningen vilande till
dess tvisten har slutligt avgjorts.
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Tvist llf11 riill till uppfinning pri.ivas av nation.:!! domstol i vanlig ordning.
Till kl111ventionen har fogats ett pl"lltokoll. protokollet angaende hehiirig
domstol lh.:h erkiinnande av heslut rörande riitten att fä eurnpeiskt patent
(det s. k. erkiinnandeprotokollet). enligt vilket de fördragsslutande staterna förbinder sig att erkiinna avgörande om riitt till europeisk patentansökan som meddelas i annan fördragsslutande stat. Fördragsslutande stat
kan emellertid genom att avge reservation undg:i att under en övergängstid
p:i högst till ttr thm konventionens ikrafttriidande hli bunden av detta protokoll.
Konventionens patenterbarhc::tsvillkor överensstiimmer i huvudsak med
vad som giiller enligt svensk riitt. För att europeiskt patent skall meddelas
kriivs sftlunda att uppfinningen iir ny. har uppfinningshiijd oeh kan tillgodl1göras industriellt. I fr{lga om innebörden av kravet pi't uppfinningshöjd
skiljer sig emellertid knnventionen i ett avseende från svensk r~itt. S:ilumla
hehöver en uppfinning inte visa uppfinningshiijd i förhållande till innehtlllet
i tidigare ingiven ansiikan som inte har publicerats innan uppfinningen patentsöks. iiven llm den tidigare ansökningen sedermera publiceras.
Det paknterbara området har i knnventionen avgriinsats på ett siitt som
i huvudsak överensstiimmer med vad som anses giilla i svensk riitt. Vad
ang{tr livs- oeh I:ikemedel iir doek att miirka att enligt konventionen patent
far meddelas

p~)

sjiilva alstret (s. k. produktpatent) medan enligt över-

grlllgsheshirnmclserna till patentlagen patent inte får meddelas pä sådant
alster till dess regeringen förordnar annat. Fördragsslutande stat. vars nationella lag inte medger pn1duktpatent på livs- eller läkemedel. ges doek
riitt att genom reservation uppriitthälla förbud mot sådana pn1duktpatent
iiven s~lvitt avser europeiska patent under en övergf1ngstid på tio eller. under vissa fiirutsiittningar. femton <\r frfin konventionens ikrafttriidande.
I fräg<t om patent på uppfinning som avser alster hör anmiirkas att europeiskt patent i vissa fall kan medd<!las i s1\.dan lydelse att patenlt:t medför
s. k. oinskriinkt produktskydd. Detta innebär att skyddet för det patenterade alstret. i motsats till vad som f. n. gäller i svensk rätt. omfattar alla användningar av alstret. oavsett om dessa användningar framgår av patentet
eller ej.
Europeisk patentansökan för enligt konventionen åtnjuta prioritet från
sndan tidigare ansökan om skydd som har gjorts i stat som iir ansluten till
Pariskonventionen för industriellt riittsskydd eller med verkan för s1\.dan
stat. om den europeiska patentansökningen görs inom tolv mänader från
den dag då den tidigare ansökningen gjordes. Det iir att m1irka att s1\.vitt avser viss fördragsslutande stat prioritet får grundas även p1\. tidigare europeisk patentansökan som omfattar den staten.
Handliiggningen av europeiska patentansökningar sker i fyra steg. nämligen prövning i fonnellt avseende. nyhetsgranskning. patenterharhctsprövning oeh inviindningsförfarande.
Den formella granskningen av europeiska patentansökningar utförs av
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en mottagningsavdclning. sum :ir flirl;1gd till det euroreiska rall'ntverkets
tilial i lfaag. Vid denna granskning kontrolleras all ansiikningen uppfyller
vissa krav i formellt avseende. Befinnes detta vara falkt. skall nwllagningsavdl'iningen aS:itta ansiikningl·n ingivningsdag.
Har euroreisk ratentansökan f1satts ingivningsdag \lCh har ansiikningsavgift och nyhetsgranskningsavgift erlagts i r:itt tid, blir an..;ökningcn fiiremitl för nyhetsgran..;kning. Nyhl'lsgranskningen :iger rum samtidigt med en
fortsatt gr;1nskning av ansökningen i flH'fllellt hiinseende. Nyhetsgranskning skt·r vid de siirskilda nyhetsgranskningsavdelningarna. Flertalet si!dana ;1vdelningar kommer all \ ar;1 flirl:igd;1 till 1-Liag. Över gr:1nskningen
skall urrr;ittas en eun>reisk 11yhetsgranskningsr;1rrort.

S\llll

tillstiilb s\i-

kanden.
Fun>pcisk patcnransiikan skall puhlicera.s av dl'! europeiska patentvcrkl'I n;ir I X mänader har fiirtlutit fri1n ingivningsdagen eller. \1m prioritet yrkas. frän rrioritehdagen. Detta g;iller dock endast om ansökningen inte
dessförinnan har :·iterkallats. skall anses ;lterkallad eller har slutligt avslagits. Om nyhetsgranskningsrapporll'n fi.ireligger n;ir ansökningen rubliceras. skall den publil·eras tillsammans med ansökningen. I annat !'all skall
nyhL'lsgranskningsraprl11·ten publiceras s:irskilt sii snart den har uprr:ittals.
l'\:ir en euroreisk patl'ntansi.ikan har publicerats. blir handlingarna i ansiiknings:irendet tillg;ingliga for envar. Den S\lm vill ta del av handlingarna
m[tste lh>ck bl'lala viss avgift. Visar ni1gon att en europeisk patentansökan
har aherurats nll1t hon\lm. har han r:itt att ta del av handlingarna i :irendet
:iven lllll ansi.ikningcn :innu intl' h;,r publicerats.
Sedan siikandcn har tagit del av nyhl'lsgranskningsrappl>rten. skall han
ta stiillning till om han vill fullfölja ansi.ikningen gennm att beg;ira patl'nterbarhetspri.ivning. S;'1dan bq::iran. Sl.lnl skall vara i'\tl'iil.id av en s:irskild
priivningsavgift. skall framstillas irwm sex mtinader fr{rn den dag da publiceringen av nyhl'lsgranskningsrapporkn kungörs i en av det cun1pciska
patl'ntverket utgiven tidning (den euroreiska patenttidningen). 1lar patenll'rbarhl'lspriivning intl' heg:irts nch priivningsavgift inll' erlagts inom
n:imnda tid. anses den cun.ipeiska patl'ntansi.ikningen ttterkallad.
Har sökanden inom fiireskriven tid heg:irt pall'nll'rbarhetspriivning.
skall det euroreiska patentverkl't pröva huruvida ansökningen uppfyller
de materiella villkor s\lm uppsblb i konvL'nti1lJlen för meddl'lande av eunipeiskt patent. Denna priivning utförs av en prövningsavdclning. S\lm i regel bcstfa av tre ll'kniker. f-inner avdl'iningen att ansökningen uppfyller de
mareriella villk1>r~·n fiir patenlerbarhct. skall den mcddl'la europeiskt p;1ll'nt fiir de stall'r som siikanden har beg;irt

(d~·signerade

stater). I annat fall

skall ansökningen avsl[1s. Beslut att meddela etll'llpeiskt patent skall kungiiras i dcn eur11peiska patenttidningen. Beslutl't g:iller fiirst fr[111 och med den
dag dä det har kungjorts.
lnv:indningsfö1i"arandet ;iger rum efter patentmeddl'iandet. Envar har
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riitt att göra inviinJning mot L'Uropeiskt patent innm nin mänadl'r fr:in dl'n
d:ig lb bl'slut alt meddela patentet kungjordl's i den L'UrllpL'iska patenttidningl'n. lnviindning r~'tr grundas L'ndast pil vissa i kpnventil)nl'n angivna
omst~indighl'IL'r

nlimligen: I) att patl'ntet avser ni1got som inte är patenter-

bart enligt knnventilincn. 2) att patentet inte hl'skriver uppfinningen sft
tydligt och fullstiindigt att L'n fackman med ledning diirav kan utöva uppfinningen L'ilcr 3 I att patentet nmfattar någllt som inte framgtir av ansökningen
i dess lydelse vid ingivandet. lnvlindningar prövas av slirskilda invlindningsavdelningar. Slllll i regd bl'slftr av tre teknikl'r. Inviindning kan leda
till att invlindningsavdelning upphliver det europeiska patentet dlcr beslutar att det skall uppriitthtillas i iindrad lydelse.
Vid det euwpl'iska patl'ntvcrket skall foras ett siirskilt cur\1pL'iskt patentregister. DL'nna uppgift anklimmcr pft rlittsavdclningen. I registret skall
göras ant.:ckningar om meddelade eurllpeiska patent llch publicl'rade europeiska patentansökningar. Övcrlätdsc av L'Urnpeisk patentansi.)kan eller
europeiskt patent giiller inte gentemot det L'uropeiska patl'ntverkct förriin
iivcrli1telsen har antecknats i registret.
Beslut av ml)tlagningsavdclningen. pri.ivningsavdelning. inviindningsavdclning llch riittsavdclningen kan nllit crliiggandc av hesviirsavgift överklagas till siirskilda hesviirskamrar. lksviirskamrarnas sammans;ittning iir beroende av bl. a. vilken avdelning sllm har meddelat det beslut som överklagas. Uesviirskamrarna bestftr sttlunda i vissa fall av tvi\ tekniker (leh en jurist. i vissa fall av tre tekniker och tv:ijuristcr och i vissa fall av tre jurister.
Frägor av siirskild vikt för enhetlig riittstilliimpning eller riittsfrågor av
grundliiggande betydelse kan av besviirskammare hiinskjutas till en siirskild prejudikatsinstans. den stora besvlirskammaren. Det europeiska patentverkets president kan hiinskjuta riittsfräga till den stora besvärskammaren. om t va besviirskamrar har medJclat beslut i denna frftga som iir
ofiirenliga med varandra. Den stora bcsviirskammaren består av fem jurister Pch tvt1 tekniker.
Handliiggningen vid det europeiska patentverket iir i prirn.:ip skriftlig.
Muntlig förhandling kan dock iiga rum på det europeiska patentverkets initiativ eller prt hegiiran av part. Vid sådan förhandling kan höras part. vittne
och sakkunnig. Part. vittne eller sakkunnig som har kallats till muntlig förhandling inför det europeiska patentverket kan fä avge sin utsaga inför
domstol i den stat diir han har hemvist. Även det europeiska patentverket
kan under vissa fi.irutsiittningar begiira hevisupptagning vid domstol i den
stal diir den som skall höras har hemvist. Vid si)dan bevisupptagning kan
utsaga avges under ed eller i annan lika bindande form.
Den sllm har hemvist eller. såvitt avser juridisk person. siitc i fördragsslutandc stat lir inte skyldig att låta sig flirctriidas av ombud vid handliiggning inför det eurnpciska patent verket. Annan sökande måste diiremot i
regel låta sig företriidas av ombud. Som ombud får i princip anv1indas enJen som siirskill har auktoriserats diirtill av det europeiska patentvcr-

da~t
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kel. Fiir auktllrisatilln fordras bl. a. att vederbiirande har glldbnts i siirskild prövning som arwrdnas av dc.:t europeiska patentverket samt att han
iir medbllrgare i fördragsslutande stat 1H.:h driver rörelse eller har anstiillning i sttdan stal. Fysisk och juridisk person som har hemvist eller siite i
fordragsslutande stat ff1r dock alltid fiin:triidas av anstiilld. Under en iivergängstid vars liingd bestiims av förvaltningsrådet giiller siirskilda besfömmelser llITI auktorisation.
Medan fiirutsiittningarna för att fä europeiskt patent regleras uteslutande av konventionen. regleras riittsverkan i fördragsslutande stat av europeiska patent i princip av den statens lag. Si\.lunda giiller att europeiskt patent i va~je f1)rdragsslutande stat för vilken det har meddelats skall ha samma riittsverkan som ett i den staten meddelat natiLmellt patent och iiven i
övrigt följa samma besbmmelser som nationellt patent. om inte annat föreskrivs i konventi1men. Riittsverkan intriider frän och med den dag dtt det
europeiska patentverket kungör att europeiskt patent har meddelats. Fiirdragsslutande stat far emellertid i vissa fall föreskriva siirskilda villkor för
att europeiskt pment skall fft riittsverkan i den staten. Ar den text sllm ligger till grund för det eur\lpeiska patentverkets beslut att meddela patentet
avli.1ttad pti sprf1k sllm inte iir llfficiellt sprt1k i den staten. för denna stat sålunda kriiva att sökanden inom viss tid ger in översiittning av denna text till
den statens officiella språk och betalar k11stnaden för publicering av översiittningen. Skulle ett europeiskt patents lydelse iindras efter invändningsfiirfarande. far motsvarande krav pt1 översiittning stiillas betriiffande patentet i dess iindrade lydelse.
Europeiskt patent far enligt kllnventionen uppriitthnllas i 20 itr fr;'in ansökningens ingivningsdag. Fördragsslutande stat som har kortare patenttid
fiir sina nationella patent kan genom reservation uppnå. att den kortare patenttiden under en i.ivergi111gsperiod pn högst tio ttr frt111 konventionens
ikraftt1·iidande giiller ocksit för eur\lpeiska patent s;'1vitt avser den staten.
Konventillnen innehf1ller för de fördragsslutande staterna tvingande bestiimmelser riirande patentskyddets omfattning. I frtiga om europeiskt patent llch eurupeisk patentansökan bestiims stilunda patentskyddets omfattning av patentkravens innehäll. Fiir försttielse av patentkraven får emellertid ledning hiimtas frtin heskrivningen och ritningarna. Enligt ett siirskilt
proh1koll som hör till k1rnventionen. pnitokollet angående tolkningen av
artikel 69 i den cun1peiska patentkonventionen. fär dessa hestiimmelser inte medfiira van.: sig en strikt bokstavstolkning av patentkraven eller en
tolkning enligt vilken patentkraven endast tjänar som riktlinjer för att fastshilla skyddsomfänget.
rör att europeiskt patent skall uppriitthftllas i de stater för vilka det har
meddelats kriivs, att patenthavaren i vanlig ordning i varje sticlan stat betalar arsavgift enligt vad som föreskrivs i den statens lag. Fördragsslutande
stat fl'tr doi:k inte ta ut tirsavgift förriin frän och med det patentl'tr som börjar närmast efter det under vilket det europeiska patentverket har kungjort
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sitt beslut att meddd1 patentc.:t. Detta henir pf1 att siikanden undl'I' ansiikningstiden har att bL'tala [1rsavgifter till det etinipeiska patentverket. De
fiirdragsslutande staterna skall inbL'tala viss dd av de uppburna ftrsavgiflL'rna fi.ir e11ropeiska patent till det europeiska palent\·erket. Denna del.
Slllll

inte for överstiga 75 '·;. be'itiims av forvaltningsri1det.

Europeisk patentansökan s1l!11 har ~tsatts ingivningsdag skall i var:ie fiirdragsslutande stat som den mnfattar jiimstiillas med nationell palentansiikan. Under förutsiittning att den eurllpeiska patentansökningen leder till
patent skall den för liden efter dl'I att den publiL'L'l'ades av dl'I ('tmipeiska
paknlverket 11ch fram till dess patent meddelas medföra samma skydd
som ett eurnpeiskt patent h. k. pnivis11riskt skydd). Fiirdragsslutande stat
for emellertid begriinsa skyddet fiir europeisk patentansiikan till det skydd
som enligt den statens lag uppkommer genom obligat11risk publi.:cring av
i.:ke prövade natillnella patentansökningar, Si.ikanden skall d11.:k alltid ha
riitt till en med hiinsyn till 1irnstiindighcterna skiilig ersiittning vid intri1ng.
hirdragsslutandc stat frir dessutom fiireskriva att om eunipeisk patentansi.ikan vid det eurlipeiska patent verk cl handliiggs pr1 spräk s1l!11 inte iir 11ffi.:iellt spri1k i den staten. skydd fiir ansiikningen inte intriidt?r fiirriin frin
od1 med den dag di1 översiittning av patentkraven till den staten'i 11fliciella
spri1k enligt den statens

bestiimmandc~

har g,jorts allmiint tillg;inglig ptt siill

s1l!ll fiireskrivs i den statens lag eller har tillsbllts den som utnytt.iar den
uppfinning spm ansökningen avser.
Den lydelse snrn eunipeiskt patent eller europeisk patentansiikan har p<\
han1föggningssprnkl'I skall ;iga vitsord stiv:il vid det europeiska patent verket s1H11 i l'iirdragsslutande stat. Stat som med stiilt av k11nventinnen kriiver
iivc·rS:ittning av patentkraven i europeisk patentansökan eller av den text
som ligger till grund l"iir bölutet att meddela eur11peiskt patent frir emellertid fiireskriva att i.iversi'1ttningen iiger vitsord före lydelsen pä handliiggningsspdtket. i den rnfö1 översiittningen medför ett mera begriinsat skydd
iin lydelsen p[t handliiggningsspräket. Över'iiittning far dock inte tilkrkjnnas vitsord niir det g;iller talan om ogiltighet av eunipeiskt patent.
Fri1gan om vilken stats domstolar som skall pröva talan om inträng i europeiskt patent lll"h talan om ogiltighet av 'i~tdanl patent regleras inte i konventionen.
I konventi1men anges vilka omstiindigheter som frtl' äberopas som grund
fiir ogiltigförklaring av eunipeiskl patent. Europeiskt patent fär förklaras
1lgiltig! lkb pm de! finns nationt:llt patent eller nationell patentansökan
med iildre riitt iin det europeiska patentet. dels i fem diirutiiver siirskilt
uppriiknade fall. niimligen: I) om patentet avser något som inte iir patenterbart enligt konventionen: 2) om patentet inte beskriver uppfinningen så
tydligt o.:h fullstiindigt att cn fa.:kman med ledning diirav kan utiiva den: :'l)
om patentet llmt"attar nftgot som inte framgär av innehållet i ansiikningen i
dess lydelse vid ingivandet: 41 om patentets skyddsomfäng har utvidgats:

."i) om patenthavaren enligt konventionen inte var beriittigad till patentet.
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Flirdragsslutande stat hL·hi.iv.:r inte i sin l;1gstiflning mL·dgL' alla di: fem siirskilt uppriiknade grund.:rna men rnr inte tillMa ogiltigfiirklaring av europ.:iskt pat.:nt pr1 ann;1n grund iin som anges i k1mventioncn.
Förhållandet till 1970 i1rs samarhl'tskonventitlll regleras dels i sjiilva
konventionst.:xten. dels i l'tt av de siirskilda pnitoknllcn. det s. k . .:cntralis.:ringsprptpkolkt. lnll'rnationclla p;Jtentan.sökningar som giirs enli1,?1 samarhetsk11nvention.:n far handliiggas vid det cunipeiska palt'ntverk.:t. Denna handliiggning skall ske enligt samarbetskonventionens hestiimmelser
kLllnpletterade med bestiimmelscrna i den europeiska patcntkonventi1men.
Det eurppeiska patentverket skall vara designerad myndighet enligt samarbetskonventionen fiir de stater som har designerats i internationell patentansökan och bctrii!Tande vilka siikanden har angivit alt han iinskar fa europeiskt patent. Dl'tsamma giillcr om sökanden har designerat stat som har
tilhriitt den .:uropciska patentkL>nventionen och dl'nna stat har fiireskrivit
att sfalan dcsignering skall ha samma verkan som ansökan om .:urnpeiskt
patent.
Under fiirutsiittning att avtal hiirom trii!Tas mellan den europeiska patentL1rganisati1H1en och WIPO:s internatim1ella byr!1 skall det europeiska
patentverket vara inkrnatim1ell nyhetsgran.skningsmyndight't pch myndighet för internationell förh.:r.:dande patenterbarhetsprövning enligt samarbetskonv.:nti1men. l centraliseringsprotokollct förbinder sig de stater s1H11
tilltriider den .:uropeiska patentk11nventionen att till l"lirmitn fiir det eunipeiska patent verket avstf1 frrtn att låta sina nationella patentmyndigh.:ter
t.iiinstgöra som internationell nyhetsgranskningsmyndighet resp. myndighet fiir internatiPnell förberedande patentcrbarhl'lspriivning .:nligt samarbetskonventionen. Avsikten med denna ordning iir att efter en övcrgfmgstid i princip endast det europeiska patentverket skall utöva dessa funktioner för de stater som tillhiir den eunipeiska patentorganisationen.
I centraliseringsprotokollet görs dock undantag för patentmyndighet i
stat vars officiella språk inte iir n:'lgot av de officiella sprr1ken vid det eunipeiska patentverket <engelska. franska och tyska). S:'ldan stats patentmyndighet för utföra bf1de internationell nyhetsgranskning och internationell förberedande patent.:rharhetsprövning enligt samarbetskonventionen
med den hL'griinsningen att myndigheten fttr utföra si\dan granskning resp.
prövning endast sävitt avser ansökningar snm görs av dem som iir medborgare i eller har hemvist i den staten eller i angriinsande stat som har tillträtt
den europeiska patentkonventionen. Förvaltningsn'tdet kan vidare tillåta
patentmyndigheten i fördragsslutande stat att utfiira dessa uppgifter iiven i
frflga om internationella patentansiikningar som görs av dem som iir medborgare i eller har hemvist i icke fördragsslutandt· stat vilken har samma
11fficiella sprtik som den fördragsslutandc staten. Som förutsiittning hiirför
gäller emellertid att ansökningen ~ir avfattad på detta spri\k.
Rctriiffande internationell patentansökan som har varit föremål för nyhetsgran~kning

enligt samarbetsk\lnventionen föreskrivs i den europeiska
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patcntknnventi11nen att kompletterande nyhctsgranskning skall fi.iretas vid
det eun>peiska patent verket. <>m ansl.ikningen fullföljs dit. För sådan ansökan skall sökanden hetala vanlig nyhetsgranskningsavgift vid det europeiska patentverket. Förvaltningsradct får emellertid hestiimma under vilka
forui-.;ittningar 1Kh i vilken omfattning det europeiska patent verket skall
avstr1 frftn komplcllcrande nyhetsgranskning av ansökan smn har varit
föremål för nyhetsgranskning enligt samarhctskonventionen od1 endast ta
ut reducerad nyhetsgranskningsavgift av sökanden.
Fiir att inom det europeiska patentsystemets ram fä till stånd en harmonisering av den internationella nyhetsgranskningen skall samarbete iiga
rum mellan det europeiska patentverket och sädan nationell patentmyndighet i en till den europeiska patentk11nvcnti1rnen ansluten stat som tjiinstgör
som internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Detta samarbete skall
grundas pi'1 ett siirskilt avtal, som kan behandla hl. a. granskningsmetoder
och utbytc av nyhetsgranskningstjiinster samt rekrytering och utbildning
av granskare.
Fiir att underliitta de nationella patentmyndigheternas anpassning till
den minskade arbetsbelastning som de k1)111mer att fä till följd av det europei~ka patent verkets verksamhet. far det europeiska patentverket umkr
en övergängstid lftta nationella patentmyndigheter utföra viss granskning
av europeiska patentansökningar.
Enligt den europeiska patentkonventionen ft'lr en grupp stater som har
tilltriitt denna konvention hestiirnma. att europeiskt patent får meddelas
endast gemensamt för alla dessa stater. Slim förutsiittning häiför gäller
dock att de1111<1 grupp stater har slutit särskild överenskommelse om att europeiskt patent som har meddelats för dessa stater skall ha enhetlig karaktiir. Sådan grupp av stater skall svara för de kostnader som den europeiska
patentl>rganisationen ådrar sig genom att utföra ytterligare uppgifter enligt
den siirskilda överenskommelsen. Den ar 197.'i avslutade konventionen om
marknadspatent mellan EG:s medlemsstater li.r en sådan särskild överenskommelse som nu avses. Enligt marknadspatentkonventionen skall upprättas slirskilda organ inom det europeiska patentverket för handläggning
av vissa frågor rörande marknadspatent.
Rlitt att tilltriida den europeiska patentkonventionen har de stater som
deltog i eller inhji.ids att delta i den tidigare niimnda rcgcringskonfcrensen
för införandet av ett europeiskt systern för meddelande av patent. Andra
europeiska stater fär tilltriida konventi11nen om de inbjuds därtill av förvaltningsrådet.
Konventionen trlider i kraft tre mtmadcr efter det att den har tillträtts av
sex stater i vilka år 1970 ingavs sammanlagt minst 180000 patentansökningar.
Fiirdragsslutande stat kan frånträda konventionen genom uppsägning.

uppsiigningstiden iir ett ar.
Konventionen kan rl·videras genom siirskilda konferenser mellan de för-
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dragsslutande staterna. Sttdan konfrn:ns iir beslutför om minst tre (j;irdedelar av de fördragsslutamk staterna iir fiiretriidda vid k11nfrrensen. Andring maste antas vid sadan konferens med trctjiinkdcls

m~~ioritet.

Stat

som inte har ratificerat sftlunda antagna ändringar niir dessa triider i kraft
anse~

ha frf111triitt k11nventionen.

5.3 Marknadspall'ntkonvcntionens innehåll i huvuddrag'
Som har framg[ttt av redogiirelsen fiir den europeiska patentklmventi1men
(avsnitt 5.::!) får en grupp stater som har tilltriitt denna konventiLlll hestiimma att europeiskt patent får meddelas endast gemensamt för alla dessa sta-

ter. S1_1m forutsiittning hiirför giillcr dock att denna grupp stater har slutit
siirskild överen.skommclse om att eurnpciskt patent som har meddelats fi.ir
dessa stater skall ha en enhetlig karaktiir. Mellan EG:s medlcmsstater har
triilfats en sädan överensknmmclse gen1lln den k1mvention s1.1111 den 15 december 1975 avslutades i Luxemburg. konventionen om europeiskt patent
för den gemensamma marknaden (marknadspatentk11nventionen).
Genom marknadspatentkonventionen införs i de fördragsslutande staterna ett gemensamt riittssystem för patent som meddelas för dessa stater
enligt den eLm1peiska patentkonventionen och för europeiska patentansökningar som omfattar sadan stat. Lur11peiskt patent som har meddelats fiir
de stater som har tilltr:itt marknadspatentkonventionen beniimns marknadspatent.
l\forknadspatentet lir enhetligt och autonomt. Enhetligheten innebiir alt
patentet far samma riittsverkan i samtliga fördragsslutande stater och att
det kan meddelas. överlatas. upphiivas eller fotfalla endast för samtliga
dessa stater. Den autnnoma karaktiiren besti\r i att patentet i princip n:gleras uteslutande av bcstiimmclserna i marknadspatentkL•nventionen och
den europeiska patentkonventionen. Det är dock att miif·ka att enligt uttrycklig föreskrift i marknadspatentkonventioncn bcsliimmclserna i fördraget om uppriittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen !R.1Hnfördraget) tilhimpas utan hinder av marknadspatentkonventionen.
Enligt marknadspatentkonventionen t:1r europeisk patentansökan i princip inte avse enstaka F.G-stater utan måste omfotta samtliga stater snm tillhiir FG. Europeiskt patent for EG-stat får sålunda meddelas endast i form
av marknadspatent som omfattar samtliga EG-stater. Under en övergängstid fär dock europeiskt patent meddelas för viss EG-stat eller vissa ECi-stater. om sökanden begiir det. EG:s ministerrttd beslutar niir denn<1 överg[mgstid skall upphöra. För beslut att övergfmgstiden skall upphöra mindre
iin tin i\r frän marknadskonventionens ikrafttriidande kriivs enhiilligt beslut
av ministerrådet och för upphörande vid senare tidpunkt beslut med kvaliticerad majoritet.
' MarknadspatentkonventiLlnen med Jlirtill hörande tilllimpningsförekrifter i den
l'ngelska ver-,iL•nen finns intagen i SOU 1976: ::!~ (hilagnrna 7 n..:h 8).
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Marknadwatcntklinventionen inskr;inker inte FG-stat.:rnas r;itt att
meddda nationella patent. dvs. att bta patent meddL'las av nationell patrntmym.lighet.
Den ensamriitt som erhålls genom ett marknadspatcnt anges i konventi,1nen genom en uttömmande uppdkning av de fttg;irder i fraga om en patenterad uppfinning som i princip iir fi.irbchilllna patenthavaren. Denna
uppr;ikning omfattar bäclc handlingar som utgiir direkt utnyttjande av upplinningcn (direkt patentintrt\ng) lKh handlingar Slinl utgi·ir indirekt utnytt_jande av denna (medelbart patentintrfmg).
Den gcntim marknadspatentct erh{tllna ensamriittcn omfattar inte t1tgärd
med patentskyddat alster. om patenthavaren eller annan med dennes uttryckliga samtycke har fö11 ut detta alster p{t marknaden i nttgon fordragsslutande stat. Den Sl)m i en EG-stat har köpt patentskyddat alster frän patenthavaren eller fr{rn nitgon som har denne-, medgivande att 'iilja alstret
far <dunda utan hinder av cnsamr;itten införa och utnytt.ia alstret ;ivcn i
iivriga F.(1-statcr. Enligt konventionen g;iller motsvarande

inskr~inkning

i

den ensamriitt som nationellt patent ger patenthavaren i den stat diir paten\ el har meddelat.... Som ff1ru\s~·t1tning hiirför g;iller all patcnlhavarcn eller
:innan med patenthavarens uttryckliga samtycke har fört ut det patentskyddade alstret pit marknaden i nhgl)n flirdragsslutandc stal. De inskr1inkningar i cnsamr;iucn som hiir avses giiller dock inte om det enligt gemcnskapsrlittcn (.. Community law .. ) föreligger sk;il att lf1ta cns;unr1il ten omfatta Mgiird med patentskyddat alster i de fall som nu avses.
I fråga om uppfinning som omfattas av marknadspatent medges i var:ie
fördragsslutandc stat samma föranviindarriitt Sllm diir hade kunnat fäs om
uppfinningen hade varit skyddad av nationellt patent.
Enligt kl)nventionen ger ansökan om markna<lspatent skadestandsriittsligt skydd under viss del av ans\ikningstilkn. under förutslittning att ansökningen leder till patent. Sökanden har sålunda riitt till en med hiinsyn
till omst(indigheterna skiilig erslittning av den som. under tiden mellan ansökningens publicering och patentmeddelandet. olovligen utnyttjar uppfinning Sllfl1 l)mfattas av ansökan llm marknadspatent. För utnyttjande som
sker efter patentmeddelandet best;ims skadcst:\nd och eventuellt straff för
patentinträng enligt nationell lag.
Fördragsslutandc stat har riitt all som villkor för all ansiikan om marknadspaknt skall ge skadestandsriittsligt skydd kriiva översiittning av patentkraven till den statens ofticiella spr{1k. om handliiggningsspr;1ket fiir
ifrägavarande ansökan inte lir officiellt spritk i den stat..:n. Sf1dan övcrsiittning skall enligt sökandens val ges in till myndighet i den staten. vilken
myndighet skall publicera översiittningcn. eller tillställas den som utövar
uppfinningen i den staten. Ansökningen fr1r inte skadcst[mdsriittsligt skydd
niir det giiller utnyttjande i den staten förriin s\ikanden har fullgjort vad
som krlivs i delta avseende.
För att marknadspatent skall bli giltigt. måste sökanden inom viss tid ge
in överslittning av patentkraven till samtliga EG-statcrs officiella spr:\k.
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hand med att den undcrtedrnar eller ratificcrar konventioncn forhchalla
sig riitten att kriiva iivcrsiittning av iiven patcnkts heskrivning till dcn statcns officiella spräk.
Talan om intrång i marknadspatcnt priivas av nationcll domstol. I konventioncn regleras fragan llm hchiirig dlimstol för sti.dan talan. Mtil om intrång för pti yrkandc av part fiirklaras vilande. om inviindning mot cller frtiga om upphiivandc eller hcgriinsning av marknadspatentet är under prövning i Jet curnpeiska patent verket. LI pphiivcr det cun1pei~ka patentverket
intc patentet. skall Jt.:t niir patcntets slutliga lyddse har foststiillts avgc yttrandc rörande patentskyddets omfattning. Oomsllil som priivar talan om
intrtrng i marknadspaknt rnr alltid hegiira yttrandc från dct europciska patcntverket rörande patentskyddets lllnfattning.
Pa patenthavarens hcgiiran kan marknadspatcnt bcgriinsas. Patenthavarcn skall i s{1 fall ange den önskaJe hcgränsningen. varefter det europeiska
patentverket prövar om dt.:t sålunda bcgriinsadc patentet iir giltigt.
Fr~tga

om ogiltigförklaring av marknadspatent priivas av det europeiska
patentverket vid siirskilda enhetL·r som uppriitlas for detta iindamäl. De
ogiltighetsgrundcr som fär äheropas iir alla de som medges i den europeiska patentkonventionen. Det iir vidare att miirka att marknadspatent far
förklaras ogiltigt för viss fördragsslutande stat. om det har meddelats trots
att det inte uppfyller kravet pä nyhet i förhtillande till nationellt patent eller
nationell patentansökan med tidigare ansöknings- eller prioritctsdag.
Genom att avge reservation vid undertecknandet eller ratificeringen av
konventioncn kan fiirdragsslutande siat förhehr1lla sig riittcn att under en
övcrgångstid lata domstol i den staten som prövar talan om inträng i marknadspatent pröva även patentets giltighet i den staten. om parterna medger
detta. Ogiltigförklaring rnr i sti.dant fall ske endast pt1 nägon av de grunder
som hade fött fiheropas WHll ogiltighctsgrund vid det europeiska patentverket. Sådan reservation giiller under hiigst tio är frftn konventionens ikrafttriidande. EG:s ministcrräd kan dock med kvalificerad majoritet förHinga
denna övergängstiJ med högst fem :'tr.
Patcnthavarc kan upplflta licens för utnyttjande av uppfinning som omfattas av marknaJspatcnt. Licens kan avse hela patentet eller del av delta.
Licens kan vidare avse hela det l1mri\dc inom vilket marknadspatcntet giiller eller del av delta områdc. Har licens som avser patentskyddat alster
upplätits för endast del av detta omrf1de. far den som har köpt alstret av liccnshavaren fritt införa och utnyttja detta inom hela konvcntionsområdet.
Enligt konventionen fär licens uppltilas i form av ensamlicens eller i
form av enkel licens. Det bör emellertid anmiirkas att enligt EG-kommissionens uppfattning upplatclse av ensamlicens i regel strider mot bcstiimmclserna i Romfördraget rörande fri konkurrens och fria varurörelser.
Överlfttclse av patent och uppli\tclse av licens fär inte verkan mot tredje
man som iir i god tro forriin den har antecknats i det siirskilda register över
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marknadsrat.:nt som skall föras av det curoreiska ratcntvcrket.
Fragan om meddelande av tvtL11gsliccns för utnyttjande i viss fördragsslutande stat av urpfinning som omfattas av marknadsratent avgörs enligt
den statens lag.
Inom den europeiska patentorganisationens förvaltningsrt\d hildar för ctr~idarna

för de stater som har tilltriitt marknadspatentkonwntioncn 11ch

fiiretr;idare för EG-kommissioncn ett siirskilt utskott. som hcslutar i frågor
riirandc marknadspatentkonventi1lncn. dess administrati1m LlCh finansiering. ln1lm det eunlreiska patentverket uprriittas siirskilda organ för handl~iggning

av vissa frt\gor rörande marknadspatent. niimligen ogiltighetsav-

dclningar. ogiltighetskammare och en patentförvaltningsavdelning. Ogiltighetsavdelning iir första instans for rrövning av frågor om bl. a. ogiltighL't
Lich hL'griinsning av marknadsratcnt. Ogiltighetskammarc prövar besviir
i.iver beslut av ogiltighetsavdL'lning och avger yttrande till nationell domstol i m{tl rörande intrfö1g i marknadspatent. BL'slut av ogiltighctskammarc
kan i vissa fall iivL'rklagas till E::G-domscolen i I .UXL'!llburg. Urpkommer
vid nationL'll domstol fri\ga rörande tolkning av marknadsratcntkonvcntionL'n ellL'r av vissa bL·stiimmclsi.:r i Jcn L'Ul"llpL'iska patentk1lnvcntionL'n.
f;tr LkimstpJen hiinsk.iuta frågan till EG-J1rn1stL1lcn. Kan den nationella
domstplens heslut inte överklagas. skall den understiilla ECi-dPmstolen dylika frf1gor.
De siirskilda organen har samma officiella språk som det europeiska patentverkets övriga 1lrgan. dvs. engelska. franska och tyska.
Inför de särskilda 11rganen för som ombud i princip användas endast den
som Lir upptagen i det europeiska patentverkets förteckning över auktoriserade Pmb11d 11ch s1lm dessutpm iir medborgare i eller driver rörelse clli.:r
Ilar anstiillning i stat som har tilltriitt marknadspatentknnventinnen. Den
~11m

iir uprtagen i denna förteckning men inte uppfyller ni1gllt av de övriga

niimnda villknrcn fär dnck företriida part inför de siirskilda 1irganen. 1Hn
han Lir den som senast företriiddc parten vid handliiggning enligt dt'n europeiska ratentklinvcntionen rörande ifr;'igavarande marknadspatent eller
den patentansökan p[1 vilken marknadspatentct grundas. Som ytterligare
förutsiittning giiller dock att den stat i vilken ombudet ;\r medborgare eller i
vilken han driver rörelse eller har anstiillning tilliimpar sf1dana bestämmelser i frf1ga om riitt att upptriida Sll!ll 1lmbud vid di.:n statens nationella patentmyndighet som sf1vitt avser reciprocitet överensstiimmer med de fori.:skrifter som förvaltningsrådets siirskilda utskott kan utfärda.
Marknadspatentkonventioncn tri1dcr i kraft tre mi1nader efter det att
samtliga de stater som har undertecknat konventionen (samtliga FG-staterJ har ratificerat den. I samhand med att dessa stater den 15 december

1975 undertecknade konventionen avgav de en förklaring av innehörd att
de avser att ratificera marknadspatentkonventionen sil att den triider i
kraft sf1 snart s1lm mi~jligt efter det att den euroreiska patentkonvcnti1men
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har triitt i kraft. Marknadspatentkonventionen har hittills inte tilltriitts av
ntigon stat.
Stat som i framtiden hlir medlem i EG mi'tste ansluta sig till marknadspatentkonventionen. Stat som inte tillhör FG men har tilltriitt den europeiska
patentkonventionen och som bildar tullunion eller har frihandelsavtal med
EG får genom enhiilligt heslut av F.G:s ministerråd inbjudas till l'iirhandlingar om

~iirskilt

avtal som skall göra det möjligt att tilliimpa konventio-

nen för denna stat. I avtalet skall de niirmare villkoren fiir denna til!Himpning anges.

h

Riksdagen !977/7R. I

.111111/.

Nr I. /kl A
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6 Kommittens synpunkter på följderna av tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen
6.1 Det S\enska patenh'erkets arhetsbelastning och personalbehov
6.1. I

All111c"i1111a .1.1·11r11111kta

Under 1960-talct ökade antalet ratcntansökningar som ingavs till det
svenska ratentvcrkt:t kraftigt. S["illrnda ingavs t1r 1960 12 744 ansökningar.
medan antalet ar 1969 hade

~tigit

till IX 158. De senaste åren har emellertid

denna ut veckling brutits och antalet ansökningar har minskat. Ar 1975
stannade sttlunda antalet ansökningar vid 14 7XX. Samma tendens har förmärkts i de flesta viktigare industriliindcr.
Denna utveckling torde enligt kommitten i första hand hem rfi det under
senare ftr r!1dande konjunkturliiget. Företriidare för det svenska niiringslivel har enligt kommitten framh::Ulit. all hade patenteringskostnaderna och
kostnaderna för att h:ivda en erhfl.llen patcntr:itt mot den som gör intr:'lng i
patentet p:'l senare :'lr har vuxit snabhare iin andra kostnader och att de nu
har hlivit s!1 höga att även större företag noga m:'lste pröva värdet av all sö-

ka patent pfi en uppfinning o.::h övcrv:iga i vilka liinder patent hör sökas.
Kommitten uppger vidare all det iiven har hiivdats alt internationella företag med stora resurser i flera liindcr inte har så stort hehov av patent. utom
niir det giillcr d.:: viktigaste marknaderna.
Enligt kommitten är det för tidigt att avgöra i vad mftn andra orsaker än
konjunkturliigct har haft påtaglig betydelse för minskningen av antalet patentansökningar. Kommitten utgår frf1n att en tilerhiimtning av ansökningsantalet kan komma att ske fram till är 1985. Antalet ansökningar vid det
svenska patentverket är 1985 beriiknar kommitten diirför till ca 18 000. om
varken samarhetskonvcnt ionen eller den europeiska patent konventionen
trhder i kraft. Därav antas 5 000 komma fr:'tn svenska och 13 000 frrm utländska sökande. Detta motsvarar dcn fördelning som under senare är i
huvudsak har rfttt i Sverige mellan antalet ansökningar med svenska siikande och antalet ansökningar med utliindska sökande. Dessa antaganden
rörande antalet patentansökningar utgör grunden för de siffermiissiga uppskallningar ang;1ende patentvcrkets arbetsbelastning och ekonomi som
kornmitten gör.

6.1.2 Verkan m· tilltriilfr till endast .rn111arhct.1·kom·e11tio11e11

Kommitten har antagit att bä.de samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen kommer att träda i kraft inom en nära framtid.
Om Sverige i det liiget tillträder cnhart samarbetskonventionen. torde enligt kommitten antalet patentansökningar vid det svenska patent verket inte
viiscntligt komma att avvika från det antal som redovisats för det fall att
ingen av konventionerna träder i kraft. Vid ett tillträde till enbart samarhctskonventionen skulle sålunda tir 1985 till del svenska patentverket ges

,,,
,,_,
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in ca I 8 000 patentansiikningar. varav.~ 000 fran svenska sökande och MersUknde 13 000 frftn utbndska siikande.
I det la fall anser sig knmmitlt'n kunna

utg~i

frfrn all samtliga ansökningar

görs i form av intetnatinndl patentansiikan. Sftvitt giiller ansökningarna
fr:'rn utliindska sökande riiknar kommitten med att de som regel hlir förem{d för internationell nyhetsgranskning vid annat patentverk iin det svenska. iiven 11m det svenska patentverket är internationell nyhetsgranskningsmyndighel. Om det svenska patent verket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. antas de 5 000 ansiikningarna frttn svenska sökande komma att nyhetsgranskas hiir. Ptt grund av att internationell nyhetsgranskning iir mera arhetskriivande iin den nyhetsgranskning som normalt
iiger rum vid del s\'enska patentverket. beriiknas arhetsinsatscn i\ka med

10'; för va1:je sitdan ansökan. A andra sidan antas att en internationell patentansökan. som redan har varit fi.irem;ll för internationell nyhetsgranskning niir den fullföl.h vid det svenska patentverket. kriiver endast omkring
80 r; av det arbete som tltgtlr vid nuvarande handliiggning.
Under förutsiittning att det svenska patentverket blir internationell nyhetsgranskningsmyndighet skulle sälunda enligt kommitten handliiggning
hiir av de ca 18 000 patcntansiikningarna kriiva en arhetsinsats som motsvarar fullständig handliiggning enligt nuvarande rutiner av omkring 16 0011
ansökningar. Ett tilltriide till enbart samarhetskonventionen skulle i sft fall
enligt kommitten inte medföra nhgon niimnviird minskning av arhetshelastningen vid det svenska patentverket. i van fall inte fram till t1r 1985. Nf1gra
nrnstiillningssvfaigheter för verkets personal till följd av minskningen av
antalet ljiinsler kan därför enligt k11mmitten inte uppkomma.
Kommitten anser emellertid det inte vara uteslutet att ett svenskt tilltriide till endast samarbetskonventionen kan leda till att antalet patentansökningar vid det svenska patentverket blir avseviirl bgre iin

SLllll

nyss anta-

gits. Om Sverige swr utanför den europeiska patentorganisationen. föreligger det niimligen enligt kommillen viss risk att siikande som är intresserade av att fft patentskydd i Furopa begriinsar sig till s{1dana stater för vilka
patent kan meddelas av det europeiska patentverket.
( >m de hesliimmelser i samarhetskonventionen som riir internationell
förheredande palenterbarhetspn)vning skulle triida i kraft och systemet
med sadan priivning skulle utnyttjas i stor omfattning. hör detta enligt
kommitten pi\ sikt leda till viss minskning av arbetshelastningen vid det
svenska patentverket jämfört med det fall att endast knnventionens bestiimmelser llill internationell nyhetsgranskning iir tillämpliga. Enligt klimmitten giiller detta siirskilt för det fall alt Sverige tilltriider endast samarbetskonventionen. I sädant fall iir det niimligen enligt kommitten troligt.
att utliindsk siikande som önskar patent för Sverige gör internationell ansökan med utnyttjande av det europeiska patent verket ~nm myndighet för
internationell nyhetsgranskning och internatil1nell förberedande patenterharhetsprövning. Sadan sökande mfiste dock vara niedblirgare i stat som
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inte bara har tilltriitt den europeiska patentkl1nventiunen utan iiven har tilltriitt samarbetskonventil1nen utan att avge reservatilln nlllt dess kapitel Il.
lllll inte generall'iirsamlingen fiir den unillll som bildas enligt -;amarhL'lskonventionen beslutar annat.

n.1.3 \ia/.:.e111 a1· tilltriide till hdde sa111arhet.1·/.:.011rc11tio11cn och den c11rof'l'i.1 f.:.a

{Jll (I' 11 tf.:.1 !11 \ 'l' /1 f

it !lll' /I

När det gäller den inverkan pf1 arbetsbelastningen vid det svenska patentverket som ett tilltriide till både samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen kan

rn gör kommitten sina bedömningar delvis

på grundval av material rörande arbetsbelastningen vid det europeiska patentverket som har anviints av den interimskommitte som förbereder den
europeiska patentkonventionens ikrafttriidande.

Aven i detta fall utgftr

kommitten från att det svenska patentverket kommer att utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet enligt samarbetskonventionen.
Inom interimskommitten har gjorts vissa uppskattningar rörande ansökningsantalet vid det europeiska patentverket. Dessa uppskattningar grundas pft den s. k. trestatsteorin. Utgångspunkten för denna teori är att den
som önskar erh:illa skydd för en uppfinning i tre eller flera av de fördragsslutande staterna kommer att söka patent för dessa stater genom europeisk
patentansökan. Med hjälp av en av WI PO förd statistik över patentansökningar har i frftga om de ansökningar som i\r 1970 gavs in av utländsk sökande i de stater som kan antas tillträda den europeiska patentkonventionen undersökts från vilket land de olika ansökningarna hiirrörde. Om den
europeiska patentkonventionen hade varit i kraft år 1970. skulle enligt trestatsteorin svenska sökande ha givit in K43 ansökningar till det europeiska
patentverket. Motsvarande beriikningar har utförts för övriga tilltänkta
fördragsslutande stater. Beriikningar har ocksti gjorts beträffande antalet
ansökningar fr:'ln sökande i stater som inte förväntas tilltriida konventionen.
På grundval av trestatstcorin har inom interimskommitten antagits. att
det europeiska patentverket vid mitten av 1980-talet hör fä ta emot omkring 40 000 europeiska patentansökningar ärligen. Patentpolicykommittens uppskattning av arbetsbelastningen vid det svenska patentverket
grundas pt1 att det europeiska patentverket kommer att fä detta antal ansökningar.
Såvitt giHlcr Sverige har under förberedelsearbetet pä den europeiska
patentkonventionen på grundval av 1970 års ansökningssiffror antagits. att
70 0; av patentansökningarna frän utländska sökande skulle göras i form av
europeisk patentansökan. Kommitten har vid sina beräkningar utgått frän
en sådan fördelning av patentansökningarna mellan det svenska och det
europeiska patentverket. På grundval härav beräknar kommitten att av de
13 000 ansökningar om patent för Sverige. som är 1985 antas komma att gö-
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ras av utHindsk sökande. ca 9000 ansökningar kommer att handliiggas vid
det elirPpeiska patentverket. Huvuddelen av de

~1tersti\ende

ansökningar

med utliindsk sökande (30 'i eller ca 4 000). vilka skulle komma att handliiggas vid Jet svenska patentverket. antas ha varit fön::mi\I för internationell nyhetsgranskning enligt samarbetskonventionen vid annan internationell nyhctsgranskningsmyndighet iin det svenska patentverket.
Med hänsyn till osiikerheten i siffrorna bortses i kommillens uppskallningar från den stimulerande inverkan som samarbetskonventionen kan
antas medföra pi\ företagens vilja att söka patent. Säsom förut har niimnts
skulle enligt trestatstcorin knappt I 000 europeiska patentansökningar
komma att ges in av svenska sökande. Delta motsvarar ca

la antalet ansökningar

fr~1n

svenska sökande. vilket

~O

c; av det tota-

ar 1985 antas uppgä till

ca 5 000.
Kommitten framhäller emellertid att siffrorna är osäkra. Kommitten
n~imner

all Jet fr~n nederländsk sida har redovisats ett alternativt underlag

för hedömning av vilket antal patentansökningar som på sikt kommer all
ges in till de nationella patentverken. Enligt de nederländska antagandena
skulle utomnordiska sökande endast i undantagsfall söka patent vid det
svenska patentverket. Vissa undersökningar som under 1960-talct utfördes
inom bl. a. EFT A visar emellertid enligt kommitten att det inte är ovanligt
att företag selektivt söker patent pä olika uppfinningar i olika länder beroende pä 1mtrknadsintresset. Trestatsteorin skulle sålunda inte vara allmängiltig.
I vilken utsträckning utländska sökande även i framtiden kommer att söka patent för Sverige vid det svenska patentverket heror enligt kommitten
bl. a. pfl vilken service det svenska patentverket kan ge. Kommitten anför.
att nyhetsgranskningcn vid det europeiska patentverket först på mycket
lång sikt torde komma att omfatta nordiskt granskningsmaterial. Om patentverkets granskning även framdeles sker ocksä pi\ grundval av nordiska
patentskrifter. kan detta enligt kommitten innebära en avgörande fördel.
särskilt för sökande som önskar fä hflllhart patent inom områden där
svensk forskning och utveckling ligger väl framme. Kommitten framhåller
i detta sammanhang att en studie som nyligen har utförts av det svenska
patentverket visar. att endast ungefär h1ilften av de patent för Sverige som
meddelas svi:nsk sökande avser uppfinning som publiceras utomlands i
form av utliindskt patent för samme sökande. Av betydelse blir enligt kommitten ocksä förhållandet mellan handläggningstidcrna vid det svenska patent verket och vid det europeiska patentverket. Kommitten uttalar vidare
all om det svenska patentverket blir internationell nyhetsgranskningsmyndighet enligt samarbetskonventionen, den garanti i fråga om resurser och
gransknings kvalitet som detta innebär kan utgöra ett skäl för utländska sökande att söka patent vid det svenska patentverket.
Kommitten påpekar också att den europeiska patentkonventionen och
samarbetskonventionen leder till en minskning av kostnaderna i de fall dä
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patent pa samma uppfinning önskas i ett stort antal Hinder. Denna kostnadsrninskning kan göra det miijligt fiir företag. som hittills har tvingats till
st\lr selektivitet vid patentering av uppfinningar. att söka patent i ett större
antal stater diir marknadsintresse finns iin

r. n.

Detta kan enligt kommitten

leda till all patent k\>mrner att sökas för Sverige i större omfattning iin s1Hn
har antagits i del föreg{1ende. Slutligen finns enligt kornmitten anledning
anta att samarbetskonventionen kan leda till en inte oviisentlig ökning av
antalet ansökningar om patent för Sverige frf111 Sovjetunionen 1ieh Japan.
Kommitten

framh~dler

att en europeisk patentansökan kommer alt vara

förenad med avseviirda kostnader. Pä grund hiirav torde enligt kommitten
en svensk patentsiikande endast i undantagsfall k\lmma att direkt siika
skydd för en uppfinning genom europeisk patenlansiikan. Kommitten ant<1r att s;'1dan siikandl' diirfiir i regl'l ko111111er all i stiillet fi.ir-.t ge in inlernatillnell eller nali1rnell pa1entansiikan till del svenska patentverket för all senare giira euwpl'isk palenlansiikan 1.>ch diirvid i1heropa prioritet fr;'111 den
tidigare ansi.ikningen.
S\lrn tidigare niimnts (avsnill .'i.2) fiireskrivs i den europeiska palen1konventi1.Hll'n att internationell palentansiikan som har varit föremäl för internationell nyhetsgranskning enligt samarbetskonventionen i princip skall
underkastas kompletterande nyhetsgranskning vid det europeiska patentverket om ansökningen fullföljs dit. För sfldan ansökan skall sökanden betala vanlig nyhetsgranskningsavgift till det europeiska patentverket. l-örvaltningsr;1det kan emellertid besluta att kompletterande nyhetsgranskning
inte skall ske och att nyhetsgranskningsavgiften skall nedsättas för sfldan
ansiikan.
Det finns enligt kommitten anledning att riikna med att internationell patentansiikan som har varit fiiremi\l fiir internationell nyhetsgranskning vid
det svenska patentverket och som fullföljs som europeisk patentansökan
inte kommer all bli fön:::mal för knmpletterande nyhetsgranskning och därför kommer att fä titnjuta viss nedsiittning av den nyhetsgranskningsavgift
som normalt tas ut vid det europeiska patentverket. Sökanden vinner då
ocks[1 att ansökningen handliiggs snabbare. Kommitten pilpekar vidare att
sökanden genom att först ge in internationell patentansökan till det svenska patentverket dessutom vinner den fördelen att han inte behöver ge in
övcrsiillning av ansökningen till nagot av det europeiska patentverkets officiella sprt1k förrän tjugo månader har förflutit från ansökningens ingivningsdag eller. om prioritet yrkas. från prioritetsdagen. Av nu angivna skiil
utg{tr kornmitten frän att den europeiska patentkonventionen inte kommer·
att niimnviirt piivcrka antalet patentansökningar vid det svenska patentverket th1n svenska sökande.
Kommitten förutsätter som niimnts att det svenska patent verket kommer all vara internationell nyhctsgranskningsmyndighet enligt samarbetskonventionen. Liksom niir det giiller följderna av ett tilltr:ide till enbart
samarbetskonventionen har kommitten hiir vid sina uppskattningar antagit
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alt alla ansökningar frf111 svenska siikande ges in till det svenska patentverket i form av internationell patentansökan. Antalet ansökningar frftn
svenska sökande uppskattas tirligen uppg:'i till ca .'i 000 under perioden
1977-198.'i. Alla dessa ansökningar förutsiitts av kommitten hli föremitl för
internationell nyhetsgranskning vid det svenska patentverket. Som nyss
nämnts antar kommitten att sådan nyhetsgranskning medfiir ungefär JIV;
mer arhete per ansökan iin vid nuvarande handliiggning vid det svenska patentverket.
Enligt kornmitten möter det till föl.id av en undantagshestiirnrnelse i det
tidigare niimnda eentraliseringsprotokollet till den europeiska patentkonventionen inte hinder att det svenska patentverket utför internationell nyhetsgranskning av internationella ansökningar som ges in av sökande i de
övriga nordiska liinderna. iiven om Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen. Kommitten antar att Mligen ca .'iOO sadana ansökningar
kommer att hli föremäl fiir dylik granskning vid det svenska patentverket.
Det antas vidare alt samtliga dessa ansökningar omfattar Sverige. dvs. tar
upp Sverige som designerad stat. I ktlrnrnittcns heriikningar redovisas inte
dessa ansökningar siirskilt. utan de antas ing:'i i de tidigare niirnnda 4 000
ansökning•trna med utliindsk sökande vilka har antagits komma att iiven
efter ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen ges in till
det svenska patentverket. Det förutsiilts alt huvuddelen av dessa ansökningar från utlandet har varit förernal för internationell nyhetsgranskning
enligt sarnarhetskonventitlnen vid annan myndighet iin det svenska patentverket. varför det svenska patentverkets handHiggning av dylika ansökningar antas kriiva endast ca 8!V; av det arhete som normalt <'itg:'ir för fullstiindig handliiggning av en patentansökan.
Det svenska patent verket utför sedan ar 1970 pi1 hegiiran nyhetsgranskning av uppfinningar utan samhand med patentansökan. Under de två
första hudgetår som denna nyhetsgranskningsservice tillhandahölls av det
svenska patent verket t 1970/71 och 1971/72! uppgick antalet nyhetsgranskningsuppdrag till ca 600 men var hudgetårct 1974/7.'i drygt I .'iOO. I sina anslagsiiskanden för hudgetåret 1976/77 har patentverket räknat med en fortsatt ökning de närmaste ären. Vilken inverkan som ett ikrafttriidande av
samarhetskonventionen och den europeiska patentkonventionen kan få på
omfattningen av denna verksamhet kan enligt kornmitten ännu inte med
säkerhet bedömas. Kommitten anser emellertid att det finns anledning anta att om Sverige tillträder dessa tvä konventioner. antalet uppdrag av detta slag kommer att öka. Det iir nämligen enligt kommitten sannolikt att en
stor del av de patentansökningar som puhliceras av det europeiska patentverket kommer att omfatta Sverige. För svenskt näringsliv och svenska
uppfinnare kan det da vara angeläget att på ett tidigt stadium

rn klarlagt om

en viss uppfinning fritt fttr utnyttjas. Frän näringslivets sida har också
framhållits det angcliigna i att denna nyhetsgranskningsserviee byggs ut.
om Sverige kommer att delta i det internationella samarbetet enligt samar-
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Kornmi11en har mot denna bakgrund uppskattat antalet uppdrag till 3 000
tir 198.5. Enligt kommilten torde varje si\dant uppdrag i genomsnitt kräva
ungd1ir hillften av Jet arbete som i'ltgår vid fullständig handläggning av en
nationell pakntansökan.
Om det svenska patentverki:t utses till internationell nyhctsgranskningsmyndighet skall. som tidigare nämnts (avsnitt 5.2). enligt centraliseringsprntokolkt samarhetsavtal ingtls mellan det svenska patentverket och det
europeiska patentverket. Kommilten påpekar att det svenska patentverket
enligt detta sarnarhetsavtal kan komma alt utföra nyhetsgranskning av europeiska patentansökningar fiir det eunipeiska patent vi:rkets dkning.
Kommitten har inte ansell di:t 111ö.iligt att uppskalta vilken omfattning ett
s;·1dant uppdrag skull.: kunna fa. Vidare niirnni:r kommitt.:n alt det svenska
palentverkel kan komma att utföra granskning och prövning av patentansiikningar inom ramen för Sveriges bisl;'ind till utvecklingsliinder. Kommitten anser det inte heller möjligt att bedöma vilken omfaltning en s:hlan
verksamhet skulle kunna fa.
Den arbetsinsats som

;'ir

198.5 kriivs vid det svenska patentverket för

handliiggning av ansökningar och granskningsuppdrag om Sverige tilltriider ht1da konventionerna kan enligt kommittens beriikningar antas komma
att motsvara det arhete so111 f. n. i\tgår för fullstiindig handHiggning av
drygt I 0 000 patentansökningar (5 000+ 10 '/(,av 5 000+80 t;( av 4 000+ 50 q
av 3 000).
Mot bakgrund av dessa antaganden rörande arbetsbelastningen beräknar kommitten att det svenska patentverket. under förutsättning att det utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. skulle på lång sikt behöva drygt I00 heltidanställda tekniska granskare (ingenjörer) mot nuvarande omkring 180. Kommitten framhåller emellertid att till följd av osäkerheten i de antaganden som har lett fram till den uppskattade arbetsbelastningen. några säkra bedömningar av behovet av personal inte kan göras förriin de tvi'I konventionerna har varit i kraft åtskilliga år. Om de tidigare nämnda nederländska antagandena visar sig riktiga. skulle enligt kornmitten patentverket behöva endast ca 80 heltidsanställda granskare.
Vid dessa bedömningar av patentverkets behov av ingenjörer har kommitten utgått frttn att antalet handlagda ansökningar per år och granskare
inte ändras i förhållande till vad som gäller f. n. Eftersom antalet granskare
kommer att minska. mi'tstc emellertid varje granskare svara för ett större
tekniskt område än i dag. Detta kan enligt kommitten medföra att antalet
handlagda ansökningar per granskare och år sjunker. I sina bedömningar
har kommitten inte heller tagit hänsyn till att en anpassning av den svenska
handläggningsordningen till den ordning som skall tillämpas vid det europeiska patentverket kan komma att bli erforderlig i vissa avseenden. En
sådan anpassning kan enligt kommitten bli nödvändig för att säkerställa att
patent som meddelas av det svenska patentverket blir av samma kvalitet
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som de eunlpeiska patenten. Enligt kommitten kan iiven en sädan anpassning medföra att granskarnas arbetsinsats per ansökan ökas. Kommitkn
pfi.pekar i detta sammanhang att den slutliga prövningen vid det europeiska
patentverket skall utföras av en avdelning som i regel besttir av lre tekniska granskare.
Enligt de personalplaner som har gjorts upp för det eun1peiska patentve1let skulle Sveriges andel av per;onalen bli niira 6r;. Detta skulle inneb~ira

att lllnkring 60 svenska granskare kan beredas anst~illning vid det
europeiska patent verket. Med hiinsyn hiirtill och till den personalomsiittning som kan beriiknas iiga rum vid det svenska patentverket anser kommitten att minskningen av antalet granskare frr1n nuvarande 180 till drygt
I00 i slutet av 1980-talet kan genomföras utan olligenheter. Kommitten
framh;'iller ocksh att till följd av att hamföggningstiden för en patentansökan iir mellan tvi\ nch tre ;'\r. en nedg;'ing i anstikningsantalet inte genast
föranleder minskning av personalen.
En minskning av antalet ingenjörer frtln 180 till drygt 100 föranleder en-

ligt kommitten ett väsentligt minskat behov av chefstjiinstemän vid patentverket. Kommitten anser vidare att minskningen av antalet patentansökningar hör leda till att antalet ingenjörer i besvärsavdclningen kan minskas.
För båda ti.tllen har minskningen uppskattats bli ca 30 r;;. Också för övrig
personal. friimst jurister och biträdes personal. som utgör ca 35 r.;- av all
personal på patentavdelningen. har ett tilltriide till båda konventionerna
uppskattats föranleda en minskning med ca 3tVr. Hiirvid har kommitten
beaktat att behovet av personal för underhåll rn:h hante1ing av patentskriftsmaterial inte minskar vid ett tillträde till konventionerna. Även för
de nu nämnda personalkategorierna torde enligt kommitten minskningen
kunna genomföras utan olägenheter.

6.2 Del svenska palenlverkcls ekonomi

6.2. I Verkan a1· tilltriidc till endast .1·w11arhe1.,kom·e11tio111•11
Kommitten föreslår att. om Sverige tilltrlider samarbetskonventionen.
det från svensk sida verkas för att det svenska patentverket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning. Varje sådan myndighet maste förfoga över viss minimidokumentation.
Det svenska patentverket förfogar redan över huvudparten av denna minimidokumentation. Såvitt giiller patentskrifter krävs dock viss komplettering av sammandragen av ryska och japanska patent skrifter. Kostnaderna
för att anskaffa dessa ytterligare sammandrag torde enligt kommittens bcdiimning i 1974 ärs bctlinkande inte överstiga

~.'i

000 kr. För klassificering

av sammandragen kommer diirtill en mindre kllStnad.
Minimidokumentationen omfattar emellertid ocksf1 sädan annan teknisk
litteratur än patentskrifter varom överenskommelse har triiffats mellan de
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internationella nyhetsgranskningsmyndighetcrna. Årskostnaden för att införskaffa den litteratur som kan antas komma att 1Hnfat1as av en

s~1dan

li,·ercnskonunelse her:iknar kommillen i ILJ74 ;1rs bet:inkande till ca
:!()() ()()() kr.
Om det svenska patentverket skall kunna tj:instgöra som internationell
nyhetsgranskningsmyndighet. mt1ste enligt kommitten verkets granskare
ges \'iss kompletterande patcntriittslig utbildning. Kommitten anser vidare
att -;iirskild sprtikutbildning mtiste anordnas för all förbättra granskarnas
spri1kkunskapcr. Fr;)n och med hudgett1ret 1977/78 kan de tirliga utbildningskostnaderna enligt kommittens beriikningar i 1974 tlrs bet:inkande
uppska1t;1s till :!5 0110 kr. rn.:h de ;'1rliga kostnader som nwtsvarar minskningen i granskarnas arbetsinsats under 11tbildningstidcn till ca 1001100 kr.
Enligt k1)mmittcn torde palenl\'erkets kansli behiiva ytterligare en juristtjiinst rör planeringsarbete. utarbetande av rutiner och arbetsuppgiftn pii
det internati1111ella planet.
Den myndighet som tar emot en internationell patentansökan (mottagande myndighet) har r:itt att av sökanden ta ut en särskild förmedlingsavgift
för det arbete som tlsamkas den mottagande myndigheten. Avgiftens storlek fasts@ls av resp. mottagande myndighet. Denna avgift bör enligt kommitten best:immas till sildant belopp. att influtna avgifter täcker de kostnader som uppkommer för patentverket i dess verksamhet s,1m mottagande
myndighet.
Internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning har enligt konventinnen rätt
att av sökanden ta ut en avgift för den internationella nyhetsgranskningen
resp. patenterbarhctspriivningen. Avgiftens storlek bestiims av resp. myndighet. (kksti dessa avgifter hör enligt kommitten besthmmas sl\ all det
svenska patentverkets kostnader fiir internationell nyhetsgranskning och
internationell förberedande patenterh<irhetsprövning tiicks av inflytande
gransknings- resp. prövningsavgiftcr.
Internationella patentansökningar som är avfattade pl\ engelska, franska, japanska. ryska eller tyska publiceras pti detta sprtik av WIPO:s internationella byrå. Är ansökningen avfattad på annat sprtik. skall den publiceras i engelsk översättning. Denna översättning skall utarbetas av vederbörande internationella nyhetsgranskningsmyndighet. Om det svenska patentverket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. ml\ste
verket således svara för översiittning till engelska av ansökningar som inte
är avfattade på ni'lgot av de fem språk som nyss niimnts. Kommitten har inte räknat med att det svenska patentverket skall åtaga sig att utföra nyhetsgranskning på andra spräk än de nordiska jämte engelska. franska och tyska. Den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten får ta ut en särskild översättningsavgift av sökanden. Enligt kommitten hör denna avgift
för det svenska patentverkets del bestiimmas så alt den täcker patent verkets kostnader för att utarbeta övers~ittningen.
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Enligt samarbetskonventionen kan en 11atio11ell patentansökan under
vissa föruts;ittningar hli föremnl fiir nyhetsgranskning vid inkrnationell
nyhetsgranskningsmyndighet. Kommitten har ansett att denna möjlighet
inte tordera n;\gon större praktisk betydelse för svenska nationella ansökningar och har lHi1för bortsett l'ran de kostnader som si1dan nyhetsgranskning av nationella patentansökningar kan medföra fik det svenska patentverket.
Kommitten framh::\ller i 1974 ars betiinkande att de i det föregi"lende redovisade kostnader som föranleds av cl! svenskt tilltriide till samarbetskonventionen inte pt1verkas av om Sverige tilltr~ider iiven den eun1peiska
patentk,n1ventionen.

{).l .l \"akan

111·

tilltriide till hlidc s11111arhctskom·e11tio11('/I och den c11ro-

pl'isk a pct I 1' 111/.;,111i·e111 ;, >Il<' 11

Kommitten antar som tidigare niimnts att cflcr ett svcn~kt tilltriide till
samarhetskonventioncn och den europeiska patentkonventionen 70''·; av
det antal patentansökningar som eljest skulle ha gjorts i Sverige av utländska si.\kandc t 13 000 ansökningar) kommer all giiras i forma\· europeisk patentansiikan. Tilltriid..: till de hi1da konventionerna uppskattas vidare av
kommitten komma att medfi\ra en ökning i antakt ansökningar om patent
för Sverige fr::\n utliindsk sökande med 30 r·;. jämfört med att Sverige inte
tilltriider den eLm1peiska patentkonventionen. Hela denna iikning antas
ske i form av europeiska patentansökningar. Vidare antar kommitkn som
tidigare niimnts all 20 r; av de :'i 000 ansiikningar som svenska sökande har
forviintats giira ,·id det svl·nska patentverket. samtliga i form av internationell pat..:ntansiikan. kommer all fulll'iiljas vid det europeiska patentverket
genom europeisk patentansiikan.
Pti grundval av dessa bedömningar beräknar patentpolicykommitten all
antalet europeiska patentansiikningar som omfattar Sverige ftr 1985 kommer all uppgä till 12 800 eor·-;: av 5 000+ 7lJC·;. av 13 000+ 30 r;;. av 70 s·; av
13 000). Diirav antas ca 55 <:;. komma alt leda till patent. vari'ör det europeiska patentverket nämnda M skulle meddela ca 7 000 patent för Sverige.
Av i\rsavgifterna för dessa patent tillfaller enligt konventionen högst 7'5'X·
det europeiska patentverket och återstoden det svenska patentverket. Enligt det förslag till finansiering av det europeiska patentverket som har godtagits av interimskommittcn skall under i vart fall de 25 första åren efter
konventionens ikrafttriidande 75 ~;;. av årsavgifterna tillfalla det europeiska
patentverket. Årsavgifter för sådana patent för Sverige som meddelas av
det europeiska patentverket kan enligt patentpolicykommittcn beräknas
börja inflyta under femte året efter det att det europeiska patentverket har
inlett sin verksamhet. dvs. under är 1982.
I ärsavgifter för europeiska patent beräknar patentpolieykommillen att
följande belopp kommer alt inflyta till del svenska patentverket:

'-J2
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5
6

7
8
9
IO

Il
12
13
14

J.'i
16
17
18
19
20
21

,,

Totala i\rsinkomster av
europeiska patent
<milj. kn
0.3
0,8
1.6
2.7
4.0
.'i.4
6.7
7.9
9.0
10.1
I I.I
12.0
13.0
14.2
15.3
16.4
16.<1
ln.'J
17,0
17.1
17.1

Dlirav h.:talning
till europeiska
patentverket
tmilj. kn
0.2

0.6
1.2
2.0

3.0
4.0

5.0
6.0
6,8
7.6

fU
9.0
9.8
10.7
11.5
12.3

12.5
12.7
12.8
12.8
12.8

Därav svensk
andel
(milj. kn

0.1
0.2
0,4
0.7
1.0
1.4
1.7
1,9
2.~

2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4,1
4.1
4,2
4 ~
4.3
4.3

För är 198.5 kan den svenska andelen av dessa ärsavgifter sålunda uppskattas till ca 0.7 milj. kr.
Si"ivitt giiller de patentansökningar som avgörs av det svenska patentverket (Ca 9 000) antar kommitten att. st.som hittills. Ca .5.5 S>r skall leda till patent. Det antal patent som meddelas av det svenska patent verket är 198.5
uppskattar kommitten därför till omkring .5 000.
Avgifterna för ansökningar om patent som skall meddelas av den svenska patentmyndigheten kan enligt kommitten heriiknas uppgtt till ca .5 . .5
milj. kr. hr 198.5. Arsavgifterna för patent Sllm har meddelats av den svenska patentmyndigheten beriiknas samma är uppgtl till ca 23 milj. kr. Härtill
kommer andel i årsavgiften för patent meddelade av det europeiska patentverket. 0.7 milj. kr. De totala intiikterna för är 198.5 skulle alltså uppgn till
ca 30 milj. kr. Kommitten har vid dessa beriikningar utgått frän de avgifter
som giiller fr. o. m. den I mars 1976. Patentverkets kostnader för handHiggning av patentiirenden utgörs till den helt överviigande delen (ca 90':/) av
personalkostnader. När nedgången i arhetsbelastning har upphört, vilket
enligt klimmitten inträffar i slutet av 1980-talet. skulle med de antaganden
rörande personalbehovet som kommitten har gjort kostnaderna för patentverkets handliiggning av patentärenden med bibehållande av nuvarande
handliiggningsrutiner uppgå till drygt 2.5 milj. kr. i 1976 ärs kostnads- och
löneHige. Ar 198~ skulle motsvarande kostnader vara drygt 28 milj. kr.
Dessa beräkningar grundas enligt kommitten pä mycket försiktiga antaganden. Sftlunda har besparingen i fr:'i.ga om lönekostnader för de tekniska
granskarna heriiknats med utgingspunkt
att minskningen av antalet
granskartjiinster helt hänförts till tjänster i Higsta lönegrad för ledamot
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(f 13). Med utgfingspunkt i de antaganden som nu redovisats skulle enligt

kommitten för flr 198.'i uppstå ett int;iktsöverskotl på över I milj. kr.
Liksom i uppskattningen av de ekonomiska följderna av ett svenskt tillträde till endast samarbetskonventionen har kommitten i de nu redovisade
beriikningarna utgfltt fr:'\n att kostnaderna för det svenska patentverkets
verksamhet som mottagande myndighet för internationella patentansökningar. internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning helt skall täl:kas av de
särskilda avgifter som tas ut för de tjiinster som patentverkd tillhandahäller i dessa avseenden. Detsamma har kommitten ansett böra g;illa såvitt
avser kostnaderna för nyhetsgranskning utan samband med patentansökan. Kommitten har därför vid sin bedömning av de ekonomiska följderna
av ett tilltriide till bflde samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen bortsett frtrn kostnaderna för dessa arbetsuppgifter.
Kommitten räknar med att även ett tillträde till den europeiska patentkonventionen kommer att medföra vissa utbildningskostnader. Enligt
kommitten fär det anses vara ett svenskt intresse att svensk syn pi\ patenträttsliga fragor beaktas vid utbildande! av praxis i det europeiska patentverket. Kommitten anser därför att åtgärder bör vidtas för att underlätta
för personal vid det svenska patentverket att gå över till tjänstgöring vid
det europeiska patentverket. Detta kan enligt kommitten ske bl. a. genom
att språkutbildning och utbildning beträffande den europeiska patentkonventionens innehåll och tillämpning ordnas för personal vid det svenska
patentverket. I 1976 års betänkande uttalar kommitten att det är för tidigt
att bestämt ange de kostnader som denna utbildning skulle medföra.
Enligt kommitten är det angeläget att handliiggningen av nationella patentansökningar vid det svenska patentverket blir av samma kvalitet som
handläggningen av europeiska patentansökningar vid det europeiska patent verket. Kommitten framh:'lller därför att ett svenskt tillträde till den
europeiska patentkonventionen kan föranleda en omprövning av handliiggningsordningen vid det svenska patentverket även i andra avseenden lin i
fråga om nyhetsgranskningen. Enligt kommitten kan en härav föranledd
omläggning av handläggningsordningen medföra ökade handläggningskostnader. Storleken av en så.dan ökning kan enligt kommitten f. n. inte
uppskattas.

6.3 Direkta kostnader för statsverket
6.3. I Tilltriide till sa111arhets/.:0111·e11tio11e11

Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av unionen för internationellt patentsamarbete skall inte betalas av de fördragsslutande staterna.
utan unionens verksamhet skall vara självfinansierad. De avgifter som erläggs till internationella byrån av dem som ger in internationella patentansökningar samt internationella byråns inkomster från försäljning av publi-
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kationer m. m. skall tiicka alla utgifta som internationella byr:\n i\samkas
för den del av byrrrns vaksamhet som är att hiinföra till samarbetskonventionen. Skulle emellertid under nl1gol år uppslft undcrskoll i verksamheten. är de fördragsslutande staterna skyldiga all betala bidrag för att täl:ka
detta underskott. Det bidrag som en viss stal i sa fall skall erliigga bestiims
med hiinsyn till det antal internationella ansökningar som härrör fri\n den
staten under ifragavarande är.
Unionen skall ha en kapitalfond. som bildas genom engnngsinbctalningar frftn de fördragsslutande staterna. Om fonden blir otillriicklig. skall generalförsamlingen besluta om ökning av denna. Det belopp som en stat
skall betala till fonden bcstiims enligt samma grunder som bidrag för all
täcka underskott. Skulle fonden bli större än som bedöms erforderligt.
skall den minskas genom flterbctalningar till de fördragsslutande staterna.
Konventionen innchi\ller inte några bestämmelser rörande fondens storlek. Det iir därför enligt kommillcn inte möjligt att beräkna storleken av
den inbetalning som Svi:-rigc skulle vara skyldigt att göra vid ett tillträde till
konventionen. Enligt kommitten iir det inte heller möjligt all göra nf1gon
uppskattning av i vilken omfattning Sverige kan bli skyldigt att göra ytterligare inbetalningar till fonden eller betala bidrag för all täcka uppkomna underskott.

6.3.2 Tillträde till den europl'iska pa/1'11lk11111·entioncn
Den europeiska patentorganisationen skall vara ekonomiskt självständig. Organisationens utgifter skall sfllunda i princip läckas genom de avgifter som tas ut vid det europeiska patentverket och genom andel i de årsavgifter som de fönlragsslutande staterna 11ppbiir för europeiska patent. Andelen, vars storlek bestäms av organisationens förvaltningsråd. får i princip utgöra högst 75 ')( av flrsavgiften. Ett visst minimibelopp per patent
skall dock fastställas.
Enligt beräkningar gjorda av en arbetsgrupp som har tillsatts av interimskommittcn för den europeiska patentorganisationen kommer organisationens kostnader under en uppbyggnadstid inte att kunna täckas av de
avgifter som flyter in under denna tid. Det är därför avsett att de fördragsslutande staterna under uppbyggnadstiden skal! ställa medel till organisationens förfogande genom lån. Med utgflngspunkt i antalet patentansökningar som gjordes i de tilltiinkta fördragsslutandc staterna ar 1970 (ifr avsnitt (6.1.3) har arbetsgruppen heriiknal all det europeiska patentverket efter fem f1rs verksamhet kommer att ta emot omkring 40 000 europeiska patentansökningar om året. Vid en sådan utveckling av arbetsvolymen har
gruppen funnit. att organisationen kommer att behöva tillskott av medel
under de första tio 1\ren efter konventionens ikraftträdande. Arbetsgruppen har vidare beräknat att länen skall kunna återbetalas under en femtonårsperiod fri'tn och med det tolfte året och sålunda vara ftlerbctalda 26 år efter konventionens ikrafttriidande. Pf1 lfrnen skall utg<'i riinla. Riintan före-
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sl<'1s heriiknad efter ett viigt medeltal avd..:- fiirdragsslutamlc staternas liigst;1 utlttningsriintor eller di.skonton för re.,p. fir.
lk lfinehelopp som under uppbyg)!nadstid..:-n skall stiillas till den europeiska patcntorganisati1111ens förfogande skall fiirdelas mellan de flirdnt!,!>slutandc statenw i fiirh;dl:inde till antalet patentansökningar i resp. stat
nihl sista f1rct före konventi1inens ikrafttriidande nch till det pt1 grund
hiirav flirviintadc antalet curopl·iska patentansiikningar fri·in denna stat.
\kd beriikningar grundade pi1 1975 {1rs pris- och liineliige har arbetsgrnppen funnit ~1ll det sammanla)!da J;inchchnvet kommer alt hli ca 2XO milj. kr.
l'i1 Sveri)!e skulle ankomma att hidra med 5.5X'; av dL'tta belopp. eller omkring 16 milj. kr.
Patentpoli1.:ykommi1ti:n har i tahellform redovisat arhetsgruppens beräkningar av länehehovet och av ftlL'rhetalningcn av ltmen sftlunda:

Ar

2
3
4

5
6

7
K
9

JO
Il
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

,,

lntiikter
ltusen DM1

Kostnader
(tusen DM1

Resultat
(tusen DM)
(underskott överskott +I

Sveriges andel av
lån llhneutbctalning + itterbetalning -)
(tUSt!ll DM)

44 742
85 233
113 698
138977
160 113
171602
178 868
187 554
196163
204 384
2127:!4
2:!1 370
230 598
239 787
248 874
257 n3R
265 735
272 970
279 378
285 028
290022
293 688
295 879
296%4
297 184
297 184

60589
94 213
12::! 153
J.'7 830
177 953
197 ::!23
204 777
209171
211 239
211 951
212 173
:! 12450
212 778
212 923
213 110
213 171
213 252

-15 874
- 8980
- 8455
-18 853
-17840
-25 731
-25 909
-21617
-15076
- 7 5n7
+ 551
+ 8920
+ 17 820
+20804
+35 764
+44467
+ 52 483
+59718
+66126
+71776
+76770
+80436
+82627
+83 712
+83 932
+83932

+ 884
+ 501
+ 47:!
+I 052
+ 995
+ 1436
+ 1446
+ 1206
+ 841
+ 422

213 2.'2
213 252
213 252
213 252
213 252
::! 13 252
213 252
213 252
213 252

31

- 498
994
--1499
-1996
-2481
-29::!9
-3 332
-3690
-4005
-4284
-4488
-4611
-··
611

Som ny~s nämnts har interimskommittens arbetsgrupp vid sina beräkningar av den europeiska patentorganisationens ekonomi utgfttt frän att det
eumpciska patentverket i utbyggt skick får ta emot 40000 patentansökningar. Med hänsyn till att antalet patentansökningar i flertalet industristater har sjunkit sedan 1970. har interimskommitkn uppdragit tlt arhetsgruppen att göra en uppskattning av det antal europeiska patentansökningar
som kan förväntas med utgflngspunkt i 1975 års ansökningssiffror vid de
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nationella patentverken. Enligt patentpolicykommitten torde denna upps!.:attning leda till ett flrligt antal europeiska patentansökningar pt1 lägst
30 000. En s:idan minskning av ansökningsantalel medför enligt kommitten
att den europeiska patentorganisationens behov av Ian blir mindre i absoluta tal. huvudsakligen pfl grund av minskade lönekostnader.

6.4 Vissa följder för svenska patentombud av ett tillträde till den europeiska
patentkonventionen
Patentpolicykommittcn tar upp spörsmålet huruvida den europeiska patentkonventionens reglering av ombudsfr:'tgan ger anledning att i samband
med ett svenskt tillträde till konventionen införa ett system för auktorisation av patentombud.
Som tidigare nfönnts (avsnitt 5.21 fär som ombud inför det europeiska
p<ttentverket upptriida endast den som av verket har tagits upp i dess förteckning över auktoriserade ombud. Den som är hehörig som advokat i
fördragsslutande stat rn:h diir driver advokatverksamhet jämställs dock
med auktoriserat ombud i den utsträckning som han enligt lagen i denna
stat fär vara ombud i patentärenden. Vidare gäller att fysisk eller juridisk
person som har hemvist eller säte i fördragsslutande stat fär företrädas av
anställd även om denne inte är auktoriserat ombud. Enligt konventionen
kan i tillämpningsföreskriftema ges hestämmelser om och under vilka förutsiittningar den som är anställd hos juridisk person får företriida även annan juridisk person som har säte i fördragsslutande stat och har ekonomisk
anknytning till arhctsgivan::n. Några sftdana bcstiimmelser har dock ännu
inte meddelats.
I rörteckningen över auktoriserade ombud fär enligt konventionen tas
upp endast den som är medborgare i fördragsslutande stat och driver rörelse eller har anställning i stl.dan stat samt har blivit godkänd vid särskild
prövning som anordnas av det europeiska patentverket. Förvaltningsrådet
k<in utfärda bestämmelser om de kunskaper och den utbildning som krävs
för att få genomgå prövning för att bli auktoriserat ombud. Auktoriserat
ombud har rätt att ha kontor i varje fördragsslutande stat d1ir handliiggning
enligt konventionen

~iger

rum.

Särskilda hestiirnmelscr gäller om auktorisering av ombud under en
övergångstid. Övergångstidens längd bestäms av förvaltningsrådet. Under
denna överg:ingstid får sålunda i förteckningen över auktoriserade ombud
tas upp den som är medborgare i fördragsslutande stat och driver rörelse i
eller har anställning i sfldan stat samt är behörig att upptriida som patentombud inför patentmyndigheten i den staten. Om fördragsslutande stat inte ställer upp krav p:i särskild yrkeskompetens för sfldan behörighet som
nyss nämnts. krävs för att bli upptagen i förteckningen att vederbörande
regelbundet har uppträtt som ombud i patentärenden inför den statens patentmyndighet under minst fem flr. Krav på yrkesutövning får dock inte fö-
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res).;rivas i fri'lga om den vars behörighet att uppträda som ombud vid viss
fördragsslutande stats patentmyndighet har erkänts enligt den statens lagstiftning.
Den som önskar bli upptagen i förteckningen över auktoriserade ombud
rnihte förete intyg av patentmyndigheten i vederbörande stat om att han
uppfyller föreskrivna krav. Det europeiska patentverkets president kan ge
dispens fran kravet att ha upptriitt som ombud under minst fem 1\.r och
iiven från kravet p:i medborgarskap i fordragsslutanue stal. Den som under
övergångs tiden har tagits upp i förteckningen far efter i.iverg:ingstidcns slut
kvarst[1 i förteckningen under förutsällning att han di't driver rörelse i eller
är anställd i fördragsslutande stat.
I Sverige finns inte några författningsbestiirnrnelser om rätten att företräda annan i iirenden hos patentmyndigheten. Formellt sett kan således envar uppträda som ombud i patentärenden.
Till följd av konventionens reglering av ornbudsfri\gan skulle enligt kornmitten ett system fiir auktorisation av patentombud vara utan betydelse efter övcrgi'lngstidens slut. eftersom i förteckningen över auktoriserade ombud dt1 kan tas upp endast den som har blivit godkänd i den särskilda prövning som anordnas av det europeiska patentverket. Däremot skulle enligt
knrnmitten ett svenskt auktorisationssystcrn kunna ha viss betydelse under iivergfrngstiden. som kan förväntas bli tvi't till tre i'lr.
Vad först angår industrins patentingenjörer och andra anställda i svenska företag påpekar kornmitten att dessa enligt konventionen har rätt att företriida sin arbetsgivare även om de inte är upptagna i förteckningen över
auktoriserade ombud. Frågan om rätt att företräda annat företag inom
samma koncern som arbetsgivaren iir iinnu inte klarlagd. Även om denna
frttga sannolikt inte blir löst. torde detta enligt kommitten inte medföra
ni'tgra större praktiska svårigheter för svenska koncerner. Kornmitten anser <llt ett auktorisationssystem därför inte skulle ha ni'tgon större betydelse för anställda i svenska företag.
När det gäller patentombud som driver egen verksamhet framhåller
kommitten. att den som uppfyller kravet på fem års yrkesverksamhct under övergångstiden kan bli upptagen i förteckningen över auktoriserade
ombud och alt ett auktorisationssystcrn därför skulle vara utan betydelse
för dem som uppfyller detta krav. Ett sådant systern skulle däremot enligt
kornmitten kunna vara av värde för patentombud som inte uppfyller nämnda krav. Kornmitten anser det emellertid inte vara tänkbart att i Sverige införa ett systern för auktorisation av patentombud utan att för auktorisation
kriiva en Hingre tids yrkeserfarenhet. Mot bakgrund av att den som har
varit verksam som patentombud i minst fem är har rätt att utan nationell
auktorisation bli upptagen i det europeiska patentverkets förteckning över
auktoriserade ombud. skulle enligt kornmitten ett auktorisationssystern
därfi.ir fä betydelse endast i ett fä.tal fall. t. ex. för den som har förvärvat
praktisk erfarenhet av patentärenden på annat sätt än som pansförcträda7 Uik.1·dag1·11 1977/78. I .1a111/. Nr I.
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re. Kommitten anser att detta i första hand giiller erfarna granskare vid patentverket som överghr till att driva verksamhet S\1m patentombud. Enligt
kommitten rör det sig emellertid om ett mycket litet antal personer. och
goda möjligheter torde finnas att de av det europeiska patent verkets president beviljas dispens från kravet pfl fem hrs yrkesverbamhet som patentombud.
Kommitten framhåller att ett auktorisationsförfarande medför arbete
och kostnader för den administn:rande myndigheten. J'vh)t bakgrund av
konventionens reglering av ombudsfrii.gan anser kommitten att behovet av
ett auktorisationssystem vid ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen är synnerligen begriinsat. Enligt kommitten ger därför ett
tillträde till konventionen inte nägon anledning att i Sverige införa ett system för auktorisation av patentombud. Kommitten framhtlller emellertid
att det enligt dess mening ~ir nödvändigt att fä till stflnd en liimplig ordning
för hur svenska patentombud och andra partsforetriidare i patentärenden
skall kunna styrka att de uppfyller konventionens krav på fem tirs verksamhet som ombud i patentiirenden hos patentmyndigheten. Enligt kommitten bör det ankomma pfl patent verket att i sam räd med berörda organisationer få till stånd en himplig ordning för styrkande av att detta behörighetskrav är uppfyllt.
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7 Kommittens beräkningar av kostnaderna för sökanden vid internationell resp. europeisk patentansökan
7. I Internationell patentansökan
Vid internationell pakntansi_ikan utgtlr avgifter till den mottagandt: myndigheten. till internationella byrån och till den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten. Skall ansökningen bli föremål för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning. utgår avgift även till den myndighet som utför denna prövning. Om ansökningen fullföljs. uppkommer kostnader vid var:ie patentmyndighet där ansökningen fullföljs.
Pör varje internationell patentansökan utgår avgifter till internationella
byrån i form av grundavgift och designeringsavgift. Grundavgiften är 45
amerikanska dollar 1c;1 200 kr.) för ansi_ikan som 0111fattar högst 30 blad.
Piir va1:ie blau utöver

.~O

tillko111mer en dollar. Designeringsavgiften iir nor-

malt 12 dollar (ca 55 kr. l för va1:ic designerad stal eller. vid regionalt
patent. for varje grupp av stater. Fi.ir stal resp. grupp av stater som krnver
att från internationella byrän fa översättning av ansökningen redan innan
fristen för att fullfölja ansökningen har gätt ut är designeringsavgiften dock
14 dollar. För internationell patentansökan som skall bli föremftl för internationell förberedande patenterbarhetsprövning tillkommer en handliiggningsavgift pi\ 14 dollar samt en tilläggsavgift pti 14 Jollar for var:ie språk
till vilket rapporten över prövningen skall översättas genom internationella
byråns försorg.
Avgifterna till den mottagande myndigheten. den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten och myndigheten för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning fasts@ls av resp. myndighet. Kommitten antar
att avgiften till mottagande myndighet kommer att röra sig om nä.got eller
några hundratal kronor. Diiremot har kommitten inte ansett uet möjligt att
uppskatta storleken av avgifterna för nyhetsgranskning och förbereuandt:
patenterbarhetsprövning. Kommitten nämner emellertid i 1974 års betänkande. att kostnaderna för nyhetsgranskning vid internationella patentinstitutet i Haag har heriiknats komma att uppga till I 500-2 000 kr.
Kommitten framhåller att vid bedömning av kostnaderna för en internationell patentansökan måste beaktas. att sökanden inte behöver ta stiillning till om och i stl fall i vilka stater han skall fullfölja ansökningen förrän
han har fått nyhetsgranskningsrapporten och. i förekommande fall. även
rappo11en över internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Han
behöver därför inte dessförinnan ådra sig kostnader vare sig för att anlila
ombud i olika liinder eller för att översätta ansökningen till flera spräk. I
1974 års betänkande anger kommitten kostnaden för omhud vid nationell
patentansökan i utlandet till minst 2 000-2 500 kr. och kostnaden för översättning av en patentansökan pa tio sidor från svenska till ett främmande
språk till omkring I 500 kr.
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7. 2 Europeisk patentansökan
Ansökan om europeiskt patent handhiggs helt vid det europeiska patentverket. Kommitten anför att de kostnader som är förenade med en europeisk patentansökan bestar i första hand av avgifter till det europeiska patent verket samt ombuds- och översättningskostnader.
I den europeiska patentkonventionen anges vilka slag av avgifter som
skall tas ut vid det europeiska patentverket. Beloppen faststiills d1irernot i
ett särskilt avgiftsreglemente som skall antas av förvaltningsrfldet. Fri'ln
det förslag till avgiftsreglemente

S<llll ~1r

I 97fi föreh)g inom interimskom-

mittcn fiir den eunipeiska patentorganisationen har patentpolicykommitten redovisat följande siffror:
Ansökningsavgift
Dcsigneringsavgift för varje stat
som omfattas av ansökningen
N yhetsgransk ningsavgift
Avgift för patcnterbarhetspriivning
Aterupptagningsavgift
Besvärsavgift
lnvändningsavgift
Avgift för patentmeddelandet
Tryckningsavgift

Årsavgifter under ansökningstiden
:ir 3
år 4

3fi0 DM

(ca t>30 krl

I 15 DM fca W.'i kr>
I 300 DM (ca 2 275 kn
7t>5 DM tca I 340 kr>
Ml DM (ca 105 krl
200 DM (ca 3.'iO krl
80 DM \ca 140 krl
200 DM (ca 350 krl
skall täcka kostnader för tryckning av
patentskriflcr. varför den k<immer att
bli beroende av ansökans omfattning
300 DM tca 52.'i krl
400 DM tca 700 kr)

Patentpolicykommitten har med hänsyn till det föreslagna avgiftsreglementct funnit att de sammanlagda avgifterna till det europeiska patentverket för en europeisk patentansökan som omfattar tre stater blir minst fi 500
kr. förutom tryckningsavgiften. som skall motsvara den verkliga tryckningskostnadcn. Kommitten framhåller att nyhetsgranskningsavgiftcn.
som är den största avgiften. enligt konventionen kan reduceras för sftdana
ansökningar som redan har nyhetsgranskats i sådan ordning att omgranskning inte behöver ske. Enligt kommitten har en reduktion med upp till 75 q.
diskuterats under förarbetet till konventionen. Kommitten anser att det
linns anledning anta att. om det svenska patentverket blir internationell
nyhetsgranskningsmyndighet. avgiftsnedsättning kommer att medges för
internationell patentansökan som har nyhetsgranskats vid det svenska patentverket och som fullföljs vid det europeiska patentverket. Kommitten
nämner emellertid ocksft att frftga har väckts inom interimskommittcn om
att sänka nyhetsgranskningsavgiftcn och i motsvarande mftn höja avgifter
som avser senare handläggningsmoment.
Det europeiska patentverkets officiella språk är engelska. franska och
tyska. Ansökningen måste därför föreligga pi\ ett av dessa språk. Sökande
i fördragsslutande stat med annat officiellt språk för visserligen ge in sin
ansökan och sina senare inlagor på den statens officiella språk. men han
måste i så fall inom en kortare frist ge in översättning till det av det euro-
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pciska pah:ntverkets officiella språk som han viiljer som handliiggnings~prt1k.

Som viss kompensation för översättningskostnaderna IY1r sökande

som utnyttjar denna möjlighet en viss nedsiittning av ansökningsavgiften
och avgiften för patentcrharhetsprövning.
S:'tvitt gäller översättningskostnaderna har knmmittcn gjort en beräkning
av kostnaderna för översiittning från svenska till engelska av en ansökan
som omfattar 4 000 ord, varav 500 i patentkraven. Kommitten uppskattar
kostnaderna för denna översättning till 2 300 kr. För att europeiskt patent
skall medddas krävs vidare att sökanden ger in översättning av patentkraven till de bäda av det europeiska patentverkets officiella spr:'tk som inte
har varit handläggning<.spr:'tk. Kostnaderna för översättning av patentkraven fran engelska till franska och tyska heräknar kommitten till 600 kr.
Till kostnaderna för de översättningar som sftlunda erfordras för handläggningen i det europeiska patent verket kommer kostnader för översättningar som de fördragsslutande staterna fi'tr kräva med stöd av konventionen. Detta giillcr dels översättning av patentkraven som villkor för s. k.
provisoriskt skydd i skadestandsrättsligt hiinseende, dels övcrsiittning av
det meddelade patentet som villkor för att patentet skall fä rättsverkan i
vederhiirande stat. Kommitten anmårker att flertalet stater som kan förv1intas tillträda konventionen. även EG-staterna, torde komma att kräva
att europeiskt patent som inte har meddelats p:'t vederbörande stats officiella sprtik m:'tste översättas till detta sprftk inte bara sa vitt giiller patentkraven utan iiven såvitt giillcr beskrivningen för att få rättsverkan i vederbörande stat.
Beträffande ombudskostnaderna pftpekar kommitten att sökande som är
medborgare i eller har hemvist eller säte i fördragsslutande stat inte är
skyldig att företrädas av ombud vid det europeiska patentverket. Anlitas
ombud. mf1ste det cmelle11id vara ett av verket auktoriserat ombud. Enligt
kommitten 1ir andra sökande iin företag med egen patentavdelning i praktiken alltid tvungna att anlita ombud. Kommitten bedömer konventionens
regler som mera svaröverskadliga och invecklade än motsvarande regler
för nationella förfaranden. Pft grund härav anser kommitten att kostnaderna för att upprätta och bevaka en europeisk patentansökan blir större än
vid ansökan om nationellt patent i utlandet. Kommitten anser ocks:'i att det
fordras större språkkunskaper för att ge in och bevaka en europeisk patentansökan än en nationell patentansökan i utlandet. Slutligen finner
kommitten att det kan antas att patentombud och patentavdelningar i Sverige kommer att

rn behov av att vara representerade i Miinchen.

De nu angivna kostnaderna för ett europeiskt patent som omfattar tre
stater jämför kommitten med kostnaderna för ansökan om nationellt patent i utlandet.

Kommitt~n

anger kostnaden för svensk sökandet. o. m. pa-

tentmeddelandet för en ansökan pft 4 000 ord i Förbundsrepubliken Tyskland till totalt omkring 7 000 kr. Det förutsätts emellertid därvid att en
svensk ansökan föreligger som grund för ansökningen i Tyskland.

~fots va-
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rande kostnad i stat som endast har anm:ilningssystem. t. ex. Belgien nch
Italien. anger kommitten till omkring .'i .'iOO kr.
Mot bakgrund av de nu n:dovisade beriikningarna finner kommitten att
en europeisk patentansiikan vanligen inte blir motiverad av kostnadsskiiL
om inte patent önskas i fler än tre fördragsslutande stater.

Prop. 1977/78:1 Dd A

8

103

Kommittens överväganden i tillträdesfrågan

8.1 Tillträde till samarhetskomentionrn
Kommitten fram ha Iler att dd genom samarheto;k<m\ entionen skapade
<;ystemet innehiir en minskning av det duhhelarbete som f. n. iiger rum vid
nyhetsgranskning od1 patenterharhetsprövning niir ansökan om patent pa
samma uppfinning görs i flera liinder. Ett genomförande av detta ~ystem i
dess helhet skulle enligt kommitten medföra en avseviird rationalisering
för de fiirprövande patentverken. Kommitten uttalar att den största rationaliseringsvinsten torde vara att viinta fran den del av systemet som avser
internati<mell förberedande patenterbarhetsprövning.
K<11nmittcn anför att. om systemet med internati,1111.'ll förberedande patL·ntcrbarhehprii\'ning inte h'1r ni1gon niimnviird betydelse. ett svenskt deltagande i ..;;1111arhetet enligt samarbetsk,1nventionen inte k<1111mer att medföra nagon viisentlig arbetsliittnad fiir det svenska patent verket. Kommitten anser diirenh1t att. om konventionen vinner anslutning frfln de viktigare industristaterna. ett svenskt tilltriide under alla omstiindigheter medfiir viisentliga fördelar fiir svenska siikande som önskar fi1 patent pt1 samma upplinning i flera stater. En internationell patentan~ökan hlir niimligen
föremal for en grundlig nyhetsgranskning vid internati11nell nyhetsgranskningsmyndighet. f-iirst när sökanden har ftltt del av resultatet av nyhetsgranskningen bd1över han ta stiillning till om han skall föra ansiikningen
vidare och i vilka liinder ansiikningen skall fullföljas. I den man det blir
möjligt att fö iiven internationell förberedande patenterharhetsprövning
behiiver stiillningstagandet ske först sedan sökanden har erhällit saviil nyhetsgranskningsrapp<irten

som

utlåtandet

över

patenterharhetspröv-

ningen. K,1111mittcn p;tpekar att sökanden sålunda inte behöver fidra sig
kllst nader vare sig fi.ir att anlita om hud i ,1Jika liindt::r eller för att utarheta
iivnsiittning av ansi.ikningen innan han har tagit stiillning i dessa avseenden. I detta sammanhang understryker kommitten att riitten att göra internationell patentansökan i princip iir frirbeh;)lkn den som iir medborgare i
eller har hemvist i fl.irdragsslutande stat.
Samarbetsk,1nventi,1nen nödvändiggör enligt kommitten inte n;tgra iindringar i den materiella patenträtten i de fördragsslutande staterna. Konventionen inneh!illcr diiremot enhetliga r.:gler för internationell patentansökans form pch inneh:'dl. Dessa regler i.iverensstiimmer i huvudsak med
vad som giiller enligt den svenska patentlagstiftningen. Frtin patentriittslig
synpunkt finns det diirfi.ir enligt kommitten inte nagon anledning fiir Sverige att inte tilltriida samarbetskonventionen.
Ktimmittcn anser det uppenbart att nationella svenska patentansiikningar :iven i framtiden skall handliiggas vid svensk myndighet. Enligt kommitten iir det angeliiget att handliiggningen av nationella patentansökningar vid den svenska patentmyndigheten blir av samma kvalitet som handliiggningen av europeiska patentansökningar vid det europeiska patentver-
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ket och den nyhetsgransk ning och förhcrcdandc patenterbarhetsprövning
som kommer att iiga rum enligt '>amarbctskonvcntionen. Hiirtill kommer
all den s'

'.ska patentmyndigheten även i framtiden vid sidan om behand-

lingen av patentansökningar bör kunna erbjuda svenskt näringsliv och
svenska uppfinnare en informations- och dokumcntationsservicc som är
av hög kvalitet och som friimjar teknisk innovationsverksamhct i Sverige.
För näringsliv och uppfinnare iir det dessutom enligt kommillcn värdefullt
att inom landet ha tillg:1ng till den patenträttsliga expertis som finns i ett
patentverk med goda resurser.
Enligt kommitten för Jet svenska patentverket större möjlighet att ge patentsökande LlCh niiringsliv tillfredsstiillande service i dessa avseenden. om
patentverket for tjiinstl,!lira som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och - under förutsiittning all samarhctskonventionens bestiimmclscr om internationell förberedande patcnterharhetsprövning träder i kraft
- som myndighet för dylik priivning. Det mt1stc vidare enligt kommillen
vara ett viisentligt intresse för svenska sökande och siirskilt för svensk exportindustri att kunna ge in en pa svenska avfattad internationell patentansiikan samt. efter skrithiixling pf1 detta språk och med möjlighet att på ett
enkelt siill fä kontakt med patcntrnvndigheten. kunna

rn ett

utlfltande över

nyhetsgranskninl,! av ansökningen som heaktas vid ansökan om patent bi'lde vid det europeiska patentverket och i de utomeuropeiska industrifänderna.
F.nligt kommitten tinns det anledning att utg:i från att det svenska patent verket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internatilinell förberedande patenterbarhctsprövning. om Sverige begär det. Bctdiffandc de krav som giillcr för att utses till internationell
myndighet. utöver kravet på ett visst antal granskare. påpekar kommitten
att det svenska patentverket redan förfogar över den övervägande delen av
den dokumentation som enligt konventionen mi\ste finnas hos sadan myndighet. Kommitten bedömer att övrig litteratur som ing:ir i denna dokumentation kan anskaffas och klassificeras utan större kostnader. Enligt
kommitten uppkommer dessutom under de närmaste åren vissa kostnader
för den kompletterande uthildning av patentverkets granskare som erfordras för att patentverket skall kunna fullgöra sina uppgifter som internationell myndighet.
Genom att tilltrLida samarhetskonventionen ådrar sig Sverige vissa ckonl1miska förpliktelser gentemot unionen för internationellt patentsamarbete (jfr avsnitt 6.3.1). Enligt kommitten torde det knappast kunna röra sig
om nf1gra avsevärda helopp och statsfinansiclla skiil kan därför enligt kommitten inte anföras mot ett svenskt tilltriide till konventionen.
Av kommittens redovisning framgår att en sökande som använder sig av
samarbetskonventionens handliiggningssystcm för att söka patent på samma uppfinning i flera liindcr ådrar sig förhållandevis höga avgifta tjfr avsnitt 7.1 ). Kommitten anser emellertid att de fördelar som detta handliigg-
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ningssystem !:_!er sökanden är sft stora. att dessa avgifter är motiverade.
Samarbetskonventionen innehäller ocksä bestämmelser som har till syfte att främja den ekonomiska utvecklingen i utvccklingsländerna genom att
underliitta för dessa länder att fä tillgång till modern teknologi. Enligt kommitten mäste det anses ligga i linje med den inställning till hjälp åt utvecklingsländerna som i andra sammanhang har intagits från svensk sida att
Sverige genom att tillträda samarbetskonventionen främjar den hjälp på
det tekniska området som kan lämnas dessa länder enligt knnventionen.
Milt bakgrund av de nu redllvisade övervägandena förordar patentpolicykommitten att Sverige tillträder samarbetskonventionen. Vidare föreslår kommitten att man från svensk sida verkar för att det svenska patentverket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och - om konventionens bestiimmelser rörande internationell förberedande patenterbarhetsprövning triider i kraft - till myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning. Kommitten framhåller att vad nu sagts gäller
även om samarbetet enligt den europeiska patentkonventionen mot förmodan inte skulle förverkligas eller om Sverige skulle avstå från att tillträda
den konventionen. Enligt kommitten är nämligen det samarbete på patentområdet som kan iiga rum inom samarbetskonventionens ram så värdefullt
att Sverige under alla förhållanden bör aktivt delta i detta.
Sl1m tidigare nämnts har en stat möjlighet att genom att avge reservation
uppnå att samarbetskonventionens bestämmelser rörande internatio1..!ll
förberedande patenterbarhetsprövning (kap. Il) inte blir bindande för den
staten. Med anledning härav framhåller kommitten att syftet med samarbetskonventionen iir att centralisera förprövningen av patentansökningar
rörande uppfinningar som söks skyddade i flera länder och därigenom
minska arbetsbelastningen vid de förprövande patentverken. Någon väsentlig minskning av denna arbetsbelastning kan enligt kommitten uppnås
endast om iiven systemet med internationell förberedande patenterbarhetsprövning utnyttjas. Kommitten anser att detta talar för att Sverige hör
medverka till att konventionens bestämmelser rörande sådan prövning träder i kraft snarast möjligt och att Sverige därför inte bör avge reservation
mot dessa bestiimmelser. Kommitten framhåller emellertid i 1974 års beninkande att värdet av systemet med internationell förberedande patenterbarhetsprövning till stor del blir beroende av vilka stater som kommer att
begagna sig av detta. Om Sve1ige skulle tillträda den europeiska patentkonventionen. kan det enligt kommitten visa sig lämpligt att Sverige blir
bundet av konventionens kapitel Il samtidigt med EG-staterna. På grund
härav anser kommitten att frflgan om Sverige skall utnyttja ifrågavarande
reservationsmöjlighet bör avgöras i samband med frågan om ett svenskt
tilltriide till den europeiska patentkonventionen.
Kommitten p(lpekar att vissa ytterligare reservationer mot samarbetskonventionen är tillr1tna. Dessa reservationer rör längden av den frist inom
vilken ansökan som har varit föremål för internationell förberedande pa-
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tenterharhetsprövning skall fullföljas vid nationell patentmyndighet. vissa
bestämmelser rörande publicering av internationell patentansökan tKh
riittsvcrkan av sådan ansökan samt internationella domstLilens behörighet.
Av skäl stim kommer att redovisas liingre fram (avsnitt 13.1) bör enligt
kommitten Sverige utnyttja endast den reservationsmöjlighet som avser
tidpunkten för nationell publicering av internationella ansiikningar.

8.2 Tillträdt• till den europeiska patentkonventionen
Det viisentliga skiilet för ett svenskt tilltriide till den europeiska patentk11nventionen iir enligt k1Hnmitten den rati1>nalisering av patentadministrationen som tillkomstt:n av en gemensam europeisk patentrlitt och en central patentmyndighet fiir ett stnrt antal stater kan fiirviintas medföra. Kommitten papekar att kostnadsut ve..:klingen under en liing följd av ar har varit
sådan att patenteringsknstnaderna utgör ett viixande hinder för dem som
önskar skydda sina uppfinningar i flera llinder. Varje samverkan mellan
stater som kan hejda denna utveckling iir th"trfllr enligt kommitten vlilkommen. En fiirutsiittning för att ett sarnarhcte av det slag som det hiir är fr;)ga
om skall hli frukthiirande o..:h ge de ilsyftade vinsterna lir emellertid enligt
kornmitten att samarbetet omfattar ett inte alltför ringa antal stater. Kommitten anser att Sveriges medverkan i den europeiska patentorganisationen otvivelaktigt kan hidra till att samarhetet ger önskat resultat.
Kommitten framhttller att det finns !lera osiikra faktorer niir det gäller att
bedöma följderna av ett svenskt tillträde. A andra sidan !inner kommitten
det också vanskligt att hedöma följderna för Sverige av att stå utanför det
europeiska patentsamarbetet.
Vid sin behandling av tilltrlidesfri'lgan tar kornmitten särskilt upp vissa
spörsmål. nämligen patentrlittsliga fri\gor. översiittningsfrågor. organisatoriska frågor. det svenska patentverkets roll o..:h ekonomiska följder.
Enligt kornmitten mhste den europeiska patentkonventionens innehåll i
patenträttsligt hlinseende anses tillfredsställande från svensk synpunkt.
Kommitten herör särskilt två patentriittsliga frågor. nämligen uppfinnarens
stlillning och patentskyddets beroende av patentkraven. Bestämmelserna
om uppfinnarens rättsliga ställning innebär enligt kommitten att uppfinnaren har fött en stiillning som i den praktiska tillämpningen närmar sig den
som den nordiska lagstiftningen ger honom. Kommitten framhåller att
konventionen härigenom innebär en avsevärd förbättring av uppfinnarens
ställning i flertalet västeuropeiska stater utanför Norden. Kommitten påpekar att detta blir av betydelse för svenska uppfinnare när deras uppfinningar patentsiiks i dessa stater genom europeisk patentansiikan. Utformningen av konventionens hest;immelser om patentkravens betydelse
fi.ir patcntskyddets omfottnini:; finner kommitten visserligen kunna leda till
att domstolar i olika fördragsshrtande stater kan komma att utbilda olika
praxis nlir det giiller att avgöra skyddets omfattning. Kommitten frarnhal-

Prop. 1977/78:1 DelA

107

ler emellertid att \llikheterna i pra\is dt11..:k kan rördntas bli mindre iin de
tilikheter stim f. 11.

r~1der

mellan dessa stater. För sve1i-;kt \id kommande

linner kPmmitkn inte anledning: att

frt1ng:~1

hLir ri1dande rLittsuppfattning: rii-

rande tlllkning av patentkrav. om Sverige tilltrLider den europeiska patentkonventionen.
Spr<'1kfrr1gan har enligt kommitten fö.tt en

fr~in

svensk synpunkt bra lös-

ning:. Kllmmittcn anser s:'tlunda att konventionens reglering av denna fri1ga
ger Sverige möjlighet att i önskvärd omfattning kriiva iiversiittning av europeiskt patent rn..:h europeisk patentansökan till svenska.
Kommitten erinrar om att den europeiska patentorganisationens förvaltningsr:'td under en övergångstid kan uppdra i1t nationella patentmyndigheter att utföra viss del av prövningen av europeiska patentansökningar.
Denna möjlighet har tillkommit i syfte att underlätta för de nationella patentmyndigheterna att anpassa sig till det iindrade Hige som det europeiska
patentverkets tillkomst innebär när det giiller arbetsbelastningen vid dessa
myndigheter. Kommitten anser att en sidan ordning inger vissa betänkligheter. eftersom det kan befaras att en uppdelning av prövningsarbetet mellan nationella patentmyndigheter kan leda till en oenhetlig praxis. Mot
bakgrund av syftet med denna uppdelning och med hänsyn till att den skall
avvecklas efter en övergirngstid anser kommitten dock att systemet med
s~ldan

uppdelning kan glldtas.

Kommitten understryker att det är av viisentlig betydelse att det svenska patentverket även efter ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen har möjlighet att tjtinstgöra som myndighet för internationell
nyhetsgranskning och internationell förberedande patentcrbarhetsprövning enligt samarbetskonventionen. Enligt kommitten kommer patentverkets verksamhet diirigenom tiven i framtiden att bli av sådan omfattning att
verket kan ge uppfinnare och niiringsliv god service på det patentriittsliga
ornrtidet. Kommitten erinrar om att för det fall det svenska patentverket
blir internationell nyhetsgranskningsmyndighet och Sverige tillträder den
europeiska patentkonventionen. samarbetsavtal skall ingfls mellan det
svenska patentverket och det europeiska patentverket. Det samarbete som
i sa fall kommer till stånd mellan det svenska patentverket i dess egenskap
av internationell nyhetsgranskningsmyndighet och det europeiska patentverket skulle enligt kommitten leda till fördelar. bl. a. vissa besparingar.
för svenska uppfinnare och företag som söker patent inte bara i Sverige
utan iiven i andra viisteuropeiska stater. Samarbetet torde enligt kommitten kunna ge som resultat att internationella patentansökningar som har
nyhctsgranskats av den svenska patentmyndigheten inte på nytt nyhetsgranskas vid det europeiska patentverket om ansökningen fullföljs där och
att nyhetsgranskningsavgiften vid det europeiska patentverket reduceras.
Som tidigare nämnts (avsnitt 5.2) skall enligt centraliseringsprotokollet
de stater som tilltriider den europeiska patentkonventionen för sina patentmyndigheters del avstfl frän möjligheten att tjiinstgöra som internationell
nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationellt förberc-
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patenterharhetsprövning enligt

JOX

samarbetskonventi1inen.

Kom-

mitten erinrar om att dct svenska patentverket enligt n:ntraliseringsprotokollct do1.:k har riitt att utföra nyhetsgranskning 01.:h patenterbarhctspri.\vning enligt samarbetskonventionen - förutom i fråga om ansökningar från
svenska sökande - i fråga om internationella ansökningar från sökande i
angränsande stat som har tillträtt den europeiska patentkonventionen.
Vidare framhftller patentpolieykommittcn att interimskommitten för den
europeiska patentorganisatilinen på svensk begiiran enhiilligt har uttalat att
eentraliseringsprotokollet inte torde hindra det svenska patentverket att ta
emot och handlägga internationella patentansökningar frän Danmark. Finland och Norge. även om inte alla dessa stater ännu har tilltriitl den europeiska patentkonventionen.
Patcntpolicykommitten beriir ocksr1 det svenska patentverkets miijlighetcr atl efter ett svenskt tilltriide till den eun1peiska patentkonventillnen u\fiira nyhetsgranskning och patenterbarhetsprövning i11 patcntmyndighcter
i utvecklingsHinder inom ramen för samarbetskonventionen. Enligt kommitten gör centraliseringsprotokollcts ordalydelse det t vcksamt om det
svenska patentverket erter ett svenskt tilltri"1de till den europeiska patentkonventionen skulle ha riitt att utföra dylika uppgifter. Kommitten niimner
att frf"i.gan fran svensk sida har tagits upp inom interimskommitten men att
interimskommitten inte tagit ställning vid tiden för framläggande\ av patent policykomrnittcns betänkande. Patent pol icykornmitten förutsiit ter
emellertid att utrymme finns för en tolkning av centraliseringsprotokollet
som ger tillfredsställande möjligheter för det svenska patentverket att
tWnstgöra som myndighet enligt samarbetskonventionen till förrntm för utvecklingsllinderna.
Kommitten påpekar att det svenska patentverket f. n. uppfyller kraven
för att bli internationell myndighet enligt samarbetskonventionen. Den
nedgång i antalet granskare som blir en följd av ett tillträde till den europeiska patentkonventionen medför enligt kommitten i vart fall inte omedelbart att antalet granskare blir lägre än I00. vilket är det antal som fordras
för att verket skall kunna vara sådan myndighet. Det finns därför. anser
kommitten. anledning utgå från att det svenska patentverket kommer att fä
ställning som internationell myndighet.
Kommitten berör härefter frågan i vad mån det svenska patentverket på
sikt kan kvarstå som internationell myndighet enligt samarbetskonventionen. Kommitten påpekar att antalet patentansökningar vid det svenska patentverket under de senaste åren har varit betydligt lägre än i bör:ian av
1970-talet. Det föreligger enligt kommitten viss risk för att om Sverige tillträder både samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. det antal tekniker som mot slutet av 1980-talet kan sysselsättas kan
komma att understiga 100. Skulle utvecklingen bli sådan att antalet granskare vid det svenska patentverket mot slutet av 1980-talet har minskat så
att verket inte kan kvarstå som sådan myndighet. kan enligt kommitten
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verkets servicekapacitet komma att försiimras allvarligt. Enligt kommitten
föreligger emellertid vissa omstiindighder som är ägnade att minska risken
för en sfldan utveckling. Kommitten anser att vissa av dessa oms!lindigheter iir oberoende av om det svenska patentverket har fått ställning som internationell myndighet. Sålunda finns enligt kommitten anledning räkna
med att uppdragsverksamheten. främst nyhetsgranskningen av uppfinningar utan samband med patentansökan. kommer att öka. vilket medför
vidgade arbetsuppgifter för verkets tekniker. Har verket en gäng fött ställning som internationell myndighet. ger enligt kommitten redan detta en
viss ökning av verkets arbetsvolym. Kommitten uttalar vidare att denna
ställning bl. a. också kan förväntas medföra att det svenska patentverket i
vlixande grad kommer att anlitas när det gäller verksamhet som är inriktad
pfl utvecklingsländerna.
Betriiffande de ekonomiska följderna för statsverket av ett svenskt tilltrlide påpekar kommitten att Sveriges ekonomiska förpliktelser gentemot
den europeiska patemorganisationen är begränsade till att under en uppbyggnadstid genom län ställa medel till organisationens förfogande samt
att. om organisationens budget inte kan balanseras på annat sätt. genom
lrin bidra till att tiicka underskottet. Som tidigare nämnts (avsnitt 6.2.2)
uppkommer enligt kommitten hiirutliver under en iivergångstid vissa utbildningskostnader för patentverket. Kommitten anser emellertid att dess
redovisning visar att kostnaderna för stats verket av ett svenskt tillträde till
den europeiska patentkonventionen inte blir av större omfattning. Statsfinansiella skäl kan därför enligt kommitten inte anföras mot ett svenskt tillträde.
Kommitten nämner att farhågor har uttalats för att kostnaderna för driften av det europeiska patentverket kommer att bli så stora att avgifterna
blir alltför höga. Enligt kommillen torde den allmänna uppfattningen dock
vara att avgiftsuttaget per ansökan vid det europeiska patentverket inte
blir så högt att verket härigenom förlorar sin attraktivitet. Kommitten delar denna uppfattning.
Sammanfattningsvis uttalar kommitten att den europeiska patentorganisationen är resultatet av ett mångårigt arbete på att fä till stånd ett europeiskt patentsamarbete. I detta arbete har Sverige tagit en aktiv del. Det är
därför enligt kommitten en naturlig utveckling att Sverige som medlem av
den europeiska patentorganisationen fullföljer sina insatser för europeisk
samverkan på patentområdet. Kommitten framhåller att utvecklingen av
patenträtten inom den europeiska patentorganisationen torde komma att fä
avsevärd betydelse för den internationella utvecklingen på patentområdet.
Tilltriide till den europeiska patentkonventionen ger enligt kommitten Sverige möjlighet att. bl. a. genom medlemskapet i den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd. påverka patentpolitiken i Västeuropa. inte
minst inom EG. och därmed även pä ett vidare internationellt plan.
Mot bakgrund av de nu redovisade övervägandena förordar patentpoli-
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cykommitten att Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen.
Som förutsiittning för tilltriide hör emellertid enligt kommitten giilla att
konventionen tilltriids av samtliga EG-stater eller i vart fall av Danmark.
Frankrike. Förhundsrepuhliken Tyskland. Nederliinderna och Storbritannien. Vid sitt stiillningstagande har kommitten vidare utgi'ltt frän att samarbetskonventionen träder i kraft samt att fri'lgan om det svenska patentverkets ställning som internationell nyhctsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterharhetsprövning enligt samarbetskonventionen \)Ch därmed sammanhängande frågor har fatt l!n tillfredsställande lösning. Skulle dessa villkor inte uppfyllas. anser kommitten att frr1gan om Sveriges tilltr~ide till den europeiska patentkmwentionen b(\r tas upp till förnyat överviigande mot bakgrund av de iindrade förutsiittningar som i sadant fall kan föreligga.
Beträffande tidpunkten för tilltriidct förordar kommitten att tilltriide sker
s;\ tidigt att Sverige tir fördragsslutandc stat när konventionen

tr~·1der

i

kraft. Enligt kommitten maste det medföra fördelar för Sverige och svenska intressen om vnrt land från biirjan deltar i samarbetet enligt konventionen. Eftersom det europeiska patentverket skall byggas ut successivt. fär
det svenska patentverket. svensk industri m.:h svenska patentombud i sä
fall möjlighet till en smidig anpassning till det nya Hige som ett tillträde till
konventionen innebär. Om Sverige redan frän bör:ian deltar i samarhetet.
anser kommitten att vårt land genom medlemsskap i den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd fär ett inflytande pil utvecklingen inom
den europeiska patentorganisationen under den viktiga upphyggnadsperioden. Vidare kommer svenska granskare att delta i handläggningen vid det
europeiska patentverket från början. Slutligen anser kommitten att om
samarbetet mellan det svenska patentverket i dess egenskap av internationell nyhetsgranskningsmyndighet och det europeiska patentverket inleds
redan när det europeiska patentverket öppnas. det finns goda förutsättningar för att internationella nyhetsgranskningsrapporter som upprättas av
det svenska patentverket godtas utan kompletterande granskning vid det
europeiska patentverket.
Patentpolicykommittcn hehandlar oc.:ksfl frågan om Sverige vid ett tilltr~ide

till den europeiska patentkonventionen skall utnyttja de möjligheter

som konventionen ger fördragsslutande stat att genom reservation på vissa
punkter i sin lagstiftning avvika frän konventionens reglering.
Snlunda kan fördragsslutande stat. vars nationella lag inte medger produktpatent på livs- och läkemedel. genom reservation fä rätt att upprätthi'llla förbudet mot sådana produktpatent under en övergi'lngstid pfl högst
tio

ar.

Om särskilda skäl föreligger. färden europeiska patentorganisatio-

nens förvaltningsrnd ge fördragsslutande stat riitt att behålla förhudet mot
produktpatent på sndana alster under ytterligare högst fem år frt111 konventionens ikraftträdande. Stat som för sina nationella patent har kortare patenttid än tjugo år kan genom reservation förbehålla sig rätten att under en
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övergångstid pi'I högst tio år låta europeiska patent för den staten fa samma
giltighetstid som nationella patent i den staten. Enligt Jet till konventionen
hörande protokollet angående hehörig domstol och erkännande av heslut
rörande rätten att få europeiskt patent (crkiinnandeprotnkollet) skall fördragsslutande stat erkiinna sådant beslut rörande riitt att fa europeiskt patent som har meddelats av domstol som är behörig enligt protokollet. Fördragsslutande stat kan emellertid genom reservation undgå att under en
övergångstid på tio år bli bunden av protokollet. Kommitten finner inte anledning för Sverige att utnyttja någon av dessa rescrvationsmöjlighcter.

8.3 Förhållandet till vissa andra konventioner
Kommitten tar också upp frågan om Sveriges förhållande till tva inom
Europarådet utarbetade konventioner som har berörts i det föregående
(avsnitt 2.1 ). nämligen 1963 års konvention om förenhetligande av vissa
delar av patenträtten. den s. k. lagkonventionen. och 195) års konvention
angående patentformaliteter. den s. k. formalitetskonventionen.
Lagkonventionen. som innehåller vissa regler om patenterbarhet. nyhets hinder.

uppfinningshi.~jd

och patentkrav. iir förenlig med samarhets-

konventionen och den europeiska patentkonventionen. Riksdagen har [tr
1967 goukiint lagkonventionen. men Sverige har iinnu inte ratificerat den.
Detta beror på att ett tillträde till konventionen skulle göra det nödvändigt
att efter en övergångs tid upphiiva det i nordisk rätt t.v. giillande förbudet
mot produktpatent på livs- och läkemedel. Danmark och Norge har därför
inte ansett sig kunna ratificera konventionen. För att behålla den nordiska
rättslikheten har Sverige hittills avstått frrin att tillträda lagkonventionen.
Kommitten har föreslagit att förbudet mot produktpatent pä livs- och läkemedel upphävs. Enligt kommitten hortfaller diirmed de skiil som har föranlett Sverige att inte ratifö.:era lagkonventionen. Kommitten förordar därför
att Sverige ratificerar lagkonventionen samtidigt med den europeiska patentkonventionen.
I fråga om formalitetskonventionen pi'lpekar kommitten att denna konvention på vissa punkter är oförenlig med samarbetskonventionen och den
europeiska patentkonventionen. Pi'I grund härav förordar patcntpolicykommitten att Sverige säger upp formalitetskonventionen.
Kommitten berör också i korthet frågan om Sveriges förhållande till
1975 års konvention om marknadspatent. Denna konvention är i första
hand en konvention mellan EG:s medlemsstater. Enligt konventionen har
dock EG:s ministerråd möjlighet att inbjuda bl. a. stat som inte tillhör EG
men som har frihandelsavtal med EG till förhandlingar om särskilt avtal
som gör det möjligt att tillämpa konventionen för denna stat. Eftersom
Sverige har frihandelsavtal med EG. öppnar konventionen möjlighet till
svenskt tillträde. Med hänsyn till bl. a. att enligt kommittens uppfattning
osäkerhet råder om när marknadspatentkonventionen kommer att träda i
kraft. har kommitten avstått frän att närmare behandla fri'lgan om Sveriges
tillträde till den konventionen.
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9 Remiss~·ttranden rörande frågan om Sveriges tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen
9.1 Tillträde till samarbctskon\'cntioncn
Över det b.::ttinkande ·som kornmitten avgav fa 1974 erhölls yttranden
från 36 remissinstanser. Med fä undantag tillstyrkte dessa ett svenskt tilltriidc till samarbetskonventionen eller förklarade sig inte ha nt1got att erinra mot att Sverige tilltriidde den.
I allm;inhet underströks samtidigt vikten av att det svenska patentverket
fick tj;instgöra som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet fi:ir internationell förbereuande patcnterharhctspriivning. [('(). SLlm
förklar<1de sig i princip tillstyrka ett svenskt tilltriide till samarhetskonventionen. framhiill samtidigt att det slutliga

st~illningstagandet

borde anstå till

dess frhgan om svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen
skulle bedömas.
En mera reserverad hällning. intogs av fyra remissinstanser. nlimligen
Styrelsen för teknisk utveckling I STU ). Handclskammaren i Götehorg.
Svenska patentombudsföreningcn och Svenska uppfinnarcförcning.en.

STU ansflg att Sverige borde tilltri·ida samarbetskonventionen endast om
det svenska patentverket hlcv internationell myndighet enligt konventionen. Ha11dc/ska111111al'l'11 i Giiteborg menade att det frän de patentsökandes
synpunkt inte skulle medföra nagra fördelar om Sverige tillträdde samarbetskonventi1lllen utan snarare vara en nackdel till följd av de hiigrc kostnaderna. Enligt handelskammaren kunde emellertid andra skiil. friimsl politiska. tala t'ör ett svenskt tilltriidc. Vidare anförde handclskammaren alt
det i

l~ingden

kunde vara ofördelaktigt fi:ir Sverige att stå utanför konven-

tionen. om .ett stort antal Hinder ansluter sig till den. Viirdct av att det
svenska patentverket kan bli internationell nyhetsgranskningsmyndighet
kunde vidare enligt handelskammaren utgöra ett starkt skiil för Sverige all
tilltriida konvenlinncn. Sammanfattningsvis ansåg handelskammaren all
ett svenskt tillträde till samarbetskonventionen knappast var befogat frf111
de sökandes synpunkt men att de sökandes intresse. om det svenska 'patentverket kan bli nyhetsgranskningsmyndighet. borde vika för den långsiktiga fördel som del innebiir att hevara en hög palentnivä i Sverige och i
hela Norden . .frrnska pate11tot11b11d.1Ji.irc11i11r1'11 ansåg sig inte höra ta stiillning i 1illtriidesfrt1gan. Föreningen ville avvakta huruvida den euwpeiska
palcntkL1nventionen skulle komma att förverkligas och se vilken anslutning samarbetskonventionen skulle fa frfm de större induslriliinderna.

S1·1•11ska

11p1~fi1111arc:fi.irc11i11gl'll

hiivdade att Sverige inte hnrdc tilltriida

samarbetskonventionen förriin man balle fött garantier att konventionen
skulle tilltriidas av så mrtnga av de större industriHimlerna att den verkligen
kom att tilHimpas. Konventionen horde enligt föreningen inte heller tillträdas fiirriin svensk riitt hade iindrats sf1 att en internationell patentansökan
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sllm omfattar Svnigc rc:d~in fri'1n hii1:jan m;-.stc innc:h{dla uppgirt 1.im uppfinn;ircns namn.
Fr:·igan 1.Hll uppfinnarens q;illning hc:riirdc:s llc:ks;'1 av S11//.11"1"r/"·11.1 i11g1·11s1.1m uttaladc: att uppfinnarens namn mi1stc: ing{1 i patentansökningen fi.ir att denna skall anses fullstiindig.
Sr1·11sk<1 11t1l<"lllt>111h11t!s/i.in'11i11gc11 har -.;edermc:ra i yttrande: iivcr kllmmittcns är I'J76 avgivna bet:inkande rörande den c:urop(·iska patc:ntl--llnvc:ntillnen ullalat sig för dt svenskt tilltr:idc: till samarhc:tskPn\·c:ntionc:n.
Patc:ntllmhudsförc:ningc:n uttalar siilunda i sislniimnda yttrande att Sverige:
snara.st hör tillrriida samarhetskllnventionc:n. l'öreningc:n utg;·1r diirvid rr:·in
att dul svenska patentvc:rkl'l kllmmc:r att fa stiillning sPm internationell
myndighet enligt samarbc:hkllnvcnti1.1nc:n. f/u11dcls/..a11111111ro1 i G1"i11·horg
synes oc:ks;) enligt sitt yllrande över 197(1 i1rs bc:t:inkandc: numera anse: ;Lit
Sverige bör tilltriida samarbetskonvc:nli1.rnen. Handelskammaren anfiir s{1-

j«in.fi"irh1111d.

lunda alt Sverige: biir tilltriida den curllpeiska palc:ntkonvc:ntionen om det
svenska patent verket rnr tj:inslgöra som internationc:ll myndighet enligt
samarbetskonventionen. Aven TCO har i sitt yttrande över 1976 tirs bet:inkande uttalat sig till förmän för tilltriide till samarbetskonventionen.
En rt::scrvcrad hiillning i friigan om ett svenskt tilltriide till samarbc:tskonvc:ntionL'n intas numera endast av STU. Svenska uppfinnareförening(·n
och Statsverkc:ns ingenjörsfiirbund. STU anser att Sverige inte: bör tilltr:ida samarhehkllnventionen fiirriin svensk riitt har iindrats s;1 att patentansökan blir giltig först t'rtin den dag dit den innehitller uppgift om uppfinnarens namn. l..i!'r~/i1111ari'.fi"ir1•11i11gc11 ,·idhftller sitt tidigare framst:illda krav
pil en sadan lagiindring som villkor for ett svenskt tilltriidc: till samarhc:tsknnventionc:n. Aven Stt1t.1Tcrf..e11.1 i11g1'1(iiirsfi'ir/J//11d synes uppstiilla detta
villkllr för c:tt svenskt tilltriidc:.
l'dgan <Hll Sverige: skall avge reservati11n mnt samarbetskonventillnc:ns
hest:immelser om internationell förberedande: patc:ntc:rharhetsprövning har
tagits upp av titskilliga rc:missinstansc:r i yttranden iivc:r 1974 ärs betiinkande. J11ridis/..a.fi1/..11/tetc11 1·id S1od.ho/111s 1111i1·crsi1e1 ochFir.11·<1r1'fs <'iri!fiirl'ltit11i11g anser att denna reservationsmöjlighet inte blir utnyttjas. S1111c11s
11"i11111t!.ti'ir arhl'lst11gt1ri'.1· 1111nfi1111i11g11r framhåller. att det vore: iinskv~irt att
Sverige: inte avgav rc:servaliLlll p{t denna punkt men att fr.'\gan har <'tdant
samhand med I:::G-staternas stiillningstagande till en dylik rc:servalilln att
dc:n hör liisas niir frtigan <llll c:tt s\·c:nskt tilllr:idc: till dc:n europeiska patentknnvc:ntionc:n avglirs. S1·<Tig1•s 111h·o/..11ts11111fi111t! anser ocksi\. att stiillning
bör tas samtidigt till dessa tvi\ fri\gor. Även 11a1,·1111·l'rk<'f anser. att Sverige
bör avvakta EG-staternas st:illningstagande. Ha11dds/..1111111111r1'11 i Giitl'horg uttalar. att frägan om ikraftträdande: av konventionen i denna del ligger si1 längt fram i tiden att det inte finns anledning att f. n. h:timmc:nlera
fr{tgan.

8
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9.2 Tillträde till dt•n europeiska patcntkonwntioncn
Över kommittens betiinkande rörande den eunipeiska patentkonventionen har yttranden erhitllits frt1n ..JO remissinstanser.
Förslaget att Sverige skall tilltriida den europeiska patentkl1nventionen
har vtmnit bred anslutning bland rernissinstanserna. S:\lunda har 31 remissinstanser stiillt sig positiva till ett SVL'nskt tilltriide. Av dessa har
niirmare utvecklat sina synpunkter ptt

tilltriidesfr~igan

~'i

medan dc iivriga har

begriinsat sig till att uttala att de, frfm Lk synpunkter de har all företriida.
inte har

n~igot

att erinra mot ett svenskt tilltriide.

Fyra remissinstanser. ii1·erht:fi"i/11111·11n•11 . .fi"irsrnrcts .fi1nk11i11gs1111s111/1.

gm11sk11i11g.rnii11111dc11 .fi'ir .fi"ir.,·1·11r.,·1111r~fi1111i11g11r och

.\'/111<'11.\'

nlc/ .fi'ir \'t'lt'll-

.\kti{llig i1(/i m1wtio11 01'/1 dok11111e111111io11 r SIN FDO A: J har a vstM t frf1n att
yttra sig i tilltriidesfrt'1gan.
F.n i huvudsak negativ instiillning till ett svcnskt tilltriide till dcn europeiska patentkonventionen intas av fyra remissinstanser. niimligcn

S1_1Td-

s1'// .fi'ir tt'k11isk 1111·ec/../i11g I STC.h S1·e11s/..11 r111/t•1110111h11</.\/i'irl'l1i11ge11.
SA CO-SU och Srt'rigt's 1frili11g1·1(jiin:fi'irh1111d CF-SJF.
En remissinstans. Sr1·11sk11

llflf~fi111111rc:fi'ire11i11gt•11.

har inll:' tagit klar

stiillning i tilltriidesfrf1gan. Uppfinnareflireningens yttrande ger emellertid
intryck av tveksamhet inför ctt svenskt tilltriidc till konventionen.
Som jag nyss niimnt har

~'i

av de remissinstanscr som stiillt sig pnsitiva

till ett svenskt tilltriide till den europeiska patcntklinventionen niirrnare utvecklat sina synpunkta pti tilltriidesfr{1gan. Atskilliga av dessa har samtidigt som de tillstyrkt tilltriide starkt be1<1nat att det svenska patent verket
liven i framtiden mf1ste ha en hiig kvalite pt1 sitt arbctc. Andra har uttry<:kligen gjnrt sitt tillstyrkandc beroende av ett eller !lera villkor. i första hand
garantier för att det svenska patcntverkct kan fortsiitta att liimna k valiti<:erad service.
Svea hovrätt. Stockholms tingsriitt. försvarcts civilförvaltning. riksrevisinnsverket. juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Sveriges industrirörbund. Likcrnedelsindustriföreningen och Svenska industriens patentingenjörers förening utvecklar i yttrandena niirmarc sina synpunkter
pä fördelarna med ett svenskt lilltriide till konvcnlionen. Till lndustriflirbundets yttrande ansluter sig Svenska arbetsgivareföreningen.

S1·ca '1111Tii11 anför att den patentgemenskap som skapas genom konventionen mäste antas bli av stor helydelse för den tekniska utvecklingen llCh
vara fiirknippad med praktiska fördelar. Hovriitten tillstyrker diirför att
Sverige tilltriider konventionen i enlighet med vad kommitten har föreslagit. S111ckh11/111s ti11gsrii1t uttalar att

fr~111

de synpunkter tingsriitten har att

beakta kommittens förslag miiste hiilsas med tillfredsstiillelse. Enligt tingsriitten kommer ett svenskt tilltriide till konvcn\ionen att bidra till ett förenhetligande av hedömningen hos patentmyndigheter och domstolar i olika
liin<ler.

Viir.\'l'art'ls (fri(fi'irr11/t11i11g tillstyrker tilltriide till den europeiska patent-
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konv.:ntionen 11nd.:r de villkor
an.'icr ;111 .:n

av~eviird

kommitt~n

har angivit. Civilfiirvaltning.:n

rationalisering tord.: .:rn;"is och att iin mer enhetlig

bedömning av uppfinningar skulle fr[imjas om konventionen tilltriids av
tkrtalet heriirda stater. Rik1n•1·i.1io11.1·1·Nkc1 anser alt de positiva kons.:kv.:nserna av .:n sv.:nsk anslutning till den .:uropciska pat.:ntkonvention.:n
iir sf1 betydand.:. att Sverige bör tilltriida konventionen tnits d.:n diirmed
l'örenade risk.:n att det svenska patentverket inte pa sikt kan kvarstft som
internation.:11 myndighet enligt samarbetskonventionen. l'at.:ntverket bör
enligt riksrcvisionsverket i sin liingsiktiga planering överviiga vilka i1tgiirdcr "l'm hör vidtas för all minska de nei;ativa v.:rkningarna av en nedgitng i
antalet gran'ikarc som omöjliggör forhatt ..;tiillning som internationell myndighet.
.l11riclisk11 Jiik11ll<'f<'ll l'icl Stoc/../111/111.1 1111il'Nsif1'f betonar i sitt yttrande

siirskilt att det skulle vara egendomligt om Svcrig.: el'ter ett m{1ngtirigt internationellt konventionsarb.:te vald.: all stt1 utanför .:tt samarbetssyst.:rn
Sl'm iir iignat att vinna allmiin anslutning. f-'akultet.:n framhidler iiven all de
viisentligaste svenska iinskern{Llen rörande konv.:ntionens innchidl fiirefallcr att ha blivit tillgodos.:dda.
Sl'crigcs i11i/11.1·1r(fi'irh1111cl anför rn.:d instiimmande frtin S1·1•11s/..1111rhctsgi1·11r<:fi'ire11i11!.[1'11 att sv.:nsk industri traditionellt har stiillt sig mycket plisitiv

till de internationella sarnarbetsstriivandcn som den europeiska patentkonv.:ntion.:n iir ett uttryck för. :\kd hiinsyn till den svenska industrins struktur och inriktning pi'i export framstrtr d.:t .:nligt industriförbundet och arbctsgivarefiireningen som viis.:ntligl. att ett tillfr.:dsstiilland.: patentskydd
p;'t exportmarknad.:n kan erhf1llas p;·1 ett enklare och billigare siill iin nu. Industriförbundet och arbetsgivarefiireningen tillstyrk.:r diirför ett svenskt
tilltriide till konventionen. Enligt industriförbundet innebiir den l~ingtgacn
d.: harmonisering av patentriillen som lwnv.:ntioncn förutsiiller cll förverkligande av cl! iinskem;'il som i miinga sammanhang har uttalats fr[in industrins sida. Industriförbundet anser vidare all det europeiska patentsystemet inn.:biir fördelar i form av kostnadsb.:sparing inte bara för storfiiretag utan l1ckst1 för .:nskilda uppfinnare och mindre företag. Enligt industriförbundet ligger det diirför iivcn i de enskilda uppfinnarnas och mindr.: företagens intresse att Sverige tilltriider konventionen.
l.i'ikc111ecldsi11d11str(li'ire11i11ge11 anför att behovet av ett förenhetligat sy-

stem for handliiggning av pakntansökningar alltmer stiirkts. Vidare betonar fiireningen vikten av ett för.:nhetligande av patentriitten. Föreningen
anser diirfiir all Sverige hiir tilltriida den europeiska patentkonventionen.
Enligt föreningen hiir tilltriidet inte obl~tingat giiras beroende av att frf1gan
om det svenska patentverkets

~tiillning

som internationell myndighet enligt

samarbetskonventionen fär den av kommitten önskade lösningen. Föreningen anser niimligcn att det svenska niiringslivcts och svenska upplinnares behov av service pft patentomrr1dct kommer all tiickas av det svenska patentverket under iiverskädlig tid. iivcn om Sverige tilltriider den euro-
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pciska palcntkonn·ntil'llCn .
.'i1·1•11.1k11 illll11.11ri<'l1.1 1>1111·111i11g1'l(iiircrs .fi"irc11i11g

finner det önskv:·1rt att

Sn:rigc tilltrlidcr den europeiska palcntkonvcntinnen. En m:\jnritel inom
föreningen anser all sf1dant tilltriide hiir ske oberoende av om samarbetsknnvcnlilHlen tr:ider i kraf\. Föreningen rt1pekar all den e11rnpciska palenlknm·entillnen gör del miijligt l"ör en sökande all vinna skydd i flera stater ge1HH11 en enda ansiikan. Delta mt1ste enligt föreningen innehiira en viisentlig liitlnad för siikanden. I en rcsen·ation har tolv av föreningens medlemmar framhi"\llit alt Sverige intL' biir tilltriida den eunipeiska patentkonventionen förriin dl'! svenska patentverkl'ls forthesti111d som en livskraftig
serviceinstitution i niiringslivets tjiinsl kan garanteras. Ett tilltriide till kl,nvcntinnen l';ir enligt dessa medlemmar inte medföra vare sig minskad service eller iikade kllslnader för dL'lll som utnyttjar patentverkets tjiinsler pi·1
dl'! natilindla planet.
Jfrgcri11gsrii111·11 anfiir att den inte kan finna anledning till principiell

erinran mot vare sig del ralionaliseringssyfte. som utgör mntivet för knnventionen, eller de riittsliga liisningar snm konventionen anvisar för all ni1
det la syfte. Et'tersnm del dessullllll iir n:1turligl att Sverige fullfiiljer sina insatser för europeisk samverkan p:·1 pa1L·111omri1det. tillstyrker regeringsriilll'n ett svenskt tilltriide till den europL·isb k;1nvc111ionen. I vad mi1n tilltriide1 bör göras beniende av de villkor som klrn1111itten har stiillt upp iir enligt
regeringsriitten niirmasl en ind11.stripnlitisk fri1ga.
S1·e11.1/,11.fi"irt'l1i11g1·nfi"ir i11d11.11ril'i/1 rii111.1/.:.1·t!d anfiir att ett viil fungeran-

de pall'ntskydd. h:·1dc nationellt och interna1i,1nellt. framsttir snm en viisentlig fiirutsiittning för en flirtsall gynnsam teknisk och eknnnmisk 111veckling. Fiireningcn uttrycker sin uppskattning iivcr alt man frt1n ansvarigt swnskt h:'1ll st1 aktivt har engagera\ sig internationellt för palentsystemets utveckling.
l.k remissinslanser som i samband med sitt tillstyrkande siirskilt har bellH1al vikten av all del svenska palentverket iiven i framtiden har hög kvalit~

pi1 sill arhell' eller som gj,1rt sill tillstyrkande villkorat av i första hand

i1tgiirder som syftar till att bevara patentverkets standard iir televerket.
statsknntl1ret. komme rskollcgium. Stockholms handelskam mare, Hande Is kammaren i Giitebnrg. Sktines handclskammare. patentverket. lngenjiirsvetenskapsakademien. Kooperativa fiirhundet, Sveriges advokatsamfund. Sveriges hantverks- och indus1ril1rganisa1ion. LO. TCO llCh Sta\sverkens ingenjörsforbund.
l"dncrk1·1 anser all Sverige hör tilltriida den ctm)peiska patentkonven-

tionen men t'lirklarar att det mr1ste vara ell oeftergivligt krav all del svenska patentverkets service inte

för~iimras.

Enligt televerket kan andra upp-

gifter iin granskning av patentansökningar utvecklas hos pall'ntverket. cxempelvis nyhetsgranskning utan samband med patentansökan och kontroll
av översiillningar av patentkrav. Televerket understryker att en kraftig
minskning av antalet granskare vid patentverket kommer att leda till en
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<"tnkning av granskningens kvalitet. S1111.1kc1111or!'I tillstyrker tilltriide till
den europeiska patentkonventionen mL'n framhidler samtidigt att del iir
viktigt att det svenska patentverket för stiillning Slllll internationell myndighet enligt samarhetskonvcntionen. s;\ att del kan fortsiitta att ge fullglHI
sc·rYin: trots det hortfa/I av arbetsuppgifter qim fiiljcr av ett tilltriide till
d<:>n europeiska patentkonventionen.

1-.· 111111111'rs/,, 1lll'gi11111. S1111 ·/,,fiol I/Is /11111dds/,,11111111ar<'. I Ja 11delsk11111111ar,·11 i
Gii11·ho1'.'-? od1 Sk1/111's /11111dl'lsk111111111m' tillstyrh'r i princip ett svenskt tilltriide till den eun1peiska patentkonventionen men betonar ocksi't alt de ser
det som ytterst angeliiget att Jet svenska patentverket iiven efter tillt1falct
kan erhjuda service av hög klass. De understryker vikten av att det svenska patent verkL'l l~ir t.iiinstgöra som internationell myndighet enligt samarbetskl11n·entionen. Handelskammaren i Göteborg ansluter sig flir sin del
till kommittens uttal:mde att det hiir vara en förutsiittning for tilltriide till
den europeiska patentkl1nventionen att det svenska patent verket l'rtr mii.ilighet att vara internationell myndighet enligt samarhetskonventionen.
/'1111·1111·1'rk1·1 finner det naturligt att Sverige tilltriiJcr den eunipeiska pa-

tL'ntkonventionen. Enligt patent verket iir det ett vitalt samhiillsintresse att
det svenska patentverket kan htilla god standard iiven i framtiden. De resurser som frigörs hos patentvcrkL'l vid ett tilltriide till den europeiska patL'ntkonventionen hör utnyttjas för all tillgodpse niiringslivets oeh uppfinnarnas hehov av service i olika avseenden och ytterligare siikra kvaliteten i
handliiggningen. För att inte iiventyra det svenska patentverkets miijlighekr att hidla hög standard iiven efter ett tilltriide till Jcn europeiska patentkonventionen bör det enligt patentverket vara L'tt villkor för tilltriidet all
samarbetskonventionen trfaler i kraft för Sveriges del samtidigt som den
europeiska patentkonwntionen. Som ytterligare villkor bör enligt verket
giilla all centraliseringsprotokl11lct fär en tillfredssliillande tolkning niir det
giiller det svenska patentverkets möjlighet alt tjiinstgöra Sl.lm internationell
nyhctsgranskningsmyndigher och myndighet fiir internationell flirheredandc palenterharhctsprövning hl. a. gentemot utvccklingsliinderna. Vidare
hiir statsmakterna garantera att palentverkL'l kommer att f;'t tillriickliga resurser för all kunna k varstä som internationell myndighet. Patentverket
anser lll.:ksä all statsmakterna hör garantera ansliillningslrygghcten rör
verkets personal samt att det nordiska patentsamarbetet bör fä tlirtsiitta
~i ven

efter ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen.

lng1'1(;i'ir.,·1·1'f1·11.1'ka1i.rnkad1·111in1 anser att Sverige bör tilltriida den euro-

peiska palL'ntkonventillllen. Enligt akademien synes det friimsta motivet
för svenskt tilltr~ide vara möjlighderna att piiverka den internationella utvecklingen p:'l. patentomri\del. /\kademien framh[tller emellertid l1eksi1 att
det svenska patentverkets kompetens och möjligheter att ge service iir av
yuersta vikt. inte minst för mindre företag och enskilda uppfinnare. Den
minskning av antalet patentansökningar vid det svenska patentverket. som
torde följa av ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen. behiivcr
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enligt akademiL'n int.: leda till en s!1dan pnson:tlminskninµ ;1tt \'erkcts
kompetcns iivcntyras. :\k;1demien anfor att handliigi::ningen i stiilkt kan
fiirdj11pa'i. lk iikade kostnaderna fiir handliil,!gningen ;1v varje ansi.ikan hiir
i s:·i fall inte biiras enbart av siikanuena. l\led hiinsyn rill den samhiillsc:kontHniska hetydelsen av g1'd inhemsk kompetens pf1 patentomnidct kan enligt akademien subventinnc:ring av \·erksamheten vara nwtiverad.
S1ats1·1'rk1'11s i11ge1(i"ir.1Firh1111d finner det niirmast vara en sjiilvklarhet
:1tt Sverige aktivt skall delta i det eurupeiska p;itcnh:1marhetet. Samtidigt
anfiir fiirhundet emelkrtid att det iir av \'iisentlig betydelse att det svenska
patentverkets standard inte: försiimras. Patentverket bör diirfor c:nligt riirh11ndc:r ges nya uppgifter 11eh tillfiiras n:surscr s:i att nuvarande kvalitet pi1
verkets service kan uppriitlh;tllas efter ett tilltriidc till den c111\1peiska paIL'nl konvent i!lnc n.
f,:,,n1>a11lil'l1 ,li"irh1111d1·1 tillstyrker tilltriide till den europeiska patc:ntkonventioncn under fiir11tsiittning alt det svenska patent\·erket far stiillning
som internati!lnell myndighet enligt s:1111arhetsk!lnventi11nen \leh att den
eur11peiska patentkonventionen f:'tr den minimiansl11tning SPiil k!lmmittcn
har ansert hiir krii\·as. Fiirbundet understryker kraftigt vikten av att det
inom Sverige finns ett hiii,::t kvalificerat patentverk. Sraign ad1·c1f..1llsa111,li111d anser all det inte hiir ri'ida n<'1gon tvekan !lm iinskviirdheten av att
Sveri!!e deltar i det emopeiska patentsamarbetet men att det iiml[i biir stidlas S!llll villkor dels att den europeiska patentk11nvcnti1111en f;'tr den minimianslutning s!lm k!lmmittcn har förutsatt. dels att fri1gan \lm det svenska patentverkets stiillning S!ll11 internati1)[1ell myndighet enligt •«1marhetskonvent ionen rnr en tillfredsstiillande lösning.
S1't'rig1·.1 ha1111·erk.1- iwh i111h1s1rinrga11i.11lli1>11 anför att iivcn om mindre
nch medelstor svensk industri huvudsakligen riktar sina exportanstriingningar mnt !!rannliindernas marknader. organi.-;ationen i princip rnastc stiilla sig p11sitiv till de internati11nella samarbetsstriivanden snm den europeiska patentkLinventinnen iir uttryck for. Organisati!lncn fiircsli'ir att den nedgiin!! i antalet patentansökningar vid det svenska patentverket. '>Olll har hcriiknah hli röljdcn av ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen.
skall mötas med niiringsp,ilitiska in-.atscr. Dessa n~iringsp,11itiska insatser
hiir \leksr1 syfta till all sprida teknisk inli.irmation s(1 all privatpersoner
samt mindre 1.ich medelstor industri inte som f. n. hehöver k~inna osiikcrhet
betriiffande nyhetwiinlet hos sina uppfinningar. Or!,!anisationen stiillcr
emellertid upp ett s~irskilt villkor for all Sverige skall tilltriida den europeiska patentkonventionen. Sr\lunda bör enligt organisationen tilltriidc inte
ske fiirriin konventionens bestiimrnelscr har iindrats si'i. att fristen rör att
ange uppfinnarens namn hlir fyra rni"inader i stiillct för som nu 16 mfö1adcr.
LO tillstyrker ett svenskt tilltr~ide till den cur!lpciska patcntk!lnventionen under det bestiirnda villk\lret att det svenska patent verket inte genom
tilltriidet fiirlorar möjligheten att vara internationell myndighet fiir det
nordiska spri1komr<'idet. LO anser niimligen att patentverket iiven i frarnti-
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den mi'isk kunna liimna glld -.ervicc. LO framhitlkr vidan: att dd hiir vara
ett 111.:ftt:rgivligt krav att uppfinnarens riitts-.;tiillning \lch mii.ilighct att f;"1 utbytc <t\' sin uppfinning intc for<imras. TCO instiimrner i förslaget all Sverige -.kall tilltriida 1kn eur\lpciska patcntklln\·cnti1ll1Cn. Som ett ahsl1lut villkllr hör emellertid enli1;t TCO giilla att det -.venska pakntvnkcts stiillning
\lch kllmpetcns skyddas.
Se\ rl·missinstanscr har utan att n:irrnarc utveckla skiilen !lir sina stiillningstaganden flirklarat sig inte ha n;'tgnt att erinra mot ett -.venskt tilltriide
Iill den europeiska patent klln vent ionen. I )cs-.;a iir./f'ir.11·11rc1.1 111t11cri1'11·cr/, .
.11l('i11/.11.1·rd.11·11. /1111/hm/,s.1 /Yrd.1 en. s1111c111 /i1·.1111n/d.1 l'<'l'k. 11i'iri11gsfi"ihl'l.1·, ,11J/J//J1·1111111111·11 11d1 s11111·11s 11i'i11111d.fi'ir 11rhl'r.1·111,t:11rl's llJ>jifi1111i11g11r .
.lag gi1r hiirefter iiver till de fyra remissinstanscr s1llll intar en i huvudsak
negativ instiillning till ett svenskt tilltriidl' till den europeiska patl'ntkllnventi1rncn.
sn_.' anfiir att tilltriidesfri'igan m:·1ste hediirnas med hiinsyn till konsekvenserna f(ir den tekniska ut vecklingen och upptinnarverksarnheten och
diirmed pa lang sikt flir svenskt niiringslivs internationella kllnkurrenskr:tfl. STU saknar i k11mrnittens hetiinkandc lllrl·dning riiramk de niiringspoliti-.ka följderna av dl svenskt tilitriide till den europeiska patentkonventinncn. STl.I anser att tilltriidesfr[1gan inte hiir priivas innan en sr1dan
utredning har skett. Vidare uttalar STL! att man bi.ir avvakta med stiillningstagandet till dess förhandlingar har kommit till sttind llm att iindra
kon\·enti1ll1ens hestiimmelsc \lm niir uppfinn;1rens namn senast 111{1ste anges i en europeisk patl'ntansiikan. Slutligen ansn STU att tilltriide till den
eunipeiska pa1L'ntkl1nventi11ncn inte blir ske flirriin fr[1gan om det svenska
patent verkets stiillning s11m internationell myndighet enligt samarhetskonventillncn har fött en tillfredsstiillande lösning.
S1·c11.1·ka 11111c11111111h11d.1Firi·11i11gc11 anser alt det europcisl-.a patent verk el
h:1r tillkommit fr:imsl i EG-staternas intre.sse. Sil liinge EG-st;1terna inte
har ratificerat rnarknadspatentkonventi1ll1cn finns det enligt föreningen intl' ni1g11n ankdning för Sverige att vara med att bygga upp en patentllrganisatinn snm i fiirsta hand iir avsedd flir marknadspatentkllnventillnen. Enligt fiircningen kllmmer den europeiska patentknnventionen att leda till
uppbyggnaden av en tung 11ch kostsam apparat. det europeiska patentverket. Hiirigc1wm kllrnmcr en del av den ratillnaliscring som var syftet med
k1H1ventillnen att gi1 förl11rad. Handliiggningen vid det europeiska patentverket blir klllnplicerad l1Ch personalkriivande och kostnaderna per iircnde
blir fiirhfillandevis hiiga. Enligt flireningcn kommer en europeisk patentansiikan troligen intc att bli nwtiverad av kostnadsskiil. om intc den llmfattar
sex eller sju stater. Det iir enligt föreningen myeket ovanligt att svenska
siikande patentskyddar samma 11pplinning i si1 m{1nga liindcr. Föreningen
anser att kostnadsaspckten inte ger nt1gon ledning för att bedöma om Sverige hiir tilltriida knnvenlil1nen. Vidare anser föreningen det vara ett ofr[inkllmligt krav att garantier ges·för att det svenska patl'ntvcrkct ;ivcn efter

Prop. I977 /78: 1 Del A

120

ett svenskt tilltriidc till knn\'entiPnen kan ge \'iinkfulll bistiind till svensk
kknisk utveckling. Föreningen d.:lar inte k\,111111ittt'.ns farh:tglH !"lir al\. l'm
Sverige sttir utanför den euwpeiska patenWrganisatillnen. sökande som iir
intresserade av patent för Eun1pa skulle begriinsa sig till s<\dana stater för
\'ilka patent kan meddelas av det curopeiska patentverket. Enligt föreningen följer valet av de stater i vilka patent siiks helt andra kriterier och
grundar sig friimsl pr1 behovet av riittsskydd i vederbi.irande stat.
Föreningen anser det viisentligt att inte iiventyra de fördelar

StHll

ett

svenskt tilltriide till samarbetsk\lnventionen ger. Enligt föreningen kan ett
tilltriide till den europeiska patentkonventionen medföra p{ttagliga risker
fiir detta. om det leder till en avseviird minskning av det svenska patentverkets arbetsvolym. Enligt föreningen kan ett siikert underlag för en bedömning i detta avseende erhiillas fiirst sedan samarbehkonventionen har
prövats i praktiken nch det europeiska patentverket har arbetat under viss
tid. Om Sverige bö1:jar med att tilltriida enbart samarbetskonventionen. er-

hi"\lls ncb{t den fördelen all det svenska patent verket och den patentsiikande allmiinheten kan skaffa sig vtirdefull erfarenhet av t'll internatilHlellt
system innan Sverige g[\r m.:d i ytterligare ett siidant system. Föreningen
;inser dlirf\\r all Sverige tills vidar.: inte hiir tilltriida den europ.:iska patentJ.;pnventionen. Föreningen anser att klHwentionen iir viilformulerad i patentriittsligt hiinseendc och öppnar viigar till en önskviird harmonisering av
patentlagstiftningen i de stater som tilltriider konventionen. Enligt fiircningen behöver emellertid harmoniseringsspörsmiilcn inte knytas till fr{t!!an om Sveriges tilltriide till konventionen. S{ilunda anser föreningen att
beslut om en anpassning av svensk riitt till konventionen kan fattas utan att
sliillning tas i tilltriidesfrägan.

SACO-SR avstyrker tills vidare tilltriide till den europeiska patentkonventionen. SACO-SR anser att ett antal friignr som berör det svenska patentverket först m:'lste lösas. siirskilt möjligheten alt iiven efter tilltriidet
vidmakthålla patentverket vid en södan st\Jrlck alt det kan vara internationell myndighet enligt samarbetskonventionen.
Si·l'rig<'.I 1'il"ili11ge1(j{inFirh1111d anser att ett ~venskl tilltriide till den europeiska patentkonventinnen medför en rad sviirigheter och negativa verkningar för svenskt vidkommande. Förbundet p!ipekar alt den cun,peiska
patentkonventionen till viisentlig del motiverades av det under 1%0-talct
sliindigt viixande antalet patentansökningar. Det <\rliga antalet ansiikningar
har emellertid under J<J70-talet sjunkit till en niv:'I som iir betydligt liigre iin
viintat. Vidare finns det enligt förbundet tecken pti att det eun,pciska patentverkets uppbyggnad nch drift blir betydligt dyrare iin beriiknat. De rati1maliseringsskiil som tidigare talade för ett tilltriide har <ilunda enligt föreningen till stor del bnrtfallit. Fifrbundet anser att den minskning: av antalet
granskare vid det svenska patentverket som ett tilltriide till klHl\'enlionen
kan medföra skulle kunna leda till en siinkning: av handliiggningcns kvalitet. Antalet granskare skulle visserligen enligt föreningen kunna ökas ge-
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nom en iindring i handliiggningslirdningen. t. ex. sfi att vissa beslut fattades
kollegialt. Detta skulle dnck leda till all subventionering av verksamheten
blev nödviindig. Fdgan

0111

patentverkets möjlighet all tjiinstgöra som in-

ternationell myndighet enligt sarnarbetskonventinncn fiir de nnrdiska liinlkr spm inte tillt riidcr den eunipc·iska patent konventionen mas te enligt förbu ndct vara löst pi1 ett tillfrcdsstiillande siitt innan Sverige tilltriidcr sistniimnda konvention. Förbundet anser oeksf1 att Sveriges möjligheter att
inlHll ramen för samarbetskonventionen bistf1 utve(·klingsliinderna inte för
~ivcntyras.

Det svenska patentverkets stiillning i l'i.irhfdlandc till utvceklingsliinderna berörs iiven av kommersknllcgiet neh SACO-SR. l\0111111ers/.;o//cgi1·1 anser det viirdcfullt nm det svenska patentverket iiven efter ett tilltriidc till
den europeiska patentkonventionen hade möjlighet att utföra nyhetsgranskning och patcntcrharhetspriivning [it patentmyndigheter i utveeklingsliinderna. S..tCO-.\R anser att lösningen av denna frfiga kan fri en viss
betydelse för det svenska patentverkets framtid.
1-rfigan om tidpunkten för ett svenskt tilltriidc till den europeiska patentknnventioncn berörs av nio rL·rnissinstanser. niimligcn flll/1•1111·akc1,
St< 11·khc1/111 s lw 11dds/.; a 111 //Il/ I'<'. Sk 1/ 111's h1111de/s/.;11111111a rt'. /11ge11ji'irs1·eI1· 11s/.; <1[1.1akade111i1•11. /\'

1" 'f't'/'111i1 ·u .fi'irh1111dl' I.

Lii k <' 1111•ddsi 11d11s/ rif{'in· 11i 11gc 11,

S1·1·11sf..11 i11d11.11ri1'11s f'lll<'111i11gl'11iiiras,fi'ire11i11g. S 1·1•riges 11d1·11/..111.rn11(fi111d

neh Srl'rige.1 Jnd11strifi'irh1111d. Samtliga förordar ett tidigt svenskt tilltriide.
De flesta av dessa remissinstanscr anser att tilltriidet hör ske sft tidigt att
Sverige iir fördragsslutande stat niir konventionen triidcr i kraft.
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Fciredraganden i tillträdcsfrägan

JO. I Tilltriick till samarbl·tskonn:ntioncn
10.1. I /11l!'d11i11g

Ar 1970 a\slutades i Washington en konvention om patentsamarbelL'
tsamarbehkonventilll1Cn). Gem'm knnventionen bildas en unil1n fiir intl'l"natinnellt palL'nhalllarhete. Syftet med samarbetskonv..:nli1H1en iir friilllst
all undvika en dl'I av dl'l duhhclarhl'tl' som

r. n.

utförs da en uppfinning pa-

ll'nhiiks i flera l;inder. Den grundliiggande tanken bakom kon\'l'ntionen iir
all d..:lla resultat kan uppniis genom en centralisering av ansiikningsfii1far~111d..:t

neh av den granskning av pall'ntansökningen >11111 för de förpriiYan-

de patentverkens del mii-;le fiircgi1 det sl11tliga stiillningstagandet till olll patent skall nlL'ddelas. Enligt konventionen ;·1r det miijligt ;1tl sallltidigt siika
palL'nt i en eller lkra av de fiirdrags'd11tandc staterna gerllllll en

'i.

k. inter-

natilllll'll pa!L'ntansiikan. En si1dan ansiikan hlir fi.irL'lllfil fiir en central nyhetsgranskning. Sam;1rhl'tsk11nventi11nen ger ocks;'1 d..:n siikande llliijlighet
alt ff1 en fiirheredande patenterharhetsprövninl:! av ansökningen utförd.
'.\lyhl'ISl:!ranskning och fi.irherl'dande pall'nll'rbarhi:tspriivning skall utfliras a\ en 11atil1nell patentmyndighet elil'r internationell rnw111isation solll
uhetts d;inill ;1v den union fi\r patentsamarhete som bildas genolll konventionen. Det ;ir tanken all nf1gra av de stiirsta m:h b;ist utrustade patentvl'J"ken i viirldcn skall utses alt ulföra s;·1dan granskninl:! och priin1ing. RestiimJllcisen Lllll att inll'l"nationell 11rganisation skall kunna utses alt utfor;1 dessa
uppgit"ter har tilll-;11mlllit för att gi.ira det Jlli\jligt att l;'ita regionala patentmyndil:!heter. s;"is11111 del blivande e11n1peiska patentvl'l"kL·t. utfiira nyhetsgranskning 11d1 patenterbarhetspriivning enlil:!t konventi1H1en. Niir siikanlkn har fi1tt utbtanlk iiver granskningen samt patenterbarhetspriivningen.
Olll h<lll heµiirt s;'idan. kan han ta st;illning till om han vill i11l'rkalla ansiikningen eller fullflil.ia den neh fi1 den prövad i nögnn eller n:igra av de ~later
sl1m den omfattar. Om han fullfiiljer anslikningl·n. pri.ivas den i vanlig ordning av de heriirda nati1lnella patenlmymligheterna. Vid d..::nna prövning iir
de nati\lnella patentrnyndighl'lerna inte hundna av resultatet av nyhetsgranskningen ..:lkr av den förberedande palentl'l"harhetsprövningen. 11rn
s:ldan har utfiirts. Det centraliserade gransknings- och prövningsforfarandet syftar bara till all underliitta de nationella patentmyndigheternas fortsatta handliiggninl:! av ansiikningen. De fördragsslutande stall'rna stär fria
att sjiilva bestiilllma de matL'riella forntsiittninl:!arna för att en ansökan skall
kunna bifallas. Konventionen ntidviindiggör diirfi:ir inte n;\gra iindringar i
de fi.irdral:!sslutamle staternas materiella patentlagstiftning. Sarnarbctskonventinnen inm:h:\lkr oeks~1 vissa bl'>liimrnelser vilkas syfte ;ir att fr;imja
den ..:kon11miska ut vecklingen i ut vecklingsliimkrna g..:nom att underliitta
för dessa hinder att fri tillg[1ng till nHldern teknologi.
Patentpolicykornlllitten har fiirordat att Sverige tilltriider samarhL'tskon-
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VL'nlioncn. A.11;1 rl'missinsu111sn S<•lll har u11;da1 ,ig i tilllriidcsfr;"1gan utom
tre delar numera kommittc1h uppfattning att Sverige biir tilltriida klrnventillnen. De tre remissinstanser som har en avvikandL· mening. Styrelsen for
teknisk utveekling. Svenska uppfinnaref"öreningen och Statsverkens ingenjörsfiirbund. anser alt samarbetsktlnventionen innL·biir en fi.irsiimring
av uppfinnarens stiillning. Enligt deras mening bi.ir Sverige inte tilltri.1da
konventionen förriin den svenska lagstiftningen har iindrats s;1 <1tt en patenlansiikan inte anses gjord förriin llppfinnarens namn har angivits.

/0.1.2 \'1'rk11i11gt1rFir .1To1.1k111iiri11gs/ii· nch .ff<'ll.l'ku 1111nfi1111t1r1'
Det iir

r. n.

bt1de omstiindligt lll:h dyrbart att söka patent p:·, en uppfin-

ning i !lera liinder. Sökanden möste ge in en siirskild ansökan fiir va1:ie land
som han vill all patentskyddet skall ll111fatta tlch för detta iindam!il mi\sle
han liigga ned avseviirda kostnader pi1 iiver<ittning av ansökningen. Vidare m{1ste ansökningen anpassas till de krav i ftlrmellt llCh 111ateri..::llt hiinseendl' som slidls upp i de olika liinderna.s lag.stiftning. I allmiinhel mi"islL" sökandl'n ocksti anlita ombtJd i !lera olika bnder. Det iir mycket vanligt att
patenl;1ns<:ikningar iindras en eller flera gfö1ger under handliiggningens
gi"ing. Det förekommer t. ex. att sökanden m{1ste inskriinka eller p{1 annat
siitt iindra patentkraven för att ansökningen skall kunna bifallas. Det la innebiir med den nuvarande ordningen att sökanden under hela handliiggningstiden m{1ste hfdla kontakt med patentmyndigheterna i lllika liinder.
Visserligen kan en patcntsiikande redan enligt den nuvarande ordningen
i all111iinhet hö1ja med att ge in ansökan i ett enda land och dnta upp till ett
;)r med att ansiika tllll patent i övriga liinder. Enligt 1883 tirs Pariskun ventilin fiir indfötricllt riittsskydd kan han niimligen t1beropa prioritet för
samtliga ansökningar fran den första ;t11siikningen. under förutsiittning att
de senare ansökningarna ges in inllm en lolvn1:'inadersperitld fr;in den
första ;111siikningen. Den nuvarande lirdningen innebiir emellertid trots detta att siikanden i stor ut st riickning m;"tste {1dra sig ktlst nader för ombud i
olika liinder och för översiittning av ansiikningar redan innan han med siikcrhet kan hC'diima om upptinningL'll över huvud taget iir patenterh;ir.
I alla de hiinseenden som jag nu har niimnt kan samarbetskonventionen
viintas medfiira liittnadC'r för sökanden. Salunda medger ktlnventitlnen till
en bii1jan all han ger in en enda ansökan Slllll omfattar llera liinder. I konventionen anges vilka formkrav en si1dan ansökan mtisle uppfylla och de
fördragsslutande staterna ~ir skyldiga all godta en ansökan i formellt hi.1nseende om den uppfyller kllll\'entionens krav. Hiirigenom bortfaller behovet
;1v att anpass;i ansi.ikningen till formföreskrifter i olika Hinder. En fi.irutsiillning för all svenska patentsökande skall kunna dra nytta av de fördelar
k<lllVentionen erbjuder iir emellertid att Sverige tilltriidcr kllllvcntionen.
!folien all göra internationell patentansiikan iir niimligen i princip förbehftllcn den som iir medborgare i eller har hemvist i fiirdragsslutande stat.
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En betydande fiirdel med konventionen iir vidare att en sökande först
niir han har Eltt del av resultatet av den intcrnati\\nclla nyhetsgranskningen
behöver ta stiillning till om han skall föra ansökningen vidare och i vilka
liinder ansiikningen i sä fall skall fullföljas. I den mttn det blir möjligt att fä
iiven internationell fiirbercdandc patcnterbarhctspriivning behöver stLillningstagandet ske fiirst sedan sökanden har erh:"tllit s;h'iil nyhetsgranskningsrapporten som utlfttandet över patc.:nterbarhetsprövningen. Sökanden
behöver sftlunda inte ftdra sig kostnader vare sig för att anlita ombud i olika
liindcr elkr för att utarbeta iiversiittning av ansökningen innan han har tagit sUllning i dessa avseenden.
Av skiil som jag strax skall <'tterkomrna till iir det dock n{1gL1t oklart huruvida klHl\'entionens bestiimmelser om internationell förberedande patenterbarhetspriivning klimmer att triida i kraft under de n;irmaste ftren. Komrnitt0n har emellertid ansett att \\m konventilinen vinner anslutning fritn de
viktigare industristaterna. ett svenskt tilltrlide under alla omst~indigheter
medför v~isentliga fördelar för svenska sökande Sllm önskar fi\ patent pä
samma uppfinning i tlera stater. Jag delar denna uppfattning. Konventionen har redan tilltriitts av tvft viktiga industristater. Förbundsn:publiken
Tyskland och USA. Frtin bttde japanskt och ryskt hftll har uttalats stort intresse för samarbete enligt konventionen. Sovjetunionen kan förväntas tilltriida konventilH1en under innevarande ttr.
I likhet med kommitten anser jag att det finns anledning att utgtt frftn att
det svenska patentverket utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patcnterbarhetsprövning. om Sverige beglir delta. Utses patentverket till internationell granskningsmyndighet. kommer tilltriidct till konventionen att medföra ytterligare fördelar för svenska patentsökande och svenskt nliringsliv. Internationell ansiikan skall vara avfattad pti spri\k som har godtagits av den myndighet som skall 11tl"iira granskningen. Om patentverket utses till internationell
granskningsmyndighet. kommer det givetvis att i\taga sig att granska internati1Hlella ansökningar ptl svenska. Det kommer dt1 att vara en viisentlig
fördel för svenska siikande och s~irskilt för svensk exportindustri att kunna
ge in en pi't svenska avfattad internationell patentansökan samt. efter
skriftviixling p~[ vttrt eget spri\k och med möjlighet att ptl ett enkelt slit! halla klintakt med patentmyndigheten under handliiggningen. kunna rn ett utlfttande över granskningen av ansökningen. som beaktas vid ansökan om
patent vid det europeiska patentverket och i mi\nga liinder som kommer att
st{t utanfiir det etmipeiska patentsamarbetet.
Under remissbehandlingen av kommittens bttda betänkanden har en
mycket stor majoritet av remissinstanscrna starkt understrukit vikten av
att det svenska patentverket ges sttdana resurser att det kan ge svenska
uppfinnare och svenskt nliringsliv en informations- och dokumentationsservice som lir av hög k valitct och som frlimjar teknisk innovationsverksamhet i Sverige. Vidare har framhi\llits det angeliigna i att handHiggningen
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av natillnella patentansökningar vid den S\enska patentmyndigheten blir
av samma kvalitet s1lm handliiggningen <l\ europei-.;ka patc.:ntansiikningar
\'id det eun>peiska p<:tentvcrket llch den nyhetsgranskning lleh förberedande patenterbarhetspriivning siim kommer all iiga rum t·nligt samarbc:tsk1mvcntionen. Aven kllmmittcn har understrukit viirdct för svenskt niiringsliv och svenska upplinnare av att inllm landet ha tillgfmg till den patentriittsliga e.\pertis som finns i elt patentverk med gllda resurser.
Enligt min mening iir fdgan llm patentverkets miijligheter att ge en service s11111 friirnjar innovationsverksamhet i vtirt land av stiirsta betydelse
fiir svenskt niiring.-;liv. Jag anser liksom kommitten <1tt det inte kan r:ida niig11t tvivel om att det svenska patentverket för större möjlighet att ge patentsökande och niiringsliv tillfredsstiillande service i dessa avseemkn. nm
patentverket får tjiinstgöra som internationell nyhetsgranskningsmyndighet lleh - under fiirutsiittning att samarbetskonventillnens bestiimmelser llm internatillnell förberedande patenterbarhetspriivning triider i kraft
- s\lm myndighet för dylik priivning.
SLim kommiltcn har framhtdlit kllmmer en sökande som anviinder sig a\'
samarbetskonventionens handliiggningssystem fiir alt söka patent pil samma uppfinning i flera Hinder att <)dra sig förhfdlandevis höga avgifter. Med
hiinsyn till de avseviirda besparingar i form av minskade kostnader för 1H11bud llCh iiversiittning av ansökningar till friimmande sprilk som samarbetskonventionen medger. w1ser jag emellertid alt det knappast finns anledning befara att patentavgifterna blir si'1 höga atl de omintetgiir de fördelar
som konventionens handliiggningssystem medför. Skulle sf1 ITI\lt all förnllldan ibland bli fallet. str1r ju f. ö. alltji\mt miijl igheten alt i stiillet söka patent
f!enom nationella patentansökningar iippen.
Pi'1 grund av vad.ia!! nu har anfört finner jag att det iir av viisentligt intresse fiir svenska uppfinnare och svenskt niiringsliv att Sverige tilltriiuer k<>nventillnen och diirigenom ger .wen-;ka siikande miijlighet all dra nytta av
de fördelar som konventionen erbjuder.

111. I .3 \'Nk11i11g11r.fi'ir f){//l'11/1·1·rkc1
Ett genllmförande av samarhetskL1nve11tionens system med btlde nyhetsf!ranskning och förberedande patenterbarhetsprövning kan enligt min meninf! pa sikt medföra en viisentlig rationalisering för de patentverk som. i
likhet med det svenska. utför förprövning av ansökningarna. Den största
rationaliseringsvinslen torde vara att viinta frf1n den del av systemet som
avser internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Om systemet
med si1dan priivning inte får nf1gon niimnviird betydelse. kommer diiremlll
det svenska deltagandet i samarbetet enligt konventionen inte att medfiirn
nt1gon viisentlig arbetsliittnad för det svenska patentverket.
Till det svenska patentverket ges f. n. in ca l:'iOOO ansökningar per tir.
Vid ett tilltr~idc till enbart samarbetskonventionen beriiknas enligt kom-
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18000 ansiikningar per :1r k1,mma al\ p:s in till det svens-

ka palentvcrket. Under fiirulsiittning all dl'I svenska palent\·erket blir inlernalionell nyhetsgranskningsmyndighet skulle enligt kllmrnittens beriikningar handHiggningen av dessa ansökningar komma alt kriiva en arbl'lsinsats som motsvarar fullstiindig handliiggning enligt nuvarande arbetsrutiner av omkring 16000 ansiikningar. Kornmillen har dft tllg:tlt ifrfin att de
s1\m siiker patent gerwm internationell palL'ntansiikan inte i ni1gon stiirre
omfa11ning kommer att utny\lja systemet med internationell förberedande
patenterbarhetspriivning under den första tio;·irsperioden d"ter samarbetskonventionens ikrafttriidande. Om delta system skulle triida i kraft och utnylljas i stor omfattning. kommer det givl'lvis pit sikt att leda till att arbctshelastningen vid patentverket blir mindre iin vad de nyss niimnda siffrorna
visar. Det iir d1,ek 11mii_jligt att med n~tg1111 stiirre grad av slikerhet ultala sig
1Hn

hur stor denna minskning kan tiinkas bli nch kornmitkn har inte heller

gjort ni1got fiirsök att niirmare uppskatta den. Jag skall senare {1terkomma
till fr;igan nm verkningarna fi.irdet svenska patentverket nm Svnige tilltriidn h:'lde samarbdsknnventionen och den europeiska patentkonventi\lnen.

i\ v de skiil som jag tidigare har anfört innehiir det avseviinla fördelar fiir
svenska 11ppfinnare och svenskt niiringsliv om det svenska patentverkct
blir internationell granskningsrnyndighet. Det svenska patent verket sys~clsiitter

r. n. ca

I XO granskare och uppfyller sitkdes med bred marginal det

krav pfi minst 100 heltidsanstiillda granskare som uppstiills i samarbl'lskonvcntionen fiir att en nationell myndighet skall kunna utses till myndighet for internationell nyhetsgranskning och internationell fiirben:dande patentcrbarh..:hp1\ivning. lng.cnting. har kommit fram som talar emot att patentverkl'I skulle komma att utses till sf1dan myndig.het. Pm Sverige bL'giir
det. Jag. ;mser dii11"ör i likhet med kommitten att man kan utg[1 ifr;1n att en
si1dan begiiran fr:'1n Sverige skulle bifallas . .lag J"iireskir att man fiir svensk
del verkar fiir alt det svenska patentverket utses till internatiPnL'll nyh<.:tsgranskningsmyndighet o-:h till myndighet fi.ir internationl'll J'iirheredande
ratente rharhet spriivn ing.

/Il./ .-I Pat1'11friillsligl! sy11p1111ktcr

Snm jag tidigare har framhiillit stiir de fiirdragsslutamk staterna fria all
s.iiilva bcstiimma de materiella fi.inihiiltningarna fiir all en internationell
patentansiikan skall kunna bifallas. SamarbetskonventiPnen niidviindiggiir
diirfiir inte niigra iindringar i den materiella ratentriitten i de fiirdragsslutande staterna. Konventionen inneh{dler diiremot enhetliga reg.kr för internationell patentansiikans fnrrn och inneh;ill. Dessa regler iiverensstiimmcr
i huvudsak med vad s11m giiller enligt den svenska patentlagstiftningen.

l.' ndn remisshehandlingen har nitgra remissinstansn uttalat kritik d:'1
det giillcr de fiiljder i fraga om uppfinnarens s!iillning -.om elt svenskt tilltriide till konventionen skulle föra med sig. Fiir egen del kan jag. delvis in-
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stiimma i denna kritik. Av sbl som _jag senare skall redovisa (avsnitt

11.7...ll anser jag emellertid inte att konventionens inneh{1ll pti denna punkt
utgör nt\gnt a\'giirandc skiil mot ett svenskt tilltriide. Jag delar diirfi.ir kommitkns uppfattning att det l"rtin patentri\ttslig synpunkt inte finns n{1gnn anledning för Sverige att inte tilltriida samarhetskonventionen.

10. / .5 U1sikta11a all ko111"c11tio111'11 .1k11/l 1riid11 i kr1!fi
Samarbetskonventionen triider i kraft tre m;'tnader efter det att den har
tilltriitts av minst älta stater. under fönnsiittning att minst fyra av dessa
stater uppfyller ni·igot av föl_jande krav:
I. antalet i den staten ingivna pal<:ntansiikningar översteg .HJ 000 under
det ;ir som omfattas av internatitinella byr[ins senast publicerade {1rsstatistik:

2. medborgare i den st<1ten eller personer som hade hemvist diir ingav
under niirnnda är mins! I 000 ansiikningar i viss annan stat;
3. patentmyndigheten i vederhiirande stat mottog under niimnda tir
minst I 0 000 ansökningar fri1n personer som var medborgare i eller hade
hemvist i n{1gon annan stat.
Enligt den statistik för t1r 1975 som har publicerats av WIPO:s internationella byr{i uppfyllde niimnda t\r följande 13 stater nt1got av de tre villkoren:
Australien. lklgien. Frankrike. riirbundsrepubliken Tyskland. Italien. Japan. Kanada. NederHinderna. Schweiz. SLwjetunionen. Storbritannien.
Sverige lH.:h USA.
Av dc\s<1 /3 ..;tater har hittills Fiirbundsrcpubliken Tyskland och USA
tilltrjtt samarberskonventinnen. Diirutiiver har konventionen tilltriitts av
fitta andra stater. samtliga afrikanska. Enligt uppgift fr[111 Wil'O:s internationella hyr;·, viinta~ Sovjctunil>11en tilltriida samarbetskonventionen under
innevarande !1r. :\ven Japan har anmiilt stort intresse för att delta i samarbetet enligt konventionen. men ett japanskt tilltriide kan viintas tidigast under tir 1978. Vidare uttalade EG-stalerna nilr marknadspatentkonventionen avslutades den I.'> december 1975 att de skulle verka för ett tidigt
ikrafttr~idande

av samarbetskonventionen. Helst skulle. enligt detta utta-

l;111dc. s;1marbctskom·cntionen 11L·h den europeiska patentkonventionen
rriida i kraft samtidigt. I vart fall IklgiL'n. Danmark. Frankrike och Storbritannien synes ock-;f1 inriktade pii att ratificera samarbetskonventionen i
mitten av innevarande ftr. Mot bakgrund av nu niimnda l"örh::\llanden iir det
trnligt att samarbetskonventionen triidcr i kraft under senare delen av tir

1977. I samband med konventionens ikrafttriidande skall unionens generalförsamling avgöra niir internationella patentansökningar tidigast f{1r göras.
Denna tidpunkt för inte fiirliiggas senare ~in sex m::\nadcr efter ikrafttriidandet. Enligt vad s1l!11 uttalats fr~in Wil'O:s internationella byr{1 kommer hela
denna se.xm[uwdersfrist att behiiva 11tny11jas. Samarbetet enligt konventionen kan dii1för viintas hli inlett i bli1:ian av fa 1978.
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Stat s1>m tilltriiJer samarbetsk1inventinnen för avge förklaring att stati:n
inte skall vara bunJen av knnventinnens hestiimmelser om internationell
förhnedande patenterharhelsprövning (kap. 11 ). Dessa bestiimmelser triider i kraft först niir tre stater som uppfyller n[igot av de förut niimnda siirskilda kraven har tilltriitt konventionL'n utan att avge reservatinn i fr{1ga om
kapitel Il.
Tidigare har silviil !lera stater som i'itskilliga intresseorganisationer intagit en negativ hMlning till systemet med internationell fi.irhcredanJe patenterbarhc1'prövning. Niir USA ratificerade k1lllventionen i november 1975
avgavs fiir amerikansk del förklaring av det slag som nyss niimnts. UnJer
senare tid har emellertid vissa utvccklingsllinder visat intresse rör att iivcn
samarbetskonventil1nens kapitel 11 skall triida i kraft sft snart som möjligt.
Denna instiillning rrtin utvecklingsbndernas sida har föranlett flera industristater. bland dem n:'tgra FG-liindcr. att uttala att de avser att tilltriida
samarbetskonventionen utan att göra undantag för kapitel 11. Fiirbundsrepuhliken Tyskland har inte gjort undantag för detla kapitel. Det iir diirför
sannolikt alt iiven den delen av konventionen kommer att triida i kraft
i1wm kl1rt.
Vad betriiffar Je andra nordiska liindcrnas instiillning till "'unarbetskonventi1rncn har den danska regeringen i prnposition fiircslagit att Danmark
skall tilltriida konventionen. I propositionen föreslås dm.:k alt Danmark gör
fiirbeh;·11J i frf1ga om konventionens kapitel Il. I Finland oi.:h Norge har proposition i frägan iinnu inte lagts fram. men de finska och norska kom111itkerna har föreslagit tilltriide till samarbetskonventionen. Den norska
kummiltcn har fiirordat all Norge utnytljar reservationsmöjligllL'tcn i lhtga
11111 kapitel 11.
Jag vill i lklla sammanhang o.?rinra 11111 att Je bcstiimmelscr som f1)ranJeds av ett svenskt tilltriide till samarhetskl1nvcntioncn har utarbetats i
samrtid mellan de n1,rdiska Hinderna. De förslag som f. n. föreligger iir i
stort set! idrntiska i samtliga fyra Hinder.

/0.1.6 RC'serrt1tio11a

Jag

an~er

inte att Sverige bör utnyttja mö.iligho.?ten att avge reso.?rvation

nwt sarnarbctsk1im·t'ntionens bo.?stiimmclser rörande internationell fiirberedamk patenterbarhetsprövning. Som kl1mmitten har frarnhMlit iir syftet
med samarhetsk1111ventionen att co.?ntraliscra förprövningen av patentansiikningar rörande uppfinningar som söks skyddade i t1era Hinder och dlirigenom minska arbetsbelastningen vid de förpriivande patentverken. Som
jag nyss har n~imnt kan någon viisentlig minskning av denna arbl?lsbelastning inte uppnfts 11m inte systemet mt'd internati11nell förberedamk patentcrharhctsprövning utnyttjas.
Utöver den nu niimnda rescrvati11nsmiijligheten avseende kapito.?I Il iir
vissa ytterligare reservationer mot samarbetskonventionen tilltilna. Dessa

Prop. 1977/78:1 Del A

129

reservatillner riir liin!!den av den frist inllm vilken ansiikan sllm har varit
fiiremftl för internatillnell förheredande patentcrharhctspriivning skall fullfiiljas vid natillnell patentmyndighet. vissa bestiimmelscr riirande puhlicering av internati11nell ;111sökan llCh hittsverkan av sitdan ansiikan samt internationella domstolens hehörighet. 1-ktriiffande dessa rescrvatillnsmiijligheter vill jag anfiira följande.
Internationell ansiikan skall publiceras gerlllm internationella hyrtrns
fiirsllrg tar!. 21 l. f-ördragsslutande stat för dock avge rescrvati1lll i fllrrn av
en förklaring att den för sin del inte p{ikallar internationell publicering. Har
samtliga stater som designerats i en internationell ansiikan avgivit s;\dan
förklaring skall ansökningen inte publiceras. om inte sökanden hcgiir det
eller sfidan nationell ansökan eller sndant patent sllm grundas pi1 den internationella ansökningen publiceras av patentmyndigheten i designerad stat
sum har avgivit dylik förklaring tart.

(>4 ..~).

Anledning saknas för Sverige

att avge sf1dan förklaring. Av skiil som jag kommer att redovisa i anslutning till 3.'i *patentlagen (avsnitt 13.1 l bör Sverige diiremot utnyttja möjligheten till reservation sf1vitt avser tidpunkten for natilincll puhlicering av internationella ansökningar (art. 64.2.a.iiJ.
Under vissa förutsiittningar har fördragsslutande stat rcservationsdtt
niir det giiller internatillflell ansiikans nyhctshindrande verkan (art. 64.4).
Denna riitt tillkllmmer stat vars lag ger ett i den staten meddelat p;1tcnt
verkan som nyhetshinder från en tidpunkt. som ligger fiire den dag di1 ansökningen puhlieeras. men i detta avseende inte jiimstiillcr prioritetsdagen
enligt Pariskonvcntionen med faktisk ingivningsdag i den staten. Sädan
stat fflr avge förklaring av innehiird att. llm en internationell ansökan som
tar upp den staten Sll!TI designerad stat ges in utanför den statens omräde.
dctla ingivande inte jiimstiills med ett faktiskt ingivande i den staten niir
det giiller ansökningens verkan som nyhetshinder. Enligt svensk riill t6

)i

patentlagen od1 9 * patentkungi.irelsen)jiimstiills emellertid i detta avseende prioritetsdagen enligt Pariskonventioncn med dag d;'i ansökan ges in i
Sverige. Denna reservationsmiijlighet har cHirför inte nf1gnt intresse för
Sveriges del.
Tvist mellan tv;'i eller flera fördragsslutande stater rörande tnlkning eller
tilHimpning av konventionen far av fördragsslutande stat som iir part i tvisten hiinskjutas till internationella domstolen (art. 59). f-ördragsslutande
stat har emellertid möjlighet att avge reservation av innebörd att staten inte skall vara hunden av denna bcstiimmelse (art. 64 . .'i ). I likhet med kommitten anser jag dl'l uteslutet att Sverige skulle begagna sig av miijlighctcn
att avge reservatil1n hetriiffande internationella domstolens behörighet.

9 Riksdagen JCJ77/71i. I sam/. Nr/. Del A
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10.2 Tillträde till den europeiska patentkonventionen

/0.2./ /11/cd11i11g
Ar 1973 avslutaues i l\him:hen en konvention om meudelande av europeiska patent (den europeiska patentkllll\'entionen I. Denna konvention inneh{1llcr regler om ett mera bngtg{1ende internationellt patentsamarbete :in
samarbetskonventionen. Genom den europeiska patentkonventionen bildas en europeisk patentorganisation. som best{tr av ett europeiskt patentverk under ledning av ett fiirvaltningsr!td. Det europeiska patentverket
skall ha sitt s:ite i l'vtiinchen. Det skall handliigga och pröva ansökningar
som glirs enligt konventionen samt meddela patent !s. k. europeiskt patent). som allt efter sökandens önskan kan omfatta en eller flera av de fiirdragsslutande staterna.
Konventionen innehaller en fullstiindig reglering av förutsllttningarna
för meddelande av europeiskt patent. fknna reglering iir frist!1enue frirn de
fordragsslutande staternas nationella patentlagstil'lning. Europeiskt patent
och europeisk patentansökan skall i princip i stat som patentet eller ansökningen avser ha samma riittsverkan som ett patent meddelat av den statens
patentmynuighet resp. ansökan om sf1dant patent. Kl111ventionen inskriinkcr inte de fördragsslutande staternas rätt att ha egna patentverk som meddelar nationella patent för vederbörande stat.
Patentpolicykommitten har flirnruat att Sverige tilltriider konventionen
under förutsiittning att den tilltriids av samtliga EG-stater eller i vart fall av
Danmark. Frankrikc. Förhundsrepubliken Tyskland. Ncderliinderna och
Storbritannien. Vidare har kommitten vid sitt stiillningstagande utg:'ttt frän
att samarbelskonvcntinnen trtider i kraft samt att frf1gan om det svenska
patentverkets stiillning som internationell nyhetsgranskningsmyndighct
och myndighet för internationell förberedanue patenlerharhetspriivning
enligt sarnarbetskonventinnen saml vissa diirmed sammanhiingande frågor
far en tillfredsstiillande lösning.
Kommittens förslag att Sverige skall tilltriida konventionen har vunnit
hred anslutning vid remisshehandlingen. Av sammanlagt 40 remissinstanscr har bara fyra. Styrelsen för teknisk ut ve1:kling. Svenska patentomhudsfiireningen. SACO-SR och Sveriges civilingcnjörsförbund. intagit en
överviig<rnde negativ instiillning.
Dcn europeiska patentkonventionen har tillkommit under svensk mcdwrkan. Kommitten har framhftllit att konventionen är resultatet av ett
mtmgflrigt arhcte prt att fö till stånd ett i:uropeiskt patentsamarhete m:h att
Sverige har tagit en aktiv del i dctta arhete. Det iir diirför enligt kommitten
en naturlig utveckling att Sverige som medlem av den europeiska patentorganisationen fullföljer sina insatser för europeisk samverkan pi1 patentomrftdet.
För egen del vill jag framhfilla att Svcrige under arhetets gting har lyckats fä. igenom önskem:'ll om iindringar i det europeiska patent.;;y-;temct
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sl1m tillgodoser wenska intressen. S;·il11nda kan dt:t svenska p;1lenlvcrkel
ktllllma all fa en s;irstiillnin!:! i fi.irh!1llandc till patentverken i ii\Ti!,!a stater
Sllm tilltr;idcr den europeiska patt:ntkon\·entilinen. De stater Sllm tilltriider
kl1nventiunen fiirhinder si!,! niimligen i det s. k. eenlraliseringspr,1tokl1llt:t
all till fiirmi1n fiir det e11ropcisb patentverket avst;'1 friin att IMa sina natillnella patenlmyndi!,!heter i_i;instgiira som internalil1nell nyhetsgranskningsmyndi!,!hCI resp. myndighet för internationell fiirhcredande patenterharhetspriivning enli!,!t samarhetskllll\'Cntionen. t:Jtc:r harda förhandlingar har
Sverige emelkrtid utverka! s:irskilda undantagshest;immclscr i protokl111l'l
som giir det mii.ili!,!t fiir del sn·nska patentverkl'I all ii,·cn efter ell svenskt
tilltr:ide till den eun1peiska pall'ntkllnvenlionL'n utfiira b{1de nyhetsgranskning oeh fiirberedande pall'nterharhctspriivnin!,! c:nligt samarbt:tskl1nventillnen si1vitt avser ansiikningar fri'rn dem som iir medbprgare i c:llcr har
hemvist i nf1g\1t av de nl1rdiska !;inderna. S\t:rige ,1eh övriga nl1rdiska l;inder har lll'ksr1 niir dL'l giillcr konwntionL·ns innchftll lyckats fä till stf1nd liisning:1r som inni::-biir elt hiinsyn.st;1!,!ande till den nordiska palentriitten. Delta giilkr i synnerhL'I konvt:ntionens bestii111111elser om uppfinnarens sliillning.
i\lot bakgrund av vad som nu har sagts finns dL'I enligt min uppfaltning
starka skiil SlHll talar fiir all s,·erige bör tilltriida den europeiska p:1tcntk,1nventionl·n. Samtidigt iir jag emellertid angeliigen all framhtilla <!It hillills
beriirda f"iirhttllanden inte far vara avgörande fiir frt1gan om ett svenskt tilllriide. Frtigan ' 111 Sverige skall tilltriida den europeiska patentkonventionen mt1sle enligt min menings;·, ltingt det iir mii_iligt grundas p:'1 en bedömning av i fiirsta hand verkningarna pa liingre sikt for svenskt niiringsliv och
svc:nska upplinnare samt rör svenskt patent viisende som helhet. En s[1dan
hediimning mi1stc dock bli behiiftad med en betydandl! osiikerhet. Verkningarna i de hiinsL·enden _jag nyss niimnde iir niirnligen till stor dd beroende p;'1 fak1<1rer i den framtida utvecklingen som del inte iir möjligt att i dag
bilda sig ntlgon siiker uppfällning om.
1\iir dl!! giillcr att ta stiillning till lHll Sn::rige biir tilltriida den europeiska
palL'nlkunventionen iir det enligt min mening framför allt fem faktorer som
iir av bL'lydelse. niimligen verkningarna för svenskt niiringsliv och svenska
uppl"innare av ett svensk! tillt1fak. verkningarna fi.ir det sven.~ka patentverket. klHlVl!ntionl!ns inverkan pa Sveriges möjligheter alt ge bisti·ind till
utvecklingsl;inder. konventionens innehtill frän patentr"iittslig synpunkt
samt de statslinansiella fragorna.

10.l.l \'1'r/..11i11gc1rn11.fi"ir .\\'1'11s/..111iiring.1/il' och

s1·1·11.1-k11 /l/l/l//111111r1·

Niir det giiller hl'lydelsen fiir niiringsliv och uppfinnare :n· ell svenskt
tilltriide till den eunipeiska patt:nlkonventil1nen iir lkl flera olika omsthndigheter som mt1stc beaktas. Kommitten har l"ör sin del s;irskilt understru-
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kil den rationalisering av patentadministrationen Sllm tillkomsten av en gemensam euroreisk patentriitt och en central patentmyndighet for ett stort
antal stater kan förviintas medföra. Kommitten har pi1rckat att kostnadsutvecklingen under en li·ing föl.id av f1r har varit sr1dan att patenteringskostnadcrna ulgiir ett viixamk hinder fi:ir dem som önskar skydda sina llppfinningar i flera liinder. Va1:ic samverkan mellan stater som kan hejda denna
lit veckling iir diirför enligt kommitten viilkommen. En fiirutsiittning för att
ett samarbete av det slag som det hiir iir frf1ga llm skall bli frllktbiirande och
ge de f1syftadc vinsterna iir emellertid enligt kommitten att samarbetet omfattar ett inte alltför ringa antal stater. Kommitten har ansett att Sveriges
medverkan i den europeiska patentorganisationen otvivelaktigt kan bidra
till att samarbetet ger önska! resultat.
För egen del vill jag siirskill understryka kommittens pr\rekande alt
kostnadsutvecklingen llnder en lf111g följd av fir har varit sftllan att ratenteringskostnaderna utgör ett viixande hinder för dem som i.inskar skydda sina urpfinningar i flera liinder. Det finns anledning anta att denna lltvcckling kommer att fortsiitta i ofiiriindrad eller t. o. m. ökad takt. Jag bedömer
det vara av största vikt för svensk industri och svensk uppfinnarvcrksamhet att det iivcn i framtiden blir möjligt att till rimliga kostnader skaffa sig
ett fullgott patentskydd för nya produkter och tillverkningsmetoder. Pör
~vcnsk

del finns det diirför goda sl\iil att stödja ett internationellt patent-

samarbete i Viistellropa. Stater som utgör en betydande del av var export!11<,!!·knad kan viintas bli medlemmar i den europeiska patentorganisalionc11. Det iir urpcnbart ett viktigt intresse för svensk industri att kunna fa
hall bara pat(·nt for dessa stater till rimlig kostnad. Som kommitten har anfört kan Sveriges medverkan i den ellropeiska patentorganisationen otvivelaktigt bidra till att det europeiska patentsamarbetet blir framgängsrikt.
Tillströmningen av patentansökningar till det europeiska patentverket iir
av stor betydelse för kostnadsliiget vid verket. Som förut har niimnts skall
niimligen verksamheten i princip finansieras helt genom avgifter. Patentpolicykommitten har redovisat ett inom interimskommitlen för den europeiska patentorganisationen uppriittat förslag till avgifter vid det europeis1\a patentverket. 1 detla förslag hade avgifterna beriiknats med utg;·111gspunkt frtin antagandet att verket skulle fä la emot omkring 40000 patentansökningar om f1ret. Interimskommitkn har emellertid numera funnit skiil
all inte riikna med mer än 30 000 ansökningar om :'l.ret. Beriikningarna av

personalbehov och avgifter har justerats med hänsyn hiirtill. Si·ivitt gäller
avgifterna inncbiir justeringarna en höjning av flertalet avgifter. Även med
dessa hi.igre avgifter torde det emellertid innebiira betydande besparingar
att anviinda sig av det europeiska patentverket om en uppfinning önskas
skyddad i flera stater som tillhör den europeiska patentorganisationen.
Vad jag nu har sagt medför att fdgan om svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen inte bör ses i ett alltför kortsiktigt perspektiv.
Sålunda kan det vara väl förenligt med svenska intressen att ett effektivt
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patentsamarhete k1.immcr till st{111d i Europa. iiven om det sker till priset av
vissa lll11Stiillningssvf1righetcr. Det giiller hiir liksom vid annan rationalisering att vissa övergiingsprnhlem kan uppkomma.
Ett eunipeiskt patentsamarbete. som giir det möjligt att gen1Hn ett enda
ansöknings- Lll.:h priivningsförfarande fa patent för !lera stater. möjliggör
givetvis avsedrda rationaliseringsvinster för svensk imlustri och svensk;1
uppfinnare. Vissa av de fördelar som ett europeiskt patentverk skulle ge
fi.ir svensk del iir dock inte direkt knutna till ett svenskt tilltriidc till kllnventillnen. S{dunda hlir det möjligt för svenska företag m:h uppfinnare att
siika eunipeiskt patent för de stater s1Hn iir medlemmar i den europeiska
patentorganisationen iiven om Sverige inte tilhriider konventionen. Under
fiirutsiittning alt den svenska patentlagstiftningen anpassas till konventionen oheroende av stiillningstagandet i tilltriidesfrflgan. kL1mmer det svenska niiringslivel vidare i {1tnjutande av de fördelar som en harmonisering av
p:1tentr:itten i Yiistcuropa nhestridligen för med sig. iiven 1lln Sverige inte
tilltriider konventionen. Om Sverige stannar utanför konventionen tillk1Hnn;er emellertid kostnaderna för ell natil111cllt svenskt patent för den som
önskar patent för hi"illc Sverige m:h nagon eller nf1gra av de fi.irdragsslutandc staterna. Diirtill kommer att ett svenskt tilltriide till konventionen gör
det miijligt för svenska patcntomhud och anstiillda vid svenska företags egna patentavdelningar all upptriida som ombud vid det europeiska patentverket. Detta utgör enligt min mening en inte 11hetydlig fördel för svensk
industri. i synnerhet för större företag.
I detta sammanhang vill jag rn.:ksa framhalla att det som kommitten har
p{1pekat i andra avseenden kan medföra nackdelar för svenskt niiringsliv
om vi st{1r utanför det europeiska patcntsamarhetct. Sverige har hittills
varit allraktivt niir det giillcr patentansökningar fr{\n utlandet. Detta har
varit till fördel för svenskt niiringsliv. eftersom det hl. a. har underHittal liccnsöverenskommclscr genom vilka svensk industri har tillförts utfändsk
"know-how". Det har ocks{1 inneburit att dokumentation över den scnaste
tekniska utvecklingen har blivit tillgiinglig här i landet på svenska. Om
Sverige viiljer att stft utanför den europeiska patentorganisationen. kan det
enligt kommitten föreligga viss risk för att sökande som iir intresserade av
att f:'I patentskydd i Europa begriinsar sig till s:'ldana stater för vilka patent
kan meddelas av det europeiska patentverket. Sverige skulle dr1 hamna i
vad som ibland brukar kallas "patentskugga". Det är givetvis svårt att bedöma hur stora riskerna för en si1dan utveckling kan vara. Eftersom en
ogynnsam utveckling i de hiinseenden jag nu har beskrivit skulle fä betydelse för svenskt näringslivs möjligheter att i framtiden följa med i den tekniska utvecklingen. anser jag dock att de risker som kan föreligga i dessa
hiinseenden m[1ste tillmiitas betydelse iivcn om utvecklingen inte kan bedi"ima.~

med siikerhel.
Ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen inger emel-

lertid ncksa farh[1gor för vissa negativa verkningar för svenskt näringsliv.
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Ftt stnrt antal rernissinstanser har understnikit hctydelsen av ett n;1tionL'ilt
palcnt\crk med -;{1dan omfattning pti verksamheten att det kan lii111n;1
snabb od1 balilativt hiiglst;'1ende service till svL'nskt niiringsliv. Den rati<•nalisering av palL'ntadministrati<HlL'n i Vii,tL'llrl.>pa stim tillkomstL'n av det
L'unipciska patL'nt vcrkL't rnedfiir far utan tvekan hL'tydandL' i1terverkningar
pf1 ,irnfattningen av det SVL'nska palL'ntverkL'ls verksamhet. PatL'ntpolicykommitten har stim tidigarL' niimnts gjort vissa hL'riikningar riirande dL't
svensk;1 patentverkets framtida arhetsbL'lastning. Kommitten har diirvid
utgi1tt frfm alt Sverige tilltriider konvL'ntioncn den I april 1977 och att det
cunipeiska patentverket hör:iar sin verksamhL't den I november 1977. f)L'
bL'ri°1kningar som ktllnmitten har gjort frf111 dL'nna utgi1ngspunkt pL'kar p;'i all
det svenska patentverket mot slutt:l av 19110-talet skulle bL'hi.iva niigot i.ivL'r
ltlO hL'ltidsanstidlda granskarL' mol nuvarandL' ca IXO.
S<Hll knmmittcn har anfört iir dL'ssa beriikningar L'mL'llL'rtid myckL't nsiil.;ra. eftersom de vilar pi·i !lera tiviss;1 antaganden. Lkt kan d;irfiir intL' 11tcslutas ;1lt L'tl svenskt tilltriide till konvL'ntionL'n kan mL'dfiira L'n sadan nL'dgiing
i dc'l SVL'nsJ..a patL'ntverkL'h arbetsbL'lastning mot slutet av 19Xll-talet all
tillgi1ngL'n pi·i arbL'lL' inte liingrL' gL'r sysselsiillning i1t dL't antal pf1 100 hL'ltidsanstiillda granskare som iir L'tt minimikrav för miijlighL'lL'n att vara inIL'rnationell granskningsmyndighct L'nligt -;amarhctskonvcntioncn. Blir utvecklingL'n sf1dan ,ich för dL'n till fiil.id att det svL'nska patL'ntvL'rkct intL' kan
kvarsti'i st1m intL'rnati,1nL'll 111yndighL't. kan L'nligt min uppfattning htirtfallet
av arbetsuppgifter i dL't bnga loppL't bli s:i hL'tydandc all dL't svenska patcntverkL'ts miijlighelL'r att liimna iinskviird service :'11 svenskt niiringsliv
och svcnsk;1 uppfinnarL' allvarligt iivcntyras. Det tinns anledning anta att
verJ..ningarna hiirav i fiirsta hand skulle drabba mindre och medelstor industri samt L'nskilda uppfinnarL'. Om antalet granskare minskar kraftigt.
skulle dL'tta sannolikt leda till L'n minskning av patentverkets effektivitet.
efterst1m va1je granskare i s~\ fall skulle fa svara for ett sti.irre omr~ide av
lL'kniken. En viss försiimring a\ kvaliteten p:1 patentverkets granskning
kan i sii fall knappast undvikas.
För egL'n del ;111scrjag del dnck knappast troligt att verkets arhehbclaslning ens mot slutet av 19Xtl-takt skulle g:1 ned s~i mycket att den viisentligt
understiger vad som nwtsvarar arbetskapaciteten hos 100 heltidsan~tiillda
granskare. Su111 jag nyss niimndL' medför en nedg;H1g av dL'n totala arbetsmiingden iiven L'n minskning a\· kapaciletL'n hos var:ie granskare till fiiljd av
hans vidgade sakomrt1dc, vilket bidrar till att motverka minskningen av antalet granskare. Vidare anser jag i likhet rllL'd kommitten att det finns anledning riikna med all patentverkL'ts s. k. uppdragsverksamhct. friimst nyhetsgranskningL'n av uppfinningar utan samhand med palL'ntansiikningar.
kommer att iika. Det iir ocks;·i möjligt att det svL'nska patentverkL't kan fä
vissa nya arbetsuppgifter. Patentverket kan s;'dunda göra insatser fiir all
utbilda patenttekniker fr:1n utVL'cklingsliinderna. Viss sf1dan utbildning
iiger fi.fr iivrigt redan rum vid patcntverkL't.
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IJ'i

Enligt min rm:ning iir en hög teknisk innovationsnid av hetydelse för all
Sverige skall kunna uppriilfhtilla sysselsiittning Lll.:h liirtsa!t viilst;)nd. Erfarenheterna fr:1n senare :1r talar för att svensk industri i framtiden i iikad utstriii.:kning rnfistc satsa pi1 produktion av teknologiskt avancerade produkter. diir cl! hiigt kostnadsliige iir av underordnad hetydclsc men diir tekniskt kunnande och yrkesskicklighet iir viiscntliga. Erfarenheterna visar
ocksri all iivcn viilctahlcradc industrigrenar kan löpa risk all snabbt slf1s ut
ur marknaden till fiil.id av tekniska landvinningar p;·1 annat
lllll

h~ill

i viirlden.

de inte föl.i er med i den tekniska utvecklingen. För att en hög innova-

tionsnivä och hög teknisk standard skall kunna upprlitthfillas iir det som remissinstanscrna har pi1pekat av hetydelse med el! svenskt patent verk som
har resurser att ge tillfrcdsstiillandc service M niiringslivct. Skulle arbctshclastningen vid det svenska patent verk cl minska sf1 kraftigt all det föreligger risk för at l verket inte liingre kan ge arbete f11 100 heltidsansUllda
granskare eller om risk eljest skulle uppkomma all verket till föl.id av bristande kapacitet inte kan ge niiringsliv och uppfinnare tillfn:dsstiillande service. förutsiitterjag diirför all statsmakterna kommer all vidta erforderliga
{1tglirdcr fiir all fiirhindra stillana negativa följder av cl! svenskt tilltriidc till
den europeiska patentkonventionen.
Vilka f1lgiirdcr eller kombinationer av t1tgiirder som i cl!

s~idant

liigc blir

aktuella m<tslc givetvis avgiiras med hiinsyn till de omstiinJigbcter som Jh
föreligger. Ett exempel p<'t liinkbara möjligheter att öka patentverkets arbetsuppgifter lir all unJerliitta för i första hand svenska företag och uppfinnare att utnyllja patentverkets tjiinster inom ramen fiir verkets uppdragsvcrksamhet. Insatser av detta slag skulle sannolikt bli av siirskilt vlirdc för
mindre 11L·h medelstor industri samt enskilda uppfinnare. En ökning av
uppdragsvcrksamhctcns omfal!ning skulle givetvis inncbiira att patentverket kan ha ett större antal hcltidsanstlillda granskare iin som eljest skulle
vara fallet.
Jag vill ocks?1 m\got heröra en svaghet med det europeiska patentsamarhetct som kommitten har tagit upp. I synnerhet under den första tiden av
det europeiska patentverkets verksamhet kommer en föga rationell uppdelning av handlliggningen all ske. Enligt konventionen ftir förvaltningsr::'ldet uppdra {1t nationella patentmyndigheter att under en

iiverg~mgstid

ut-

fora viss del av prövningen av europeiska patentansökningar. Sadana uppdrag får omfatta sammanlagt hiigst 40 "·( av det totala antalet europeiska
patcnlansiikningar och f!tr ges för en tid av I .'i är fn'1n det europeiska patentverkets öppnande. Uppdragens omfattning skall under de fem sista
firen successivt minskas. Sf1vill nu kan hedömas torde möjligheterna all
liimna uppdrag till nationella patentmyndigheter komma att utnyttjas i full
utstrliekning.
För egen Jel anser jag att möjligheten att läta en del av prövningsarbetet
utföras av nationella patentverk inger vissa bet~inklighetcr. liven om det
slutliga beslutet skall fattas av en prövningsavdclning vid det europeiska
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ratentvcrket. I likhet med kommitt0n anser jag dlH.:k att systemet kan godt;1s.
Till en fullstiindig bild av verkningarna for svenskt niiringsliv hör ocksft
konsekvenserna fiir de svenska ratentombuden och deras verksamhet.
Den ratiL)naliscring som den curnpciska ratentkonvcntilmcn kan viintas leda till kommer naturligtvis att rtivcrka ocksi\ patentombudsbranschcn. B<lde den europeiska patentkonventiL1ncn o.:h samarbetskonventionen syftar
ju bl. a. till att minska lHnbudskostnadcrna och det iir då ofd\nkomligt al\
underlaget för patentombudens verksamhet minskas i motsvarande män.
Det iir dock svtlrt att nu förutsiiga hur stora svilrighetcr detta kan medföra.
Fn betydelsefull omstiindighet blir i vad mtin svenska patentombud kan
finna nya uppgifter och ta tillvara de möjligheter till internationellt inriktad
verksamhet som k11nventionerna erbjuder. I vart fall m[lste enligt min mening eventuella nackdelar för patentombuden och deras verksamhet viigas
mot de fördelar för svenskt n~iringsliv i övrigt som ett tillträde till den europeiska patentkonventionen kan väntas medföra .
.lag vill i detta sammanhang ta upp iinnu en frf1ga som berör patentombuden. Efter utgf111gcn av en övcrgi'mgstid fär. med vissa undantag. endast
den som efter genomgftngcn prövning har tagits upp i det europeiska patentverkets förteckning över auktoriserade ombud uppträda som ombud
vid verket. Under övergttngstiden tar i förteckningen över auktoriserade
ombud tas upp den som iir medborgare i fördragsslutande stat och driver
rörelse eller har anstiillning i st1dan stat samt i"tr behörig att

upptr~ida

som

patentombud inför patentmyndigheten i den staten. Övergfingstiden viintas
bli tvtt-tre i'lr. Om fördragsslutande stat inte stiiller upp krav på siirskild
yrkeskompetcns för s:'ldan behörighet. kriivs för att bli upptagen i förteckningen att vedcrbl.irandc regelbundet har upptriitt som ombud i

patent~iren

den inför den statens patentmyndighet i minst fem år. Det europeiska patentverkets president kan dock ge dispens frän detta krav.
Eftersom det i Sverige inte finns nt1gra författningsbcstiimmclser om riitten att upptriida som ombud inför patentmyndigheten. har kommitten mot
bakgrund av nyssniimnda bcstiimmelser i konventionen tagit upp frågan
om H"tmplighctcn av att i Sverige införa ett system för auktorisation av patentombud. Kommitten har dock kommit till den slutsatsen att tilltriide till
kLlnventionen inte ger anledning att införa ett sådant system. Jag delar denna uppfattning. Som kommitten har funnit skulle ett auktorisationssystem i
praktiken fä betydelse enbart under övergångstiden och då bara för ett
mycket litet antal personer. rr;imst st1dana som har forvlirvat praktisk erfarenhet av patentärenden p:'I annat siitt iin som partsföretrtidare. Sådana
personer bör ha goda möjligheter att fft dispens. I likhet med kommitten
anser jag att det fär ankomma pa patentverket att i samrt1d med berörda organisationer

mtill sthnd en lämplig ordning för styrkandc av alt konventio-

nens krav pi\ fem ärs verksamhet som ombud är uppfyllt.

Prop. 1977/78: I Del A

137

/11.:!.3 Vak11i11gurji"ir 1w1<·111r1·rk,·1

Den minskade arbetsbelastning fiir det svenska patent verket. s11m ett
tilltriide till den europeiska patentkonvt•ntionen fi.ir med sig. komrner som
niimnts att leda till en min.skning <IV patentverkets personal. Kon1111it10n
har ansell alt denna minskning kan genomfiira.s utan oliigL'nheter för personalen. Fri'u1 personalnrganisationerna har emellertid uttryckts farh{1gor för
all ett svenskt tilltriide till den emopeiska patt:ntk1)nventionen k1)m111er all
medföra en si't kraftig minskning av verkets personal att omstiillningssvf1righekr uppkommer. I anledning av lkssa farhitgor vill jag anföra följande.
Inom patentverket har i februari 1977 gjorh en undersiikning riiramk de
fiiriindringar för verkets personal som ett tilltriillc till bt\de samarbetskonventionen och den etirL1peiska patentkonventionen kan tiinkas medfrira till
följd av minskad arhetsbelastning. I undersökningen konstateras att n<)gra
sv(1righeter inte tordt.' uppkomma for jurister. kontorspersonal och e.\pediti1msvakter. Den minskning av personakn som kan bli niidviindig tlir dL·ss<1
kategorier kan enligt undersökningen ske ge!ll)llJ naturlig avg<'u1g till följd
av pensionering dler iiverg(1ng till annan verksamhet. Frf1gan om eventuella omstiillningssvririgheter för ingenjörspersonalen har diiremot undersi.ikts niirrnare.
I patcntpolicykommitt.:ns betiinkande redovisas vissa uppskattningar
rörande arbetshelastningen vid det svenska patent verket fir 198.'i om Sverige tilltriider h;ide samarbetskonventionen och den europeiska patentk1)11ventionL'n. Enligt dessa uppskattningar skulle arbetsbelastningen är 198.'i
motsvara det arbete som f. n. t\tgtir för fullstiindig handliiggning av drygt
10000 patentansökningar. Som jag tidigare niimnde skulle enligt kommitten i sft fall i slutet av 1980-talet föreligga hehov av drygt 100 hcltidsanstiillda granskare. Om kommittens antaganden rörande arbetshelastningen
tas till utg[1ngspunkt. ger ockst'1 patentverkets undersökning till resultat att
verket i slutet av 1980-talet skull.:: behöva drygt 100 heltidsanstiillda granskar.::. Patentverket har redovisat den avgirng av granskar.:: som kan beriiknas iiga rum fram till <'tr 1990 till fiiljd av pensionering. i.iv.::rgfing till det europeiska patentverket i Mlinch.::n och överg:'tng till annan verksamhd. Mot
bakgrund av den avgång Slllll s[ilunda kan förviintas skulle enligt umkrsökningen ntigra omstiillningssvårigheter inte uppkomma för verkets ing.::njörspersonal.
Patentvl'rket har i:mt'llertid ;11Jse1t det vara realistiskt att riikna med att
verkets arbetsbelastning mol slutd av 19Xll-talet k11mmer att vara mindre
iin vad kommitten hur antagit. Verket har diirför undersökt vilka följderna
skulle bli för personalen om arbetsbclastning.::n blir ca 30 '~i- lägre än vad
kommitten har tagit till utgfingspunkt för sina beräkningar. I s[1 fall skulle
verket i slutet av 1980-talet ha behov av endast 80-90 heltidsanstLillda
granskare. Som jag tidigare har framhnllit mt1ste alla beriikningar pf1 ddta
omrr1de betecknas som mycket osiikra. ctkrsom de har grundats ptt ett
flertal med nlidviindighet ovissa antagand.::n. Som jag nyss har framhf1llit
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talar samh~illssk~il av betydande styrka vidare för att en eventuell ut veckling SLlm tenderar alt leda till ;11t antalet granskare kan kl)]11ll1a att understiga 100. varvid verket inte liingrc kan vara internationell myndighet enligt
samarhetskl)l1\'entionen. mtlsle mlilas med <irskilda i1tg~inlcr. t. cx. utl.ikad uppdrags verksamhet. Jag anser dii1för all det inte finns anledning all
riikna med en si1 stnr nedgång av antalet granskare alt nägra omstiillningssvi1righetcr fiir ingenjiirspcrsonalen uppkommer. Skulle nwt fiirmodan
sv~u·igheler
~•lt

uppst{1 för herörd personal. mäsle givetvis i1tgiirdcr vidtas fiir
minska omstiillningssdrigheterna. En personalminskning skall genom-

föras genom naturlig avgr111g i förening med en aktiv l)mplaceringsverksamhet.
Jag vill i detta sammanhang ocks<I understryka det önskviirda i att svensj.;a granskare kommer att ingtl i del europeiska patent verkets personal s{1
alt hiinsyn kan tas till svcnska e1i"arcnheter niir praxis utvecklas i det europeiska patentvcrket. Det iir diirriir enligt min mening angeliiget att iivergflngen av granskare fn\n det svenska patcntverkel till den europeiska patentorganisationen undcrliittas. Delta kan som kommiltlin har päpekat ske
hl. a. genom att viss shrskikl utbildning. framför allt spräkutbildning och utbildning rörande den europeiska patentkonventionens innehäll. ordnas för
persl.\nal vid det sven,,ka patent verket som avser att t.hinslgöra vid det europeiska patent verket. .lag anser det ocksi1 vara av stor betydelse att klarHigga möjligheterna för svenska granskare som gär i.iver till det europeiska
patent verket att nterviinda till tjiinstgöring vid det svenska patent verket
om de sf1 iinskar. Dessa f"rt1gor bör enligt min uppfattning liisas i samrtid
rncd hcriirda personalorganisationer. Jag vill emellertid påpeka alt det
samtidigt iir angcHigct att se till att inte de lösningar som man kommer fram
till d{1 det giiller all mi~jliggöra för personal att {1terviinda till tjiinstgöring
vid det svenska patentverket leder till ogynnsamma verkningar i andra
hiinscenden. t. ex. niir det giiller hefordringsmöjlighetcr för kvarvarande
personal. En st1Jan utveckling skulle vara olycklig inte bara för verkets
personal utan oekstt rned hiinsyn till vikten för svenskt niiringsliv av att en
hög kvalitet pt1 verkets t.iiinster hibehttlls.
Niir det giillcr det svenska patentverkets stiillning vill jag ptipcka att
verket enligt centraliseringsprntokollets ordalydelse har rlitt att utföra nyhctsgranskning och patenterharhetsprövning enligt samarbetskonventionen - förutom i fräga

lllll

ansökningar frtlll svenska sökande - endast i frå-

ga om internationella ansökningar fri\n si.ikande i angriinsandc stat som har
tilltriitt den europeiska patentkonventionen. Pt1 svensk begiiran har intcrimskommitten dock enhiilligt uttalat att centraliseringsprotokollet inte
torde hindra det sven~ka patentverket all la emot och handlägga ansökningar frän Danmark. Finland och Norge. även om inte alla dessa stater
ännu har tilltrtitt den europeiska patentkonventionen. Jag vill ocksi\ erinra
om att frän samtliga nordiska Hinder har framhftllits vikten av att en internationell nyhclsgranskningsmyndighet kommer alt finnas inom det nord is-
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ka spn'lkomrrtdet. Vid iivi.:1faggningar mellan fiiretriidare för herörda departement i Danmark. Pinland. Norge 11ch Sverige har enighet r[itt 11m att
det svenska patentverket hör ;·tta sig att utföra nyhetsgranskning av internatinnella ansiikningar frf1n siikande i de nordiska Hinderna. Jag anser det
sjlilvklart att Sverige hi\r kila sitt patentverk i1ta sig denna uppgift.
I fr;'1ga om hetydelsen av att det svenska patent verket rnr stiillning som
internationell myndighet i.:nligt samarhetskonventionen vill jag oeks;\ framh~llla

följande. I den europeiska patentkonventionen föreskrivs att om in-

ternationell

p~1tentansökan

har varit fi.iremtil fi.ir nyhctsgranskning enligt

samarbetskonventi11nen. kompletterande nyhetsgranskning skall företas
vid det europeiska patentverket. För sf1dan ansökan skall siikanden hetala
samma avgift som om n[igon nyhetsgranskning enligt samarhetskonventionen inte hade ligt rum. Förvaltningsri1det för emellertid bestlimma att det
europeiska patentverket skall avst[1 frftn kompletterande nyhetsgranskning
av ansökan som har varit föremål för nyhetsgranskning enligt samarbetskonventionen och endast ta ut reducerad avgift av sökanden.
Om Sverige tilltrlider den europeiska patentkonventionen 11ch det svenska patentverket blir internationell nyhelsgranskningsmyndighct skall som
jag tidigare har nlimnt samarbetsavtal ingf1s mellan del europeiska patentverket och det svenska ratenlverket. Ett fiirsk1g till avtal har 111arhetats
inom interimskommitten. Föreliggande utkast till avtal syftar i första hand
till att nyhetsgranskningen vid de b[ida myndigheterna skall hli av samma
kvalitet. Jag delar patentpolicykommittcns uppfattning att det lir vlisentligt
all avtalet rtir ett sädant innehiill att kompletterande nyhetsgrnnskning inte
behöver liga rum

s~1vi1t

avser internationell patentansiikan som har varit

fiiremtil för internationell nyhetsgranskning vid det svenska patentverket
och att nyhetsgranskningsavgiften dlirför reduceras. Det lir nlimligen först
hlirigenorn som avgörande fördelar av att det svenska patentverket blir internationell nyhetsgranskningsmyndighet uppkommer fi.ir svenska sökande och sökande i de andra nordiska Hinderna.
Den avgiftsnedsiittning som si\lunda avses komma nordiska sökande till
del har tidigare antagits utgöra ett betydande belopp. eftersom granskningsavgiften har ansetts höra hestiimmas så att den tlicker den faktiska
k11stnaden för nyhetsgranskningen. Flera av EG-staterna har emellertid
under senare tid hiivdat att en betydande slinkning av denna avgift och en
motsvarande höjning av andra avgifter i förfarandet bör göras. Det förefaller f. n. troligt att denna su\ndpunkt vinner gehör. och i sä fall minskar vlirdet av niimnda avgiftsreduktion i motsvarande män. En s.'idan ändring av
avgiftsstrukturen kan leda till att det svenska patentverket inte får ta emot
internatiPnella patentansökningar i den omfattning som har antagits.

IU.2 ../ [)('( .\"\"l'llska palcl/f1·erkets mi!jlighetcr att ge histtlnd till 1m·eckIi ng s Iii 11 cler
Jag har tidigare niimnt att samarbetskonventionen har till syfte bl. a. alt
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foimja den ekonomiska utvecklingen i utvccklingsfänderna. l'atcntpolicykommittcn har ansett ;1tt Sverige inom ramen för samarbetskonventionen
skulle kunna hjiilpa utvecklingsl:inderna genom att efter överenskommelse
med s;\dana liinder l<'ita det svenska patentverket utföra nyhetsgranskning
LlCh patenterbarhetspriivning i\t patentmyndigheter i dessa fander. rnirigenom skulle Sverige kunna medverka till att inte andra patent kommer att
giilla för utveeklingsliinda iin sadana som har föregfitts av en noggrann
priivning och diirför avser uppfinningar som iir viirda patentskydd. Kommitten har emellertid uttalat att det mot bakgrund av centraliseringsprotokollets ordalydelse iir tveksamt om det svenska patentverket efter ett
svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen kan utnyttja de
möjligheter som samarbetskonventionen ger i det nu niimnda hiinseendet.
Lkt har niimligen hiivdats att de begriinsningar som föreskrivs i centraliseringsprotokollet i frf1ga
Slllll

\llll

nationell patentmyndighets riitt att tjiinstgöra

internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för inter-

n;1ti11ncll förberedande patenterbarhetspriivning hindrar det svenska patentverket att utföra uppgifter för utvecklingsliinderna inom ramen för
samarbetskonventionen. Fiirhandlingar ptigf1r f. n. för att klarliigga denna
rri'1ga. I .iks11m kommitten anser jag det vara viisentligt att fä till st[1nd en
lösning som ger tillfredssrnllande möjligheter för det svenska patentverket
att t_iiinstgöra SLlm internati\incll myndighet enligt samarbetskonventionen
till förrnfö1 för ut vecklingsliinder.

/0.].5 1'<111.'11triittslig<1 sv11111111/..1,'r

Niir det giiller en viirdering av den europeiska patentkonventionen frfö1
patentriittslig synpunkt vill jag först understryka att konventi\lnens patcntriittsliga innehäll i huyudsak star i god iiverensstiimmelse med nordisk patentriitl. I .iksnm kommitten anser jag att det i samband med frtigan om dt
svenskt tilltriide till konventionen inte finns anledning att beröra mer iin
tv[i patentriittsliga frf1gor. niimligen uppfinnarens stiillning och patentskyddets beroende av patentkraven.
Vad först ang{1r uppfinnarens stiillning vill jag framhalla att det under arbetet med konventionens utformning frt1n svensk sida föstes stor vikt vid
skyddet för uppfinnaren. l'vlcdan ett ;'ir 1970 framlagt konventionsutkast
saknade bestiimmelser hiirom. kom senare konventionsutkast att innehftlla
vissa si'1dana bestiimmelser. Dessa ans;'1gs emellertid frrtn svensk sida vara
otillriickliga. Vid M(inchenkonferensen gjorde de nordiska delegationerna
diirför ytterligare anstriingningar att fi\ till sttrnd en reglering av uppfinnarens stiillning som överensstiirnmer med den nordiska patentlagstiftningen.
Sök.-; europeiskt patent av annan iin uppfinnaren behöver sökanden visserligen inte. stisom enligt den nordiska patentlagstiftningen. styrka sin riitt
till uppfinningen, men han mastc ange uppfinnarens namn och hur han har
förviirvat riitten till uppfinningen. Det europeiska patentverket skall delge
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den uppgivne uppfinnaren vad siikanden har anfört i dessa avseenden.
Godtar uppfinnaren inte sökandens uppgifter. har han möjlighet alt vid
domstol eller annan behörig myndighet föra talan om biittre riitt till uppfinningen.
Kommitten har vid en samlad bedömning ansett att knnventionens reglering av uppfinnarens stlillning inte bör utgöra nt\gnt hinder mot ett
svenskt tilltriiJe. Kommittens slutsats i detta avset>nde har under rL·missbehandlingen blivit fiiremal för kritik fri·\n endast Sveriges hantverks- och
industriorganisation. Denna remissinstans har hiivJat att Sverige inte bör
tilltriida konventionen fi.irriin fristt>n för att i etll'lipeisk patentansökan uppge uppfinnarens namn har minskats till fyra mimader frtin ingivningsdagt>n
t>ller. i förekommandt> fall. prill!·itetsdagen i stiillct för 16 mfinader enligt
konventionen i dess nuvarande lyJelse.
Betriiffande uppfinnarens riittsliga stiillning vill jag för egen Jcl anföra att
konventionens bestiimmelser i detta avseende enligt min uppfattning innebiir att uppfinnaren har fatt en stlillning som i praktiken ligger niira den

Slllll

Jen nordiska lagstiftningen ger honom. Jag vill neksti understryka att detta
som kommitten har pripekat innebiir en avseviird förbiittring av uppfinnarens stiillning i flertalet viisteuropeiska stater utanför NorJen. Vad ang{1r
den kritik som har framförts mot Hingden av den frist inom vilken uppfinnarens namn mfiste anges finner jag inte att konventionens reglering på
denna punkt medför n:'igon avgörande försiimring av uppfinnarens stiillning i förhållande till vad som giiller enligt nordisk riitt. Om för ansökan om
patent fiir Sverige fiberopas prioritet frftn tidigare ansökan i utlandet och
uppfinnarens namn inte anges i Jen svenska ansökningen. mi'\ste patentrilyndigheten ge sökanden föreliiggande att avhjiilpa bristen. Har Jen
svenska ansökningen ingivits i slutet av prioritets<lrt>t. kommer i Jylika fall
uppfinnarens namn ofta· inte alt anges förriin omkring 16 rni1nader har förflutit fri:\n prioritetsdagen. Jag anser salunda att den reglering som uppfinnarens stlillning har fi\tt i konventionen lir godtagbar frt1n svensk synpunkt.
!'Jiir det giiller patentskyddets omfattning föreskrivs i 39

* patentlagen

att skyddet bestlims av patentkraven. Fi)r förstaelse av patentkraven fi'tr
ledning hi\mtas fr:'in beskrivningen och ritningarna. Bestiimmelscr med
samma innehftll finns i artikel 69 i Jen europeiska patentkonventionen.
\1cd hiinsyn till att praxis i denna frftga skiljer sig avseviirt i de olika stater
som kan förviintas tilltriida konventionen har vid klrnventionen fogats ett
siirskilt protokoll angt1ende tolkningen av denna artikel. Enligt Jetta protokoll för artikel 69 inte förstäs s{1. att ett europeiskt patents skydJsornföng
skall bestiimmas genom en strikt bokstavstolkning av patentkraven och att
beskrivning och ritningar får anvtindas endast för att tolka oklarheter i patentkraven. Artikeln för inte heller först{1s så. att patentkraven endast tjänar som riktlinjer för att fastst~illa skyddsomfänget och att skyddet omfattar allt som en fackman som har studerat beskrivning och ritningar anser
att patenthavaren har avs..:tt att skydda. Artikeln skall enligt protokollet i
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st;illet ges en tlllkning som ligger mellan dessa ytterligheter l1Ch som

hen.~

der patcnthavarcn ett sk;iligt skydd 1ich samtidigt ger tredje man en rimlig
siikerhet.
Vid \Hinchenkonfrrensen h;ivdade den wenska delegationen att tolkningspnlll1kollet gav en marginal för hestiimmandet av patcntskyddets omfattning sl1m var alltför vid med h;insyn till tredje mans ditlssiikcrhet. Den
svenska delegatil1nen frarnhiill vikten av att patenthavaren inte skulle kunna dra fördelar av oklarheter i patentkraven l1Ch att beskrivning l1ch ritningar borde fä anv;indas endast för <ttl f1stadkomma e1forderlig precisering av de uttryck s11rn anviinJs i patentkraven. Pi1 grund hiirav yrkaJc den
svenska delegationen att tl11kningsprotokollet skulle ges en avfattning som
siikerstiilldc en mera restriktiv tl1lkning. Lkt visade sig dock inte möjligt att

fa till stand nt1gon ytterligare precisering i prl1tokollet pf1 denna punkt.
Den osiikerhet sl1m kan siigas rada om konventionens innebörd i Jetta
avseende kan sum kPmmittcn har pf1pekat leda till att

dom~tnlar

i olika för-

dragsslutande stater utbildar olika praxis niir det giiller att avgöra patentskydJets omfattning. Olikheterna i praxis mellan olika fordragssl11tande
stater kan emellertid enligt min mening förviintas bli mindre iin Je olikheter som f. n. rfider. Den sL'111dpunkt s(1rn svensk riitt ff1r anses inta i tolkningsfri·1gan star i god överensstiimmelse med konventionens ordalydelse
och striJer i och för sig inte mot protokl111et. Mot hakgrund av vad jag nu
har sagt anser jag att inte heller konventionens reglering av patentskyddets
omfattning utgör nägot hinder för ett svenskt tilltriide.
I Jetta sammanhang vill jag ocks~t beröra den reglering som spd1kfrt1gan
har fött i den eurnpciska patentkonventionen. Det europeiska patentverkets officiella spr{1k iir engelska. franska och tyska. En europeisk patentansökan handliiggs och ett e11ropeiskt patent meddelas pfl niigot av dessa
spriik. Som framg{1r av redogörelsen fi\r kl1nventionens innehitll får cmeller!id fördragsslutande stat. som har annat officiellt spritk iin handliiggning.sspr<'1ket. kriiva iiversiittning av vissa handlingar
rnreiskt patent och e11ropeisk patentansökan skall

so~1

villkor för att eu-

rn riittsverkan i den sta-

ten. Stat som med sti:id av konventionen kriivcr översiittning får dessutom
föreskriva att översiittningen i Jen staten skall iiga vitsorJ före lydelsen pf1
ha111..ll~iggningssprtiket

i den mån översiittning,en medför ett mera beg,riinsat

skydd. Översiittningen för Jock inte tillerkiinnas vitsord i mitl om ogiltighet.
I detta sammanhang vill jag pf1pcka att flertalet fiirdragsslutande stater
kan förviintas utnyttja möjligheten att kräva översiittning. Om denna möjlighet utnyttjas allmiint. kommer givetvis kostnaderna för europeiskt patent att öka. N{1gl1n översiittning av patentkrav och beskrivning till mer iin
ett sprak hehöver emellertid inte ske förriin det är klart att det europeiska
patentverket är berett att meddela patent. Visserligen får fördragsslutande
stal föreskriva att skydd under ansökningstiden inte uppkommer förriin
fri1n den tidpunkt dr1 översiittning av de publicerade patentkraven har in-
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kommit. men iiversiittningskravd hiinfiir sig till en hegriinsad del av ansiikningen och denna iivcrsiittning kan i regel anstf1 till dess resultatet av
nyhetsgranskningen fiirdigger. J-:nligl min mening urrkommer diirfiir iind{1
en vin't med det etm>reiska .-.;ystemet i fiirh~'dl;1nde till ko-.;tnaderna fiir
översiittning vid ansiikan l>m nationellt ratenl i llera stater.
Kommitten har ansett att srrakfragan har fiitt en fr{1n sven-;k synrunkl
bra lösning och all kon\entionens reglering ger Sverige möjlighet alt i
önskviird omfattning kriiva ii\·crsiillning av eun,reiskt ratent och euroreisk ratentansiikan till svenska. N{1gl>n kritik

11101

konventionens regle-

ring av srräklh1gan har inte framförts under remisshehandlingen . .Ä.venjag
anser att konventionens reglering av denna fri1!!a iir tillfredsstiillande fran
svensk synpunkt.

!O.!.f> U1.1iktcm11 .fi"ir all ko11\"C'1llio11c11 s/\all 1riida i kru.fi
Den europeiska patentkonventionen triider i kraft tre 111;·inader efter den
dag da den har tilltriitts av sex stater i vilka under ~1r 1970 ingavs sammanlagt I XO 000 patentansi.ikningar.
Sl>m jag tidigare niimnt har Förbundsrerubliken Tyskland. Nederliinderna och Storbritannien redan ratificerat konventionen. Schweiz och
Luxemburg fiirviintas ratificera konventillllen inom kl>rt. I Danmark och
Frankrike iir tilltriidesfr;igan förelagd resr. folkrerresentatilrn och dessa
stater kan förviintas ratificera konventionen under Sl)mmaren innevarande
{1r. Fktriiffande andra stater som kan viintas tilltriida kl>nventionen. t. ex.
Helgien. Irland. Italien och Österrike. fiireligger inte nngra siikra uprgifter
om liiget i ratifikationsfr[1gan.
Om konventionen tilltriids av Förhundsrerubliken Tyskland. rrankrike.
:--.lederliimlerna och Storhritannien. iir kravet betriilTande an takt patentansökningar uppfyllt. Med ytterligare tvt1 ratifikationer. t. ex. Luxemburg
och Schweiz. skulle konventionen triida i kraft. Inom interimskommittcn
utg[ir man

r. n.

fran att de ratifikationer som behövs för ikrafttriidandet

föreligger den 15 juli 1977. Konventionen skulle i s;'i fall triida i kraft den 15
oktl>ber 1977. lnterimskommittcn har antagit att det europeiska patentverket i sf1 fall kan inleda sin verksamhet den I juni 197X.
I Danmark har förslag om tilltriide till Mde samarbetskonventionen och
den euroreiska patentkonventionen förelagts folketinget. Finland och
Nlirge kl>mrner med stiirsta sannolikhet att tilltriida samarbetskonventionen. Finland torde diiremut inte komma all tilltriida den euroreiska patentkonventionen och för Norges del iir fr{1gan nrn tilltriide till den konventionen inte avgjord. Den norska kommitte som har överv~igt rr;igan om tilltriiJe till den europeiska patentkonventionen har emellertid ansett all Norge
bör avvakta med att tilltriida konventionen till dess erfarenheter har vunnits av hur det europeiska patentsystemet kommer all verk;1 niir det europeiska patentvnket har varit i full verksamhet under nt1gon tid.
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Som j:1g tidigare har nii111nt iiverensstii111mer den nu giillande patent lagstiftningen i Danmark. Finland. Norge och Sverige. bortsett fr[in de strafflldi rrocessriittsliga föreskrifterna. i allt viisentligt inte bara niir det giiller
sakinneh[illet utan ocks[i i fr{1ga lim avfattningen av de enskilda bestiimmelsern;1. Den propl1sition sllm har lagts fram i Danmark innehttller ett förslag till lagtext som bortsett frf111 nfigra fä undantag av mindre betydelse
överensstiimmer med den lagtext som jag nu fi.ireshtr. Det blir lh1ck anmiirkas all det danska förslaget till iindringar i patentlagen desslltl1m

inneh~tller

vissa bestiimmelser som föranleds av ett danskt tilltriide till marknadspall:ntkonventilinen. I ~orge har ntigon propllsitilin iinnu inte lagts fram~
Den norska kommillen har i sill hctiinkande lagt fram förslag till lagtext
slim i allt viisentligt iiv.:rensstii111mcr med de danska och svenska kommittCförslagen. Som jag nyss niimnde föreslär den norska kllmmittcn vissi:rligen att :'-Jorge t. v. inte skall tilltriida den europeiska patentkonvent ioncn. Kll111111ittcn har emellertid utarbetat tvfi alternativa lagtexter. ett altern:1tiv för det fall att Norge tilltriider endast samarbetskonventilincn och ett
för det fall att Nllrge tilltriider b;'tda konventionerna. Hestiimmelserna i bf1d:1 de norska förslagen överensstiimmer i allt viisentligt med motsvarande
hestiimmelser i dct svenska kommittd'örslaget. Den finska ko111mitkn har
hittills endast lagt fram förslag till den lagstiftning som fiiranleds av ett tilltriide till samarbetskonventionen. Denna lagstiftning överensstiimrner i allt
väsentligt med den lagstiftning som ~jag i detta avseende föreslftr för Sveriges del. Inom den finska kommitten p:'1går f. n. arbete pf1 en anpassning av
den finska lagstiftningen i materiellt avseende till vad som kommer att giilla i Viisteurnras ind11strihinder efter det alt den eunipeiska patentkonventionen har triitt i kraft. Vid nordiska departementsi.iverliiggningar har företriidare för berlirda departement i Finland och Norge förklarat sig instiillda
p;'1 att i allt viisentligt bevara den nordiska riittslikheten med de undantag
som kan föranlcJas av ;1tt dessa liinder inte tilltriiJer den europeiska paten !konventionen.
Bctydeben av en enhetlig nordisk lagstiftning p:'t detta omrf1de iir allmiint
omvittnad. Mot hakgrund hiirav iir det enligt min mening mycket viirdefullt
att den iindring av den nordiska patentlagstiftningen som föranleds av de
internatillllella samarbetssystemen förefaller att kunna genomföras utan
att den nordiska riittslikheten går fiirlorad.

I(} .l .7 S1111.1:fi11a11sidlu .fi"tlgor
Som jag tidigare har nämnt innebär ett tilltriide till konventionen vissa
ckllnomiska förpliktelser för statsvcrket. Visserligen skall enligt konventionen den europeiska patentorganisationens verksamhet tiickas av avgifter som tas ut av patentsökande och andra som deltar i förfarandet vid det
europeiska patentverket samt av en andel i de tirsavgiftcr Slim de fordragsslutande staterna tar ut fiir europeiska patent. Det eunipeiska patentverket
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skall s;)lunda i princip vara sjiilvbiirande ekonomiskt. Jag har tidigare redovisat vissa beriikningar angi1ende det europeiska patentverkets ekonomi
som har gjorts av en arbetsgrupp som har tillsatts av interimskommittcn
(avsnitt 6.3.2L Enligt dessa beriikningar kommer organisationens kostnader under en uppbyggnads tid inte att kunna tiickas av avgifter som llyter in
under denna tid. Organisationen skulle enligt beriikningarna diirför behiiva
tillsklitt av medel i fnrm av lit11 under de första tio iiren efter konventionens
ikrafttrfalande. Arbetsgruppen har vidare beriiknat att lt1nen jiimte marknadsmiissig riinta skall atcrbctalas under en fcmtnntirsperiod frt111 nch med
det hllfte iiret efter konventionens ikraftth.1dande och sålunda vara ~1terbc
talade 26 i1r efter ikrafttr;idandel. Jag vill dnck päpeka att om antalet patentansökningar skulle bli viisentligt liigre iin som hittills antagits. dvs. under 30 000 ansökningar per ar. det inte kan uteslutas att den europeiska patentorganisationen kan fä sv{1righeter att i denna takt i\terbetala de lf1n Sllm
tas upp under uppbyggnadstiden. Som jag tidigare har niimnt skulle det enligt arbetsgruppens beriikningar ankomma p;) Sverige att bidra med sammanl;1gt ca 16 milj. kr. av erforderligt li'mebelopp. Skulle organisationens
budget under nagot tir inll: kunna balanseras. iir de fördragsslutande staterna dessutnm skyldiga all genom l<'1n stiilla medel till förfogande för all tiicka underskottet. Si\dana län skall jiimte marknadsmiissig riinta återbetalas
snarast möjligt. För stat Sllm tilltriider konventionen efter det att den har
triitt i kraft kan oc1'si1 vissa mindre initialbidrag komma i fräga.
Som framgår av vad jag nu har sagt kommer statsverkets ekonomiska
titaganden i samband med ett svenskt tilltriide till den europeiska patentkonventionen inte att bli av större omfattning. Liksom kommitten anser
jag diirför att slatsfinansiella skiil inte kan anföras mot ett svenskt tillträde
till konventionen.

10.2 .8 .'i/111s1lls1't i 1i!lrriide.1:fi·,/ga11

De omstiindigheter snm jag nu har redovisat pekar enligt mm mening
mot att de fördelar som ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen
skulle ge Sverige och svenska intressen klart kommer att överviiga nackdelarna. De förhandlingar snm äterstf1r rörande det svenska patent verkets
stiillning inom ramen fiir samarbetskonventionen rör emellertid spörsmål
spm kan bli av betydelse för bedömningen av tillträdesfrågan. Det slutliga
stiillningslagandct blir diirför anstf1 till dess resultatet av dessa förhandlingar kan överblickas med större siikerhet. vilket kan beräknas bli fallet under
vriren innevarande år.
Vad angär tidpunkten för ett svenskt tilltriide anser jag i likhet med kommitten. att Pm Sverige skall tillträda konventionen detta bör ske snarast
möjligt. Som kommitten har framh5.llit kan Sverige genom att på ett tidigt
stadium gil med i samarbetet fä inflytande pä utvecklingen inom den europeiska patentorganisationen under den viktiga uppbyggnadsperioden.
IO Riksdaf.?<'11 l\177/711. I sa)/J/. Nr I. Del A
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Vidare \.;.1.'mmcr svens\.;. industri 1\eh svens\.;.a paten\omhud i s{1 fall all rn
miijlighet till en smidig anpassning till Jet nya liige s\lm ett tilltriidc till k\lnventionen innehiir. dters11111 det europeiska patentverket skall hyggas ut
suc..:ösivt. Det mfiste enligt min mening peks{1 innebiira fördelar om samarbetet mellan del svenska patentverket och det europeiska patent verket
inleds snarast möjligt. Diirigenom bör enligt min uppfattning skapas goda
förutsiillningar för att internationella nyhetsgranskningsrapporter s11111
uppriittas av det svenska patentverket godtas utan kompletlerande granskning vid det europeiska patent verket. Om Sverige ratificerar k11nventionen
före utg:ingen av l\r 1977, kommer konventionen att vara i kraft fiir Sverige
senast den I april 1978. dvs. innan det europeiska patentverket beriiknas
inleda sin verksamhet. Med hiinsyn härtill anser jag att lagstiftningsarbetet
bör bedrivas med sikte p:i alt en svensk ratifikation skall kunna ske före utgtingen av innevarande i1r fastiin tilltriidesfr8.gan iinnu inte kan bedömas
med fullstiindig siikerhet.

/0.l. 9

/fr.1l'ITll/i1111t'I"

De fiirdragsslutande staterna har enligt den europeiska patentkonventi11nen möjlighet att genom reservation pft vissa punkter i sin lagstiftning avvika fran k\lnventionens reglering. Reservation iir tilltiten endast i Je avseenden som anges i artikel 167.2. Stat som vill utnyttja reservalionsriittcn
mi'1stc göra detta niir den tilltriider konventionen.
l·:nligl konvcnti\lnen kan sfdunda fordragsslutande stat vars nationella
lag inte medger produktpatent p<'1 livs- och li1kc-111edcl genom rescrvatilln fa
riitt att uppriitthrtlla förbudet nl\lt si1Jana produktpatent under en i.ivergångstid pfi hiigst tio M. Om siirskilda skiil föreligger. f:ir den europeiska
patcntorganisationc-ns förvaltningsnid ge fiirdragsslutandc stat riitt att hchäll:.i förbudet milt produktpatent pti sådana alster under ytterligare hi.igst
fem ar fr~1n konventionens ikraftträdande. Enligt svensk riitt giillcr f. n. fl.irbud mot produktpatent pi1 livs- och liikemedel. Av skiil som jag kommer
att redogöra för senare !avsnitt 11.2 ..'i) fiireslar jag att detta fiirbud upphiivs. Om detta förslag godtas linns det enligt min mening inte n~\g\\ll anledning för Sverige att utnytt.ia ifrftgavarande reservati\lnsmi.ijlighet.
Stat som för sina nationella patent har kortare patenttid iin 20 ar kan genom reservation förbehälla sig riitten att under en övergiingstid pit hiigst tio
{ir låta eunipciska patent för den staten fil samma giltighetstid som nationella patent i den staten. Enligt svensk r~itt iir patenttiden 17 är. Jag k\lmmer senare (avsnitt 11. IO ..'i l att fiireslä en förliingning av patenttiden till 20
år. Nagon anledning för Sverige att avge reservation pt1 denna punkt finns
därför inte.
Enligt det till konventionen hörande protokollet angi\cndc behörig domstol och crkiinnande av beslut rörande riitten att fa europeiskt patent (erkiinnandeprntokollet) skall fördragsslutande stat erkänna stldanl beslut rö-
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rande riitt att fa europeiskt patent som har meddelats av dl>mstol som :ir
hehörig enligt pn1tokl1llet. 1-iirdragsslutanlle slal kan emellertid genom reservation undgtt att under en iivergitngstid p[t tio f1r bli bunden av protnkollet. Enligt kommitten saknas anledning för Sverige att utnyttja denna reservationsmöjlighet. Kommittens st:illningstagande har inte blivit l'iiremt1l
för erinran under remisshehandlingen. h.ir egen del delar jag kommittens
uppfattning iivcn pt1 denna punk I.

IO.J Fiirhallandl'I till

~'i.~sa

andra konn·ntioner

Inom Europartidet har som tidigare niimnls lir 1%3 avslutats en konvention om fiircnhetligande av vi~sa delar av patentdtten. den s. k. lagkonventinnen. Denna knnvention. som innchliller vissa regler om patenterharhet. nyhetshinder. uppfinningshöjd och patentkrav. :ir fiircnlig med den
europeiska patentkonventionen. Den har hittills inte triitt i kraft. Endast
Irland har tilltriitt konventionen. Riksdagen har hr 1%7 godkiint lagknnventionen lprop. 1966: 40, 11..U 1967: 53. rskr 1967: 3:!5). men Sverige har
inte ratificerat den. Detta heror pil vissa bestiimmelser i konventionen rörande paten! pft livs- och bkemedcl. Om en uppfinning avser livs- eller Hikcmedel. fär enligt övergiingshestiirnmclserna till patentlagen patent inte
meddelas pi't sj:ilva alstret till dess regeringen har förordnat annat. l\fotsvarandc hestiimmelser finns i de andra nordiska Hindernas patentlagar. Lagkonventionen til:igger de fiirdragsslutandc staterna att i frtiga nm dylika
uppfinningar efter en övergt1ngstid pli högst tio ftr tillitta patent pt1 sjiilva
alstret. Danmark och Norge har diirför in le ansett sig kunna ratificera konventionen. Fiir att hibehalla r:ittslikheten i Norden pi1 det patentr~ittsliga
omradct har Sverige hittills avsti1tt frän att tilltriida lagkl1nventionen. Som
jag nyss niimnde kommer.jag senare 1avsnit1 11.2.5) att l'iireslii all fi\rbudct
i övergtmgshesutmmclserna till patentlagen mot att meddela produktpatent
på livs- l>eh liikemedel uriphiivs. Vid st1dant förhtillande hortfaller enligt
min mening de sk:il som har fiiranlell Sverige att inte ratil'ieera lagkonventionen. I likhet med kommitten anser jag diirför att Sverige bör ratificera
lagkl1nventionen samtidigt med den europeiska patentkonventionen.
Ett svenskt tilltriide till samarhetskonvenl ioncn och den europeiska patentkonventionen ger oeksit anledning att ta upp fr[igan om uppsiigning av
1953 ftrs konvention om patentformaliteter. den s. k. formalitetskonventionen. Sverige tilltriiddc den kllnventionen <'tr 1953. I formalitetskonventionen anges de krav i formellt avseende som de fiirdragsslutande staterna
maximalt far stiilla upp hetriiffande ansökningshandlingarnas beskaffenhet. Denna konvention, som numer;1 för anses fiir~lldrad. ;ir pä vissa punkter oförenlig med den europeiska patentkonventionen och samarbetskonventionen. För att kunna tilltr:ida den europeiska patentkonventionen och
samarhetskonventionen mäste Sverige diirfi.ir s:iga upp formalitetskonventioncn. Uppsiigning av formalitctskonventionen tr~ider i kraft ett ar efter
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det att meddelande om uppsiigning har ingivits till Europarftdets generalsekreterare. Kommitt~n har rlirL'slagit alt Sverige skall siiga upp formalitetskonventionen. Detta har l)eks[i skett den 15 mars 1977.
Kommitten har som tidigare niimnts lll:ks;'i i korthet herört frt1gan om
Sveriges tilltriide till marknadspatentkonventionen. Denna konvention iir
som kommitten har framhidlit i första hand en konvention mellan EG:s
rnedlemsstater. Konventionen ger dliek EG:s ministerrf1d möjlighet att gerwm enhiilligt heslut inbjuda stat som inte tillhör EG men som hildar tullunion eller har frihandelsavtal med EG till förhandlingar nm siirskilt avtal
Slllll gör det miijligt att tilliimpa konventionen för denna stat. Eftersom
Sverige har frihandelsavtal med ECi. iippnar s:'tlunda konventionen möjlighet till ett svenskt tilltriide. \kd hiinsyn till hl. a. den osiikerhet som r:kler
om niir marknadspatentkonvcntinnen klimmcr att triida i kraft. har patentpolieykommitten avstiltt fr;)n att niirmare hehandla denna fri1ga. Niigot
svt?nskt tilltriide till marknadspatentkonventionen iir f. n. inte aktut?llt.

I0.4 Konstitutionella frilgor

Enligt JO kap. I

~

n.:geringsformcn ingi1s öven.:nskommelse med annan

stat av regeringen. Regt?ringen far dot:k inh: ingn för Sverige hindande internationell överenskommelse utan att riksdagt?n har godkiint denna. om
iivt?renskl1n11nelsen förutsiitter att lag iindras eller upphävs eller att ny lag
stiftas. Sverige kan inte tilltriida v;1re sig samarhetskonventionen eller den
europeiska patentkonventionen utan att iindringar genomfi.irs i bl. a. patentlagen. Tilltriide till dessa konventioner kriiver sålunda riksdagens godldinnande. Diirvid uppkommer frngan huruvida t?tt svenskt tillträde till
konventionerna innehiir sf1dan överltilelse av svenska offentliga organs
uppgifter till intcrnatil1ncll l1rganisation dler överstatlig myndighet att beslut hiirnm enligt giillande grundlag mllste fattas i siirskild ordning. Restiimmelser om slidan i.iverli1telse finns i JO kap. 5 *regeringsformen.
Enligt paragrafens första styck<:? kan beslutanderiilt som enligt regeringsformen tillkommer riksdagen. regeringen eller annat i rt?geringsformen
angivet organ pch inte avser fr:iga Pm stiftande. i"indring eller upphiivande
av grundlag i hcgriinsad omfattning iiverlfitas till mellanfolklig organisation
för fredligt samarhete. till vilken Sverige lir eller skall bli anslutet. ellt?r till
mellantl.1lklig domstol. Den hcslutanderiitt som äsyftas tir sådan heslutanderiitt som i avsaknad av denna hestiimmdse inte:? skulle kunna fr:\ntas dt?
niimnda organen utan iindring av rt?gt?ringsformen. 1 första hand iir det de
bdogenheter som regeringsformen tilfaggt?r riksdagen ot:h rt?geringen. Hit
hör oeksf1 den högsta domsmakten. dvs. de befogenheter som tillkommer
högsta domstolen och regt?ringsriittt?n. Riksdagen bt?slutar om överlfitelse
av st1dan hefogenhet i den ordning som iir föreskriven för stiflande av
grundlag ellt?r. om heslut i stidan ordning intL' kan avvaktas. gt?nom ett he-
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slut van1111 minst fem sjiitteddar av de riistande 1H.:h minst tre ljiirdedl'lar
av riksdagL'ns ledamöter förenar sig.
I I t1 kap . .'i

~

andra stycket regeringsformen hehandlas överförande av

riillskipnings- och förvaltningsuppgifter till icke svenska organ i annat fall
iin som avses i första stycket. Diir föreskrivs att riittskipnings- eller förvaltningsuppgift i annat fall iin som avses i paragrafens första stycke kan
iiverl,'1tas till annan stat. till mellanfölklig organisati1ln eller till utliindsk elk:r internati1H1ell inriittning eller samfällighet. Si1dan överli'itelse förutsiitter
fiinirdnande av riksdagen genom ett hes lut. vanim minst tre tjiirdedelar av
de röstande förenar sig. eller genom beslut i den ordning

Slllll

giiller för st if-

t:1nde av grundlag.
fr[1gan om ett svenskt tilltriide till samarbetsk11nventiont:n innehiir s;'1dan i.iverfatclse av svenska offentliga organs uppgifter att beslut om tilltriide 111:"1ste fattas i siirskild ordning har inte behandlats av knmmitt0n nch inte heller beriirts under remissbehandlingt:n. K1m1mitten har diiremot tagit
upp fragan 1im beslut i siirskild ordning kriivs för tilltriide till den europeiska palL'ntknnventionen. Enligt kommitkn skulle riksdagens beslut att godkiinna Sveriges tilltriide till ckn europeiska patentkonventionen inte behö\ a fattas i dcn ordning som föreskrivs i 10 kap. 5 *första stycket regeringsformen. Diiremot har kommitt0n ansett att paragrafens andra stycke iir tillHimpligt i detta fall.
Kommittens uppfattning har blivit föremäl för viss kritik under remissbehandlingen. Regeringsriitten anser si'Llunda att 10 kap. 5 *första stycket
iir tilliimpligt pa beslut om tilltriide till den europeiska patentkonventiont:n.
Svea hovriitt och juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ifr::\gasiitter

lllll

inte paragrafens första stycke iir tilliimpligt i detta fall.

För egen del vill jag först framhitlla att det enligt min uppfattning tillkomm.:r riksdagen att avgöra enligt vilket lagrum i regeringsformen bt:slut skall
fattas i fiirt·varande fall. Med anledning av vad kommitten har uttalat vill
.i:ig emdlertid anför:1 följande.
Ett svenskt tilltriide till samarbetsknnventionen och dt:n europeiska patentkonventionen skulle enligt min uppfattning inte inncbiira ni"lgon inskriinkning i regeringens eller riksdagens befogenheter. lntc heller anser
jag att högsta domstolens hcfogenheter beriirs av ett svenskt tilltriide till
konventionerna. Vissa th1g1ll· som har :1nknytning till patent och patentansökan iir visserligen av sftdant slag alt de enligt giillande svensk riitt prövas
:1v allmiin domstol. Detta giiller framför allt frfigor om biittre riitt till patent\Ökt uppfinning. patents ogiltighet. tvilngslicens. överföring av patent. patentintrt'ing och expropriation av patent. Sftvitt avser Sverige skulle emellertid des.,a frf1g!lr prövas av svensk domstol iiven i frtiga om internationell
patentansiikan samt europeiskt patent och europeisk patentansökan.
Vad diirefter angrir regeringsriittens befogenheter iir denna domstol
hiigs!a in.st;ms i iirendc ang;kndc p:11entansökan. Riitt att fö ett iirende priivat av regeringsriitten kan begriinsas genom lag ( 11 kap. I * första stycket
andra punkten regeringsformen).
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"liir det giilkr fri1gan huruvida ett tilltriide till samarhehkllnventillnen
innehiir nagon inskriinkning i regeringsr;ittens befogenheter vill jag pi1peka
att de olika organ som handl;igger internati1ll1ell patentansökan inte fattar
n<'igra beslut som iir slutligt bindande s:·1vitt avser Swrige. De rapporter
som uppriittas iiver internati11ncll nyhetsgranskning och internationell fi.irberedande patenterbarhetspriivning iir stilunda inte bindande för den
svenska patentmyndigheten. niir denna prövar internationell patentansiikan som har fullföljts i Sverige. I vissa fall för mottagande myndighet. internationella byrän. interi1ationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet !"lir internationell fiirberedande patenterbarhetspriivning visserligen
besluta att internationell patentansiikan skall anses aterkallad. Siikanden
har dock alltid möjlighet att gerwm att fullriil.ia ansökningen till den svenska patentmyndigheten fä ansiikningen prövad av svensk myndighet i vanlig 11rdning. Reslut av den svenska patentmyndigheten riirande s{1dan ansökan som g{1r sökanden eller annan emlll kan fullföljas i samma ordning som
niir det giilkr svensk nationell patentansiikan . .lag anser diirfiir inte att ett
svenskt tilltr;ide till samarbetskonventionen inneb;ir sädan iiverlfitelse av
beslutanderiitt som avses i 10 kap. 5

~

först:1 stycket regeringsformen.

Fri"igan i vad man ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen berör regeringsriittens b..:fogenheter lir dliremot mera komplicerad. Det europeiska patentwrket nKdddar slutligt bindande beslut i iirenden om europeisk patentansökan som omfattar Sverige. Detta inncbiir att dessa beslut
inte kan nmprövas av svensk myndighet. I motsats till vad som giillcr i
iirendcn om patcntansiikan som handliiggs vid den svenska patentmyndigheten kan n:'tgon fullföljd till regeringsriitten inte ske i iirenden Llll1 europeisk
patentansökan. Som jag nyss niimnde kan emellertid riitten att fä ett ärende prövat av rcgeringsriitten begriinsas genom lag. Ikt tinns sttledes inte
nägon i reg..:ringsformen inskriven riitt att fullfi.ilja talan till regeringsriittl'n
i administrativa i"1renden. utan riitten diirtill blir beroende av vad som föreskrivs i lag beträffande var:ie slag av ärenden. Riitten att fullfölja talan till
regeringsriitten i iirendcn rörande ansökan om patent kan t. ex. slopas eller
prövningen av besvär över beslut av patentverkets besvärsavdelning uppdras [1t annan inhemsk myndighet. Den omstiindigheten att ett svenskt tilltriide till konventionen skulle leda till att det slutliga avgörandet i iirenden
rörande ansökan om patent för Sverige i viss omfattning iiger rum hos internationellt organ kan tHirför enligt kommitten inte anses som stldan överli1telse av beslutanderätt SLlm avses i 10 kap. 5 ~ första stycket regeringsformen. Jag delar kommitfrns uppfattning i detta avseende.
I detta sammanhang har emellertid kommitten erinrat om regeringsforml'ns bestiimmelser om resning och :'1terstiillande av försutten tid. 13cfogcnheten att bevilja resning eller Merstiillande av försutten tid i avgjort iirende
tillk1,mmer regcringsriitten niir det tir fr<'iga om iircnde för vilket regering..:n. förvaltningsdomstol eller fi.irvaltningsmyndighet iir högsta instans och i
annat fall högsta domstolen t 11 kap. 11 ~). I fr~1ga om iirenden som riir
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meddeiande av patent tillkommer sidunda denna hefogenhet regeringsriitten.
Sum kommitten har framhidlit liir regeringsformens bestiimmclser om
resning och ttterstiillande av försutten tid endast ha avseende pfi beslut
som har meddelats av swnsk nali1rnell myndighet och det torde diirför inte
kunna komma i fr{tga att tilHimpa dessa bestiimmelser pft avgöranden som
triiffas av det europeiska patent verket. Liksom kommitten anser jag för
övrigt att det inte torde vara förenligt med den europeiska patentkonvenli1H1en all heslut meddelat av del europeiska patentverket undanriijs av
svensk domstol. t.

l'\.

genom resning.

Enligt grundlagheredningen innehiir ett överfiirande av tilHimpningen av
svensk lag till utliindska eller internatinnella organ som lir undandragna
den kPntroll som ligger i resningsinstitutel en begriinsning av de högsta
d11mst11brnas grundlagsenliga upp):!ifter. Ett s{tdant öve1t'iirande skulle
diirfi:ir enligt grundlagheredningen kriiva beslut enligt 10 kap. 5

* första

stycket n:):!erin):!sformen !SOU 1972: l'i s. 18'.'i:jfr. prop. 197): 90 s. 363 och

36-0. Kommit len har emellertid ansell att det europeiska patentverket inte
tilHimpar svensk lag. Snm skiil hiirför har kommitten anfört att del eurnpeiska patent verkets handlliggning och priivning av europeisk patentansökan och europeiskt patent regleras uteslutande av den europeiska patentknnventinnen. 1:tt tilltriide till konventionen innebiir sitlunda enli):!t kommitten inte all tilliimpningen av svensk lag undandras den kontrollsomligger i resningsinslilulet och s~dunda inte heller att regeringsriittens hefogenheter inskriinks.
Som .i~tg tidi):!are har niimnt har kommittens uppl'altning pit denna punkt
blivit förem:il fiir kritik under remissbehandlingen . .:\ven jag lir tveksam
betriiffande riktigheten av kommittens slutsats. Kommittens resonemang
bygger pt1 all det eunipeiska patentverkch hanuliiggning och prövning av
europeisk patentansökan och europeiskt patent regleras uteslutande av
den europeiska patent knnventionen. Ell tilllriide till konventionen inneblir
diirfiir enligt kommitten inte all tilliimpningen av svensk lag överförs till
del europeiska patent verket.
1-'ör egen del anser jag det visserligen klart att 10 kap. 'i

*första styckei

regeringsformen inte blir lilliimpligt enbart diirför att ett avgörande av utliindskt cllct internatillnellt organ tillerkiinns materiell riittsverkan hiir i
landet. Niir avgöranden som har tillkommit i enlighet med hestiimmclscr i
utliindsk lag. t. e\. utliindska domar eller förvaltningsheslut. tillerkänns
riittsverkan i Sverige blir ifr:'1gavarande paragrafs första stycke si\lunda inte tilliimpligt iiven om det iir frl'tga om beslut som fattas av ett organ som iir
undandraget den kontroll som ligger i resningsinstitutet. Det sagda ruhbas
enligt min mening inte av att det utliindska organet pti grund av den internationella privatrLittens regler ni\gon grrng vid ett avgörande som tillerkänns rätts verkan här i landet kan komma att tillämpa svensk lag i ett eller
annat hänseende. Si\ till vida delar jag grundlagheredningens åsikt att det
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*

beslut enligt 10 kap. 5 första stycket regeringsformen skall kriivas. Frågan om tillämpningen av denna bestiirnmelse är däremot tveksam när
det - s;)som det hiir iir fallet - giiller att ge materiell riittsverkan hiir i landet at heslut som fattas av ett internationellt organ p{1 grundval av konventionshestiirnmelser som iir helt

frist~1ende

fran de fördragsslut;mde stater-

nas nationella lagstiftning. I grundlagberedningens uttalande herörs inte
denna frtiga niirmare. Den europeiska patentkonventionens bestrimrnclser
Llfll meddelande av europeiskt patent iir avsedda att komplettera eller triida
i stiillet fiir de fördragsslutande staternas nationella patentlagstiftning. Enligt min mening föreligger det diirför goda skiil att i det hiinscende som det
nu iir fraga om jiirnstiilla konventionsregleringen med svensk nationell
lagstiftning.
Som jag nyss anfiirde anser jag att regeringsformens hcstiimmelser

0111

resning och tlterstiillande av försutten tid inte är tilfämpliga pt1 hes lut av det
eurnpeiska patent verket. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har jag för
ego.:n del kommit till den uppfattningen att riksdagens bo.:slut att godkiinna
den cun1pciska patentkonventionen hör fattas i den ordning som föreskrivs i 111 kap. 5 ~första stycket rcgeringsflirmcn. Av skiil som jag tidigare har anfört anser jag diiremot att detta lagrum inte är tilliimpligt i fråga
om motsvarande hcslut rörande samarbehkonvcntionen.
Niir det giillcr samarhetskonventioncn uppkommer 01:kså frt1gan om ett
svenskt tillträde till den konventionen innebär si1dant överi"öramle av rättskipnings- och förvaltningsuppgiftcr till icke svenska organ att 10 kap. 5 ~
andra stycket regeringsformen iir tilliimpligt p;I riksdagens heslut att godkiinna sarnarhetskonventionen. Jag anser det klart att ett svenskt tilltriide
till samarbetskL1n\'entinnen inneh~ir iive1fatelsc till icke svenska nrgan av
vissa förvaltningsuppgifter. Enligt min uppfattning hiir därför riksdagens
heslut att godkiinna samarbetskonventionen fattas i den ordning Slll11 föreskrivs i paragrafens andra stycke. Som har framhällits av grundlagberedningen hör heslut med k valifiecrad majoritet vara den normala besluts formen i dylika fall (SOU 1972: 15 s. 187l.
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Huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen

11.1 Allmiinna synpunkter
11.1.I

K11111111i11<'11

Samarbetskonventionen och tilliirnpningsföreskrifterna till denna inneh~tller bestiirnrnclser om internatilrnell patentansökans f\lrm och innd1;'i/I

och nm riittsverkan av s:ldan ansökan. Vidare ges regler lHll ingivandet av
internationella ansiikningar o.:h om handliiggningen vid den myndighet
som tar emot dylika ansökningar. Den internationella nyhetsgranskningen
och den internati\lnella förberedande patenterbarhetsprövningen regleras
ingaende i ett stort antal hestlimmelser. Föreskrifter ges n.:ks{t om hur en
internationell ansiikan skall fullfiiljas i de designerade staterna. Slutligen
innehhller kl1nventionen bestiimmclser som enbart behandlar de fördragsslutande staternas riittighelL'r och skyldigheter samt sedvanliga slutbestiimme Iser.
hir ;1tt SverigL' sk;ill kunn:t tilllriida sam;!l"hcrskPnVL'ntionen m:istL' enligt
k\lmmittcn i den svenska lagstiftningen tas in bestiimmelser lllll dttsverkan hiir i landet av en inlernatinnell ansökan som omfattar Sverige. dvs. i
vilken Sverige tas upp som designerad stat. Vidare m;'iste regleras vilka
krav en stidan ansökan skall uppfylla i fr;·1ga om form lKh inneh;'dl för all
gndtas hiir. Slutligen mtiste enligt knmmittcn ges heshimmclser om hur en
internatilin.::11 ansökan skall fullföljas i Sverige o.:h om handliiggningen vid
den svenska patentmyndigheten av s{tdan ansök;tn snm har fullföljts hit i
behörig ordning.
Den internationella nyhetsgranskningen nd1 den internatinnella förberedand.:: patenterbarhl'lspriivningen utfiirs av diirtill utsedd myndighet .::nligt
hestiimmelserna i konventionen od1 tilliimpning-,fi.ireskrilkrna till denna.
Kommitten anser att denna granskning o.:h prl.ivning diirför inte kan regleras i svensk lagstiftning. Detta giiller enligt kornmitten iiven den nyhetsgranskning n.:h patenterharhetsprövning snrn det svenska patentverket
kommer att utfl.ira. om verket utses till internatinnell myndighet.
Ett liknande betraktebesiit t kan enligt kommitten i viss rnitn anliiggas p?t
det svenska patentverkets roll som nwttagande myndighet for internatillnella ansökningar. Samarbetskonventinnen lich till~impningsflireskrifterna
till denna ger emellertid l1ll1ttagande myndighet valmöjligheter i vissa avseenden niir det giillt>r handliiggningen av s;'1dana ansiikningar. Av hiinsyn till
sökandena bör enligt kommitten i den svenska lagstiftningen anges hur
Sverige har utnyttjat dessa valmiijlighcter. Vidare anser knmmitten att vissa grundliiggande hL'stiimmelser hiir ges om dels patt>ntverkets handliiggning av internationella ansökningar i dess egenskap av mottagande myndighet. dels vad en sökande Slllll ger in en sftdan ansökan till den svenska
patentmyndigheten har att iaktta.
I de avseenden Sllfll samarbetskonventionen niidviindiggiir l;1gstiflning
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vid ett svenskt tilltriide till konventionen innehftller den enligt kommitten
en i stort sett uttömmande reglering. Kommitten anser diirför att det huvudsakliga inneh~tllet i den lagstiftning som behövs för att Sverige skall
!;.unna tilltriida 1;.onventionen iir pi\ förhand givet. Denna lagstiftning bör
l'nligt knmmitten utformas sa att Sverige kan tilltriida samarbetskonventionen utan att avge reservatilln 1mit konventionens bestiimmelser om internationell förberedande patenterbarhetspriivning.
l den eunipeiska patl'ntk1H1venli1men regleras eurnpeiska patentansiikningars form och innehfdl samt handHiggningen av dylika ansökningar vid
det eun1peiska patent verket. K11nventionen innehitllcr en fullstiindig reglering ;1v fl\rutsiittningarna för meddelande av europeiskt patent. Denna reglering iir frist;\cnde fran de fordragsslutandc staternas nationella patentlagst iftning. KPnventit1nen innehi.iller ncksti bestiirnmclser nm riittsverkan
a\ europeiskt patent 1ll"h europeisk patentansiikan samt nm ligiltigforklaring av cur1ipeiskt patent. Vidare regleras omvandling av europeisk patentansi.ikan till nati1H1ell an-;iikan. vilket kan ske under vissa förutsiittningar.
Slutligen innehiilkr k1ll1Vcntionen bestiimmelser av folkriittslig karaktiir
som enbart behandlar de flirdragsslutande staternas riittigheter neh skyldigheter samt sed\anliga sluthestiimmeber.
hir att Sverige skall kunna tilllriida dcn eunipeiska patentkonventionen
mi1ste enligt kPmmitten i den svenska lagstiftningen tas in bestiimmelser
,,m riittsverkan hiir i landet av europeiska patent 11eh palentansblrningar.
lkssutPill m[iste enligt k1imrnitkn ges vissa hestiimmelser om omvandling
av eunipeisk patentansiikan till nationell ansökan.
Kom111itten anser att den europeiska patentkonventionen i Je avseenden
som den si'ilunda niid\·iindiggör laptiftning innchidlcr en i stnrt sett uttömmande reglering. Det huv11dsakliga innehtdlet i den lagstiftning som behiiv,
f;ir att Sverige skall kunna tilltriida konventionen iir allts{1 enligt kommitten
pä förhand givd. Detta giiller bl. a. rlitlsvcrkan av europeiskt patent och
europeisk patentansökan. Knmmitten påpekar att konventionen pt\

n~tgra

punkter dock liimnar viss valfrihet iit de fördragsslutande staterna. Detta
giillcr hl. a. möjligheten all ~tiilla upp krav pft översiittning som villkor för
all europeiskt patent eller europeisk patentansökan skall fri riittsverkan i
fi\rdragsslutande stal rn:h th\gan om vilka grunder s11m skall ft1 ithcrnpas
fl\r 1igiltigförklaring av europeiskt patent.
Vid ett svenskt tilltriidc till samarbetskonventionen och den europeiska
patentkllnventinnen uppkommer enligt kommitten ocks<'1 frftgan om och i
vilken omfattning den svenska lagstiftningen i sak bör anpassas till konventionerna niir det giiller nationella patent. dvs. patent meddelade av det
svenska patentverket. o.::h ansökningar om st1dana patent. I fräga om samarhehkonvent ioncn hcrör kommitten detta spörsm{1l generellt endast

s~1-

vitt avser regleringen av ansiikans form och innehåll. I dessa avseenden
mtiste det enligt kommitten frirn

s~1viil

Lk patentsökandes som patentmyn-

dighetens synpunkt vara en uppenbar fördel. om samma fi.iresl;.rifter giiller
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betriiffande alla patentansiikningar som handliiggs ,·id den svenska patentmyndigheten.
Sävitt angi1r f'ri·igan i vilken utstrlickning svensk riitt hiir anpassas till den
europeiska patentkonventilincn uttalar kommitt0n all det miistc vara en
fördel fi.ir nliringsliv llCh uppfinnare. om den svenska patentlagstiftningen
hihlc i fr{1ga om de materiella riittsreglerna och hetriiffandc patentansiika11'
fprm oeh innehi!ll iiverensstlimmer med vad som kommer att giilla i övriga
Viisteurnpa. Kommitten anser diirför all den svenska lagstiftningen i de
avseenden som nu nlimnts biir anpassas till sa111arhetskonventil1nen och
den etirlipeiska patentkonventionen utom p{1 de punkter diir starka skiil talar för att nu giillande reglering hehalls trots att den avviker frän konventil1nerna. Genom en si'1dan anpassning till den eurnpeiska patcntkllllventionen minskar enligt kPmmittcn behovet av all i lagstiftningen ta in siirskilda
b~·stiimmelser

tör europeiska patent och patentansiikningar.

Vad angar metoden för lagstiftningen föresl;'1r kommitkn. att erforderliga hestiimmclser rör;1nde internatil1nella patentansökningar. europeiska
patentansökningar oeh t:unipeiska patent tas in i patentlagen oeh patentk11ngiirelscn. Knmmilten finner att patentlagstiftningen torde bli mera
iivcrsk{idlig om internatil1nella patentansiikningar. eunipciska patentansiikningar lleh europeiska patent regleras i samma författningar som natilinella patent och patentansökningar. Si1vitt giiller patrntlagt:n fiiresli1r kommitt0n att dt.! hestiimmclser som rör enbart internationella patentansiikningar resp. eumpeiska patent och patentansökningar förs till siirskilda kapitel. En s:1dan systematik torde enligt kommitten ge den blista övt.!rsikten
över de <irskilda regler som giiller i fraga om sfidana ansökningar och palt':nt.
I samband med fri1gan om de nya kapitlens plact:ring i patentlagen tar
kommill0n upp spiirsmi"ilet huruvida inte hesliimmclserna om 1wruisk patt:nlansi.ikan nu bör upphiivas. Dessa bestlimmelser. som utgiir 3 kap. i lagen. har inte triitt i krafl.
Som fra111gi1r av relkigörclsen rör det nordiska patentsamarhe!et !avsnitt
~.~I

var arbetshelas! ningen vid de 1wrdiska patent verken under 1960-talel
myeket helungande. Kommitten pi1pekar att etl syslem med nordiska patentansökningar vid den tiden framstod som en möjlighet all snabbt ge-

nomföra en rationalisering av arbetet vid dessa patent verk. Enligt kommitten iir emellertid liiget i dag ett annal. Det interna1ionella samarbete
som under de senaste tiren har iigt rum pa det palentriittsliga

omr~1de1

kan

förviinlas att inom kort ge konkreta resultat. Kommitten förordar att Sverige under vissa förutsiittningar tilltriider den europeiska patentkonventionen. Av de nordiska länderna torde enligt kornmitten i vart fall Danmark
komma att giira detta. Vidare anser kommitten det sannolikt all samtliga
nordiska Hinder inom en nitra framtid kommer att tilltriida samarbetskonventionen. Mot bakgrund hiirav iir det enligt patentpolicykommitt0n inte
realistiskt att riikna med att bestiimmclserna om nordiska patentansök-
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ningar kommer att rr;ida i kraft. lknna uppfattning ddas enligt k<>mmitt~n
av nlllh\'aranJe komrnittcer i de i.ivriga 1wrdiska liinderna.
Av nu angivna sk;iI fi.iresli"ir ku111111ittcn att J kap. patentlagen upphiivs.
Vidare förordar kommitt0n att det s;·irskilda kapitlo:t rörande internationell
patentansökan tas in S<)m ett nytt 3 kap. i patentlagen i stiillet för bestiimmclserna pm nordisk patentansiik<111. eftersom kapitlet 0111 internati<lllell
patentansökan enligt ko111rnittcn frtin systematisk synpunkt hör niira samman med best;immelserna i :. ~ap. om patentansökan och dess handhiggning. Det siirskilda kapitlet om europeiskt patent och eun,peisk patcntansi.ik<1n fi.ireslt1s placerat sist i patentlagen. Aven dessa flirslag har tillk<Hllrnit i samförstfö1d 111ed iivriga nordiska k<llnmittcer.
Ftt tilltriide till den europeiska patentk<lnventionen kr;iver enligt kom111itten vissa bestiim111elser rörande bevisupptagning i1t det europeiska patent verket. K<immittcn anser att erforderlig reglering biir tas in i lagen
t 19-lh: Xlh) 0111 bL'\'isupptagning t1t 11tHinJsk do111stul. Vidare crforJras enligt k<Hnmitten iindring i lagen t 1937: 249) 0111 inskrLinkningar i rLitten att utbek,imma allm;inna handlingar tden s. k. sekretesslagen). Kommitten föreslt1r oeks;\ vissa ;inJringar i lagen t 1971: !078) om försvarsuppfinningar.
Det till konventionen hi.irande erkiinnandeprntokollet föranleder enligt
kom111ittcn viss lagstiftning. MeJ anledning hLirav har kommitten utarbetat
förslag till lag 0111 erk;innande av utHindskt avgörande m. m. med anledning
av Sveriges tilltriide till den europeiska patentkonventionen.
Det till den europeiska patentkonventionen hiirande protokollet angtiende den europeiska patentorganisationcns privilegier m:h irnmunitl't aktualiserade enligt ko111111itten vissa ;indringar i lagen t 1966: 664) med vissa bestiimmelsi..:r <'m immunitet och privilegii..:r. Eftersom regeringen innan 1976
f1rs bet;inkandc avgavs hade lagt fram proposition med förslag till ny lagstiftning i detla iimne. avstod kommitten emellertid frän att liigga fram förslag till iindring i niimnda lag.

11.1.:! lfr111issyttru11cle1111

Vad flirst ang~1r den lagstiftning som fordras för ett svenskt tilltriidi..: till
samarbetskonventionen har under remissbchandlingcn av 1974 firs beHinkande inte framförts 11(1gon kritik 111ot kllmmittens förslag att i..:rforderliga
bestiimmclser <llll internationella patentansökningar skall tas in i samma
författningar som giiller för nationella patentansökningar. .!11riili.1ka .fi1k11/t!'le11 l'id St<1cf..ho/111s 1111i1·ersitet anser en stldan systematik vara Himplig.
St11tl'11.1· 11ii11111clfi'ir arher.1·r11g<1rl's t1{Jl~fi1111i11gar finner att lösningen att hiinföra de siirskilda besUimmelserna om internationella patentansökningar till
ett siirskilt bpitcl främjar övcrsk?1dlighetcn.
Kommittens förslag att i stor utsträckning anpassa svensk riitt rörande
ansökans form och innehåll till samarbetskonventionen iiven niir det giiller
nationella patentansökningar har inte heller riint någon erinran under re-
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missbd1andlingen av 197-l <)rs betiinkande. Fiir.1·1·t1n'/s C'iri(f;·;ITllit11i11g uttalar att den svenska lagstiftningen biir anpassas till samarbetskonventionen iivcn nLir det giiller nationella patentansökningar. P11fl'l1tl'l'rker anför
att om konventionens best:immelser for internationella ansökningar skil,ier
sig frjn nu g;illande hest;immL·lser betr;iffande nationella palt'ntansiikningar. de nuvarande bestiimmclserna bör beh[1llas endast niir starka skiil talar
rlir detta. /\f anser att största mö,iliga anpassning till samarbetskonventionen hiir efterstriivas niir det giiller utformningen av lagstiftningen.
I remissyttrande över 197-l ärs beUnkande framhftller Srl'nska f'llf<'lllatt det enligt dess uppfattning Lir angeliiget att den nordisk<1 riittsenheten bevaras m:ksi1 vid anslutning till ett internationellt sys-

""1h11ds/;'ire11i11gl'11

tem.

i\ ven

l\F betllllar vikten av likformighet i de nordiska liimkrnas lag-

stiftning p<t detta nmri"lde.
Kommittens förslag att svensk patentriitt i princip bör anpassas till den
europeiska patentkonventionen. bt1de s<'tvitt avser de materiella riittsreglerm1 och si1vitt avser patentansökans form och innehåll. har berörts av 18
remissinstanser. Den föreslagna anpassningen av svensk riitt till konventiorwn tillstyrks av 17 remissinstanser. Svea hovriitt. Stockholms tingsrMt,
försvarets civilförvaltning. Stockholms universitets juridiska fakultet. patent verket. regeringsriitten. lngenjörsvetenskapsakademin. Läkemedelsindustriföreningen, Svenska arbetsgivareföreningen. Föreningen för industriellt riittsskydd, Svenska industriens patentingenjörers förening. Svenska patentombudsföreningen. Sveriges advokatsamfund, Sveriges industriförbund. Stockholms handclskammare. handelskammaren i Göteborg od1
Skänes handelskammare.

En remissinstans. Statsverkens ingenjörs-

förbund, anser diiremot att patentlagen i samband med ett tilltriide inte
omedelbart bör ändras mer iin som direkt iir niidviindigt för tillträdet.
Atta av de remissinstanser som tar upp fragan

tHn

en anpassning av

svensk riitt till den europeiska patentkonventionen. juridiska fakulteten
vid Stllckholms universitet. patentverket. lngenjörsvclenskapsal\ademin.
Svenska arbetsgivareföreningen. Föreningen för industriellt rättsskydd.
Svenska patentombudsföreningen. Sveriges industriförhund och Stockholms handels kammare. framhfdler att denna frf1ga inte bör knytas till tilltriidesfriigan. En harnlllnisering av europeisk patentriitt iir sålunda enligt
dessa remissinstanser viktig i sig. Svenska patentombudsföreningen. som
har avstyrkt att Sverige f. n. tillträder konventionen. anför sålunda att en
anpassning till konventionen bör ske eftersom ett förenhetligande av
den materiella patenträtten i Europa iir av största vikt.
Juridiska fakulteten. Föreningen för industriellt rättsskydd och Sveriges
advokatsamfund ifrågasiitter dessutom om det inte nu finns skäl att överviiga att i svensk riitt införa vitesförbud som sanktion mot patentintrång.
De framhi:\ller diirvid att en s:\dan sanktion förekommer i många andra länder och att den iir iindamrtlsenlig. Juridiska fakulteten anför vidare att
straffsanktionen siillan kommer till anvlinclning på ifrågavarande riittsom-
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r:'tlk och att skade-,ttindssanktioncns effektivitet i hiig grad minskas av de
-.tPra -,\'ftrighcter

-.11111

i rq,:cl fördiggcr <ttt bevisa den skada s1>m ett patent-

intrang har mcdfiirt. n<·1got sl1m enligt fakulteten inte siillan leder till pMallandc li·1ga skadcstand. Säviil fakulteten som fi.ireningen anser att infiirande
av miijlighet att meddela vitesfiirbud skulle ytterligare anpassa svensk patenlriitt till vad som giiller i andra industriliinder.
Vad angi1r kommittens förslag att upphiiva bcstiimmdscrna i 3 kap. patentlagen om n1irdisk patentansökan anser S1·1'11sk11 111111fi1111an:fi'ir<'11i11,t:t'11
att dessa hestiimmclscr biir stfi kvar i patentlagen till dess det har visat sig
att de systc111 s1H11 skapas genom samarbetskonventionen och den eunipciska palentkl1nvcntioncn fungerar nd1 utvei:klingen pä det patentriittsliga l1mrt1det i de nl1rdiska liinderna har stabiliserats st1 att man med siikerhct
kan utgt1 frfo1 all nuvarande 3 kap. inte kommer att hehöva siittas i kraft
under i.iversUdlig tid. Ett bibeh<'\llandc av bcstiimrnclserna om nordisk patentansiikan kan enligt föreningen inte medföra skada eller förffmg utan
kan anse-; utgiira en positiv faktor för Sveriges miijligheter att päverka förhandlingarna betrliffande den eur1ipeiska patentkonventionen.

11.1.3 Fiin't/rag1111dt'11

Kommitten har ansett att bestämmelser i tre avseenden behöver tas in i
svensk lagstiftning för att Sverige skall kunna tillträda samarbetskonventionen. För det första måste enligt kommitten i lagstiftningen tas in bestiimmclser om rättsverkan hiir i landet av en internationell patentansökan
som omfallar Svt'rige. Kommitten har vidare ansett all i lagstinningen
mnste regleras vilka krav cn si·idan ansökan skall uppfylla i frftga om form
oi:h

inneh~1ll

för att goutas här. Slutligen mr1ste enligt kommitten gcs be-

stiimmclser om hur en internationell patentansökan skall fullföljas i Sverige och om handHiggningen viu den svenska patentmyndigheten av sauan
ansökan som har fullföljts hit i behörig oruning. Kornmittens förslag har
Jiimnats utan erinran under remissbehandlingen. Jag delar kommittens
uppfatlning all i svensk lagstiftning måste tas in bestiimmelser i de avseenden som nu niimnts.
Kommitkn anser diiremot inte att vare sig den internationella nyhetsgranskningen eller den internationella förbcredamk patenterbarhetsprövningen kan regleras i svensk lagstiftning. Som skäl härför har komrnillfo
anfört all sfttlan granskning resp. prövning utförs enligt konventionens bestämmelscr. Inte heller i detta avseende har kommittens ställningstagande
föranlett kritik under remissbehandlingen.
Om det svenska patentverket utses till myndighet för internationell nyhetsgranskning knmmcr dess verksamhet i detta

h~inseende

att utgöra "in-

tanationella funktioner". som faller utanför ramen för verkets verksamhet som svensk myndighet. Dess funktioner som internationell nyhetsgranskningsmyndighet kommer i sfallet att utgöra en del av verksamheten
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inom den union fiir samarhetc i frfiga om hamWiggningen av patentansiikningar som bildas genum konventionen. Det nu sagda giill.:r 1.1.:ks;·, den internationella förb.:redamlc patenll'rharhetspriivningen o.:h det svenska patentverkets uppgifter om det urscs att utfiira sfidan priirning. Enligt min
mening iir det diirför riktigt all. Stlm kl>mmittcn har gjort. Ulgi1 fr;·1n att patent verkets event11ella verksamhet s1.>m myndighet för internationell nyhetsgranskning o.:h internationdl förberedande p<tlentcrharhetspriivning
hör regleras direkt av konventionen lJCh tilliimpningsfiireskrifterna till denna samt av det avtal som skall ingi1s mellan den svenska myndigheten llCh
WI PO:s internationella byrti. I den miin organisatoriska fiiriindringar inom
patentverket blir niidviindiga som följd av ett svenskt tilllriide till s;1111arhctskonventionen far besliimmelser hiirom utfärdas i administrativ llrdn1ng.
I frf1ga om patentverkets verksamhet som mottagande myndighet enligt
samarbetskonventionen har kommitten föreslagit att i 1.kn svenska lagsriftningcn skall tas in besliimmelser av vilka framgar hur Sverige har utnyttjat
de valmöjligheter som samarbetskonventionen ger när det gäller mollagandc myndighets handHiggning av internationella patentansökningar. Enligt
kommitten hör i svensk lagstiftning ocksr1 ges vissa gnmdliiggandc hestämmelser om patentverkets handliiggning av internationella patentansökningar i dess egenskap av mottagande myndighet och vad en sökande som ger
in en sadan ansökan till den svenska patentmyndigheten har att iaktta.
Kommittens förslag till reglering i dessa avseenden har famnats utan erinran. 13estiimmelser i dessa frtigor har av kommillen tagits in i patentkungiirelsen. Jag delar kommittens uppfallning att fiirfattningsföreskrifter bör
ges i de frtlgor som nu niimnls och att dessa föreskrifter biir tas in i patentkungörelsen.
Vad dUrcfter angflr den lagstiftning som fordras för ett svenskt tilltr~ide
till den europeiska patentkonventionen har kommitten ansett att bestämmelser måste ges i svensk lagstiftning om verkan av europeiskt patent och
europeisk patentansökan. Dessutom har kommitten föreslagit vissa bestämmelser om omvandling av europeisk patentansökan till nationell patentansökan. Några erinringar mot kommillens förslag i dessa avseenden
har inte framförts under remissbehandlingcn. Jag delar kommillens uppfattning att dessa frågor måste regleras i svensk lagstiftning för alt Sverige
skall kunna tilltriida den europeiska patentkonventionen. Konventionens
reglering av förut-sättningarna för att europeiskt patent skall kunna förklaras ogiltigt har föranlett kommitten att röreslä vissa ändringar i gällande
rätt. Jag återkommer senare till denna fråga (avsnitt

11.1~.5).

Kommitten har oekst1 behandlat frägan om och i vilken omfattning den
svenska lagstiftningen vid ett svenskt tilltriide till samarbetskonventionen
och den europeiska patentkonventionen bör anpassas till konventionerna
när det gäller nationella patent och patentansökningar. Kommitten har ansett att den svenska lagstiftningen bör anpassas till konventionerna
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utnm p;·1 de punkter diir starka skiil talar för att nu giillande reglering beh;'tlls lrLits all den avvi1't-r fr~1n 1'onvcntionerna. Kommilt0ns instLillning i
d..:lla a\'seende har niistan undantagslöst hiilsats med tillfredsstiillelse av
remissinstanserna . .\ven jag delar komrnittt?ns uppfattning niir det giiller
önskviirdhden att anpassa svensk riitt till vad Sl\111 knmmer att gmla enligt
k<lllVentillflerna. Liksom kommitt0n anser jag all det !1l[1ste vara en fördel
t'iir niiringsliv l1d1 uppfinnare. om dcn svenska lagstiftningcn bihk s[ivitt
avser de materiella riittsreglcrna lll'h <ivitt avscr ansökans form och innch~lll

övcrensstiimmer 111.::d vad snm kommer alt gi.1lla i övriga Viistcuropa.

Flir det svenska patcntvcrket. som kan fi.irviintas bli utsedd till internatilincll nyhctsgranskningsmyndighet och myndighct fiir internationell förberedande patenterbarhetsprövning. 111:1stc det givetvis vara en fördel L)ll1
samma förcskrifter giiller hctriiffandc <illa patentansökningar som handliiggs vid palentverkct.
I 1976 t1rs hetiinkande berörs ocksa fri1gan om anpassning av svensk riitt
p:1 vissa punktn till marknadspatentkonvcntionen. Som jag nyss niimnde
anscrjag alt det innebiir viisentliga fiirdelar. om svensk palentriitt iiverensstiimmer med vad som kommer att giilla i övriga vi'isteuropeiska industristater. Jag iiterkommer till denna fri1ga i samband med behandlingen av de
olika punkter diir en si1dan anpassning kan vara aktuell.
Tre rcrnissinstanscr. juridiska fakulteten vid Stoekholms universitet.
Föreningen för industricllt riittsskydd och Sveriges advokatsamfund. har
fl'irL'slagit att en harmonisering skall övcrviigas ocksi1 pä en punkt som inte
bcri.irs av konventionerna. niimligen stivitt giiller vitesförbud som sanktion
mot patentintrting. De har framhållit att en s1'1dan sanktion förekommer i
mftnga andra länder.
För egen del anser jag att frfigan om att införa vitesförbud som sanktion
inom patenträtten förtjiinar att överviigas. Jag är emellertid inte heredd att
ta slutlig ställning till denna fri\ga fi.irriin den har utretts närmare och näringslivets och uppfinnarnas synpunkter inhiimtats. Jag vill dessutom
framhalla att de problem som juridiska fakulteten har pekat pn i sitt remissyttrande har intresse oeksft på andra omrnden av immaterialrätten. Jag vill
p{ipeka att frågan om införande av vite som sanktion i varumärkeslagstiftningcn f. n. utreds av varumärkesutredningen (Ju 1974: IOl. Det kan därför
finnas anledning att överväga frågan om ändringar i patentlagens sanktilmsreglcr i ett vidare sammanhang. Pä grund av vad jag sålunda har anfört anser jag det inte lämpligt att nu liigga fram nå.got förslag som avser vitesförbud som sanktion vid patentinträng.
Kommitten har föreslagit att de bestämmelser av patenträttslig art söm
behövs för ett svenskt tilltr~ide till samarbetskonventionen oeh den europeiska patentkonventionen tas in i patentlagen och patentkungörelsen.
Förslaget har lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Även jag
finner en sädan lösning lämplig. I likhet med kommitten anser jag att patentlagstiftningen hlir mera överskadlig om internationella patentansök-

lid
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ningar. europeiska patentansökningar och europeiskt patent regleras i
sa111111a fii1fattningar som natillnclla patent och patentansökningar . .lag Jelar ocks:·1 kommittens uppfattning att Je hes1iimmelscr i patentlagen som
rör enbart internationella patcnlansiikningar resp. europeiska patent och
patentansökningar bör sammanföras till siirskilda kapitel. Som kommitten
anför torde en sf1dan systematik ge <len hiista översikten över Je slirskilda
regler i patentlagen sllm giiller i fröga om sadana ansökningar och patent.
I 1976 t1rs bctiinkandc har kommitten föreslagit att besfammelserna i palentlagcn om nordisk patentansökan. dvs. lagens 3 kap .. skall upphiivas.
Bortsett frf111 en remissinstans har detta förslag liimnats utan erinran under
remisshehandlingen. Liksom kommitten anser jag alt det numera inte iir
realistiskt :1tt riikna med att systemet med nordiska patentansökningar
kommer alt förverkligas. Denna uppfattning Jclas av herörda departement
i de övriga nordiska liinJcrna . .lag fi.ireslilr diirför alt 3 kap. patentlagen
upphiivs. Motsvarande förslag har redan la!!ts fram i Danmark och torde
komma att liiggas fra111 i Finland och Norge.
Mot bakgrund av mitt förslag att upphiiva det nuvarande 3 kap. patentlagen rliresl:H· jag all det siirskilda kapitlet 0111 internationell patenlansiikan
tas in .s11111 L'll nytt 3 kap. och all det siir.skild:1 kapitlet om curopeisht paten!
llCh europeisk patentansiikan placeras sist i patentlagen Slllll 11 kap.
I lkl fiilj;inde (avsnitt 11.2 I I .19l skall jag ta upp vissa patentriittslil;!a
fr!igor SlHll iir :1v principiell karaktiir eller i övrigt av större hetydelse . .lag
skall ock<i behandla vissa fr{1!!or riirande försvarsuppfinningar tavsnitt'
11.20 ).

hirutom iindringar i palL'ntlagen och lagen t 1971: lll78l om försvarsuppfinningar foranleder ett svenskt tilltriidc till sa111arbetskonvcntionen och
den ctmipciska patent konventil1nen iindringar i lagen t 1946: 816) om hevisupptagning t11 utfandsk dlHnstol och i lagen ( 1976: 661 lom immunitet och
privilegier i vissa fall. Vidare föranleder det till den europeiska patentkonventionen hiirande erkiinnandeprotokollet viss lagstiftning. Den lagstiftning som föranleds av detta prlitokull bi\r tas in i en siirskild lag.
Ett tilltriide till samarbetskonventionen och den europeiska patcntkonv~ntionen föranleder iivcn iindringar i lagen ( 1937: 249) om inskriinkningar
i riittcn att utbekomma allrniinna handlingar (Jen s. k. sekretesslagen). Jag
har emellertid för avsikt att under hösten innevarande flr liigga fram förslag
till förht1llandevis omfattande ~indringar i denna lag och jag anser det liimpligt att i det sammanhanget behandla liven de lindringar som föranleds av
ett tilltriidc till konventionerna. På grund hiirav liigger jag inte nu fram nngot förslag om lindring i sckrclesslageR.
11.2 Patcnterbarhetsvillkoren
I I ..!. I Giillc11llfr rii11

Patcntcrharhctsvillkoren anges i I och 2
11

Rik.1clt1gc'll 1977/78. I

Still//.

Nr I. !>el:\

~~

patentlagen. Den gnmdliig-

Prop. 1977/78: I Del A
gande he-;tiimmelsen finns i I ~- IXir fiirL·skrivs att patent f;·1r meddl'l;1s p<"l
uppfinning snm kan .. tillgndogiiras industriL·llt··. I 2 ~ uppstiills som ytt<.:rligan: villkor att uppfinningen viis..:ntligen skiljer sig fri'ln vad snm har bli\·it
bnt fiin: dagen för patentansökningen.
Förutom det grundliiggande kravet alt det skall vara fr;\ga om en uppfinning som kan tillgodl>giiras industriellt inneh~tller I ~ l>l'ks;·i vissa ytterligare avgr;insningar av det patenterbara omr~1det. Fmn patent.:rbarhet undantas salunda uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot gl>da s.:der eller
;illmiin ordning. Vidare undantas viiXhl>rter lll'h djurraser s;1mt viisentligen
hiPIPgiskt förfarande fiir fram'>tiillning av v;ixter eller djur. Patent fi1r dt11:k
111eddcl:1s pi1 111ikrobil1il1giskt förfarande eller alster av s~idant förfarande.
En ytterligare inskriinkning a\· det patenterbara (1111r;'1det giirs i iiverg;·ingshestiimmelscrna till patentlagen. IXir föreskrivs sfilunda att om en uppfinning avser liv'- eller liikerncdd. patent inte far meddelas pi1 sjiilva alstret
intill dess regeringen fiirordnar annat.
1"11gon n~irmare precisering av begreppet uppfinning giirs inte i lagtexten. I rwrdi'k riitt har emellertid genllrn doktrin och praxi.'i utbildats ett
t~irnligL'n fast patentr;ittsligt uppfinningshegrepp. I förarbetena till de nordisb patentlagarna redp\·isa'i ut fiirligt inn..:hörden av detta begrepp ( 'J L
1%3: 6 s. %IT.. prop. l%f1: ..(() "· 5..(ff.l. En uppfinning -;om kan tillgndogiiras industriellt anse-; salunda föreligga endast om uppfinningen har 1ek11isk
k<1r1t/.1iir nch 1d.11i.1k e/fi'/,1 samt iir n·11md111·l'l"hur.
I fri·iga om kravet att uppfinningen skall ha ll'k11isk k<1rak1iir uttalade de
nordiska patentkommit teerna i I%3 ;'trs hetiinkande all det knappast var
rn(ijligt ;1tt exakt ange vad detta krav inncbiir. Kommittcerna ansr1g emellertid att i delta kra\· i vart fall l:'1g att det skulle vara fr?1ga lllll en liisning av
en uppgift med hjLilp av naturkrafterna. dvs. med ett laghumlet utnytt.iande
av naturens materia och energi.
Till föl.id av kravet att en uppfinning skall h<1 teknisk karakt;ir föll enligt
de nordiska patentkommittecrna rena 11pptLickter utanfiir det patentrLittsliga 11ppfinningsbegrcppet. l\kd upptLickt avses i d..:tta sammanhang upptiickt av n<'igot Sllll1 finns i naturen men som förut inte har varit kLint. Detsa111111a giilldc vetenskapliga teorier lh:h rena anvisningar fiir det mLinskliga
intellektet. Till si1dana anvisningar r:iknades enligt kommitteerna bl. a. vissa undcrvisningsmetlider. me!llder för skrift. system för stenografi eller
blikfiiring. metoder för reklam. regler för -;pel. penningsystem oeh -;tadsplant:r tl\U 1963:11 s. 97). Huruvida datlirprngram omfattas av uppfinningsh..:grcppet har varit föremtil för viss tvekan. men efter ett avgörande i
regeringsriitten {1r 197..( far anses alt detta inte iir fallet tRegeringsriittens
i1rsht)k 1974 s. J9L
Enligt de nordiska patentkommitteerna hPrde i viss omfattning iiven
uppfinningar varigenom man Lklvis utnyttjar den levande naturen anses ha
teknisk karakt;ir. Detta skulle enligt kommittecrna ol"ta var;1 fallet i fri1ga
om uppfinningar som anv:inds inom lantbruk och skogsbruk. Kom-
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mil teerna niimndc i detta sammanhang alt patent hade meddelah pti framstiillning av anlihiotika genom utnyttjande a\' bakteriers och svampars org:rnismer. De framhöll att. medan patent kunde meddelas pi·i uppfinning
som ;1\'ser framstiillning a\' serum i en levande djurorganism. patt:nl hade
viigrats p;'1 an\'iindning av miinnisknknippen fiir st:rurnframstiillning. Klimmitteerna ans:1g vidare att metllLlcr !'lir behandling av miinniskoknippt:n eller levandt: djurs krnppar 1wrmalt föll ut;1nfi\r det patentriillsliga uprfinningshegreppt:t. Uike- och llperalionsmt:todn skulle diirfor inte vara patenterhara. Det anmiirktes th1ek all palent hade meddelats pi1 förfarande
för permanentning a\' h;ir och p:1 förfr1rande för röntgenfotografering mt:d
anviimlning ;1\· kontrastmedel. Vidart: erinrade kl1mmilleerna om all i de
nordiska liinderna patent hade meddelats pä uppfinning;ir Slllll a\'st:r att
friimja djurs eller vii:xters lillviixl samt pi1förfaranden1Kh iirnnen som iibr
fruktsamheten hos djur eller vii.\ter IN U I%3: 6 s. 97).
Kravet all en upplinning för att vara patenterbar skall ha teknisk karaktiir ans;)gs av de nnrdiska patentkommit teerna vara det viktigaslL' villkliret
!lir patenterbarhet. Detta krav antyds i lagte.\ten gennm foreskriften all en
uppfinning fiir all kunna patenteras skall kunna ri/lgodt>giirus i11d11strid/1.
Del hör i detta sammanhang framhftllas. att ordet ''industriellt" i patentlagen liksom i 1883 i1rs Pariskl111venti\1n för industriellt riittsskydd har en ;1vst:viirt vidare innebörd iin i allmiint spri1khruk 11\:L 1%3: 6 s. IOOff.. prop.

1%6: ·-lll s. 68). lliirmed avses s<ilunda inte bara industri i egentlig mening
utan iiven andra niiringsgrenar. Sfisom indu ...;triell vt:rksamhet anses t. ex.
oeksj handel. jordbruk. skogsbrnk nd1 offentlig förvaltning.
Kraven pf1 teknisk effekt och reprodueerharhet ligger t:nligt kommitteerna i ~jiilva ordet uppfinning tNU 1%3: 6 s. I02L Kravet att en upplinning skall ha 1d11isk l'.ffrkt innehiir enligt de nordiska patentkommitteerna att det tekniska pniblcm S\llll uppfinningen avser skall ha liists
genom uppfinningen och att det för en fockm:111 iir i vart fall sannolikt all

den pr'1sltidda t:ffekten erh;'tlls om uppfinningen utövas. Niir det giiller kravet p~t r1'11rod11n'rharhe1 innehiir detta enligt kommilleerna att uppfinningt:n har

s~tdan

ka1«1ktiir att den avsedda effekten med siikcrhet erhiills vid ett

upprepat riktigt 11tiivande av uppfinningen.
Som förut niimnts rnr enligt 2

* patentlagen patent meddelas endast pti

uppfinning som viisentligen skiljer sig fr;1n vad som har hlivit kiint före dagen fi.ir patentansi.ikningen. fktta villkor innefattar i sig tv;'i. skilda krav.
niimligen kravet p{111,1·/t<'f och kravet pi111p1~fi1111i11gslti'Ud. N yhetskravet innehiir alt uppfinningen inte för avse ntigot som redan Ur kiint. Kravet pi1
uppfinningshöjd innehiir att uppfinningen inte endast mr1ste vara ny utan
iiven mi1ste innefatta en sf1dan ut veckling av tekniken all den viisentligen
skiljer sig fri·in vad som redan iir kiint. Den faktiska innebörden av dessa
tvii krav hernr givetvis pf1 vad snm enligt lagen skall anses som ki'int.

I2

~

patentlagen anges ocks;'t vad som skall anses

k~int.

Som kiint anses

si\lunda allt som har hlivit allm~int tillgiingligt före dagen för patentansök-
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ningen. oavs.:tt pi1 \'ilkel siitt dt:t har skt:tt. samt innehiillct i patentansökningar som har ginrls hiir i land.:t for.: ansökningsdagen. llll1 dessa ansökningar blir allmiint tillgiingliga L'nligt 22 ~patentlagen. I fri1ga 0111 <insökan
S\\111 !11n_i11tt:r prinrile\ skall vid tilhimpning a\' delta lagrum ansökningen
anses gj\lrd den dag fr{111 \'ilken pri,11·itet f1tn_iu\s.
Fr~111 nyhetskravet g\irs tvft undantag. Patent !"är s~ilunda meddelas utan
hinder a\' att upplinningen itllllll sex 111!1nader före ansiikningsdagen har
blivit allmiint tillgiinglig till föl.id av uppenbart missbruk i f\irhrtllande till
siikanden el kr ni1gllll friin vilken denne hiirlcJer sin riill eller till l\iljd av alt
siikanden eller niig,1n frirn vilken denne hiirleder sin riitt har förevisat uppfinningen pi1 nfficiell eller officiellt erkiind internationell utsHillning.
11.l.l

A'om·c11tic111cm11

Samarbetsk,mven\ionen inneh<1llcr inte ni'lgon reglering av de patenterbarhetsvillkor som fi'ir föreskrivas i de fördragsslutamle staterna. Den förberedande patenterbarhetsprövning som kan ske enligt konventionens
kap. 11 syftar endast till att fil ett preliminiirt. icke hindande utltttande huruvida den uppfinning som söks skyddad förefaller att vara ny. ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt (art. 33). De kriterier efter
vilka denna hedömning enligt konventionen skall göras överensstiimmer i
huvudsak med patenterbarhetsvillkon:n i svensk riitt.
I den europeiska patentkonventionen regleras patentriittens föremal i artiklarna 52-57. I artikel 52.1 föreskrivs sålunda att europeiskt patent medddas pf1 uppfinning som iir ny. har upplinningshöjd och kan tillgndogöras
industriellt. Uttrycket .. industriellt .. ges i konventionen en vid innebörd
(art. 57). En uppfinning skall sfdunda anses kunna tillgodogöras industriellt
om den kan tillverkas eller anviindas i nägon form av industriell verksamhet. däri inbegripet jordbruk.
Konventinnens uppfinningsbegrepp avgränsas i artikel 52.2 genom en
uppriikning av exempel pä vad som inte i m\got fall skall anses som uppfinning. Utanför hegreppet uppfinning faller sälunda upptiickter. vetenskapliga te,irier och matematiska metoder samt konstnitrliga skapelser. Detsamma giiller planer. regler och metoder för intellektuell verksamhet. för spel
eller för affärsverksamhet samt datorprogram. Frarnhiggande av information skall inte heller anses som uppfinning. Det är att miirka att denna uppriikning inte iir uttömmande.
I artikel 52.4 görs en ytterligare begriinsning av det patenterbara området. Diir föreskrivs si'lhmda att metoder för kirurgisk eller terapeutisk behandling av miinniskokroppen eller av djur samt sndana metoder för diagnostisering som utövas p[i miinniskokroppen eller p[l djur inte skall anses
vara uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt. Alster. s~irskilt ämnen och hlandningar. snm iir avsedda J'\ir anviindning vid utövande av n[1!!llll av dessa met,ider iir diiremot L'nligt uttrycklig foreskriJ't i och för sig
patenterhara.
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I artikel 53 undantas vissa uppfinningar. som el_iest skulle kunna falla under k1ll1ventillllens uppfinningsbegrepp. fri1n det patenterbara omr;·idet.
r:unipeiskt patent meddelas salunda inte pi1 upplinningar vars utnyttjande
eller pffentliggörande skulle strida nwt allmiin 11rdning (°\irdre p11blie··) eller god:1 seder. Europei•dd patent meddelas inte heller p;·i \"ii\ts1irrer dler
djurrascr dlcr viiscntligen hililogiskt fö1farande fiir rra1m1iillning a\" vii.\ter
eller djur. Patent for do..:k meddelas pi1 mikn,bi1il1igiska förfaranden l•..:h
alster av "i1dana förfaranden.
En uppfinning skall enligt artikd 54 anSL'S s\lm ny. 1'111 den inte utgiir del
av teknikens sttlndpunkt. Till teknikens st;·indpunkt riiknas allt som har blivit allrniint tillgiingligt fiire den europeiska patentansi.ikningens ingivningsdag oavsett hur der har skett. Atnjutn ansökningen prioritet. omfattar teknikens st{1ndpunkt allt

SLll11

har hlivir allm:inr tillg:ingligt senast d:1gen fiire

prinritetsdagen. Som del av teknikens stfmdpunkt anses iiven innehi1llet i
s:idan tidigare eunipeisk palL'ntansökan s1irn iinnu inte har publi..:erats före
ingivningsdagen resp. prioritetsdagen men som senare puhliceras av det
europeiska patentverket. Si1dan tidigare ansökan för dod: heaktas endast
s:'i.vitt avser stat som iir designerad biide i den tidigare o..:h i den senare
gjorda ansökningen när resp. ansökar, publiceras.
En siirskild nyhetsregel uppstiills i fr::\ga om iimnen och blandningar som
iir avsedda att anviindas som hjälpmedel vid si1dana metoder för kirurgisk
eller terapeutisk hehandling eller för diagnosticering som skall utövas pf1
rniinniskor eller djur. Sf1vitt giiller iirnnen eller blandningar som förut iir
kiinda fär patent meddelas p::\ anviindning som hjiilprnedcl vid metod som
nyss niimnts förutsatt all anviindning av iimnet eller hlandningen vid

n~1g1!n

sadan met\ld inte iir kiind tidigare (art. 54 ..:'il

I artikel 55 föreskrivs vissa undantag fritn nyhetskravet. Nyhetshinder
föreligger salunda inte om uppfinningen inom

Sl'\

månader före den d<tg df1

den europeiska patentansiikningen ingavs har hlivit allmiint tillgiinglig till
följd av uppenbart misshruk i förhtillande till sökanden eller 11i1gon frfm vilken denne härleder sin riitt. Detsamma giiller om uppfinningen inom samma tid har hlivit allm:int tillgiinglig lill följd av att sökanden eller n{1gon frtin
vilken denne härleder sin riitt har förevisat uppfinningen p<'1 st1da11 offii:iell
eller ofli..:iellt erkiind internationell 11tstiillning som avses i den i Paris den

22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utstiillningar.
U ppfinningshöjd skall enligt a11ikcl 56 anses föreligga om uppfinningen
för en fackman inte iir niirliggande i förhrdlande till teknikens st<'indpunkt.
Vid avgörande av huruvida uppfinningshöjd föreligger skall till teknikens
sttmdpunkt inte riiknas innehttllet i tidigare europeiska patentansökningar
Sllm inte har publicerats före den dag dft ifr:'tgavarande ansökan görs.
Enligt den europeiska patentkonventionen far patent pfi sjiilva als1ret.
s. k. pwduktpatent. meddelas s{tvitt avser kemiska prndukter. livs- och liikemedel. Fiirdragsslutande stat. vars nationella lag inte medger dylika pro-
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duktpaknl. ge-; emdkrtid r~ttl all genum re-;erv:1ti1'11 'l'lll gi.\rs -;en:1-.t vid
tilltriidet till k11nVl'nlil1ncn uppriitth:·111a fl\rbudet 111ot sad:llla pn>duktpatent
under en ii\ergang,tid ni"i hi.ig-;t ti11 :1r l'r{m det all ko11\'L'nlil1nen har triill i
kraJ't 1:1rt. Jh7.2.a 111.:h arl. J(17 . .ll. Stat som har avgivit <idan reservatinn iir
fiirpliklad all ;'1tena Lien,;\ -;nart omst~-llldighetcrna medger det I.art. lb7.4l.
Om <irskilda skid l'iireligger. fr1r den eun1peisb patentorganisatiPnens fiir\'altningsri·id ge fiirdrag,slutande stat r:itt :111 hehi"illa fiirbudc.:t llll>I prnd11ktp:1tent p:1 s:·1dana :il'ilL'I' under ytkrlig:1re hiigst fc111 ;)r lart. 167.3).

11.:!.3

l•:11111111illt'I/

Kummittcn erinrar till en bii1jan \\111 att \'id pri.ivning av eur\\peisk pate11tansiiL1n det europei-;k:1 patentverket skall beakta endast de patenterharhets\"illk,1r Sl.>111 t'iire,krivs i den eurlipeiska patentktlll\'entillllen. Talan
um l>giltighet av eun1pcisk1 patent pri.\va-, diire11101 fi.ir va1:ic l'iirdragsslutantk stat a\' d.:'n st:1tens d\\m'it\\lar. K\\m111i1te11 framhi"iller Peksi'1 att curnpeiskt p;1knt f:"1r \\giltigl'i.irkl:1ra-, endast p:'1 11i1g\\n av de grunder 'i\1111 anges
i artikel 13:-1. I i kunventi·.11:c11 eller om d.:'n uppfinning s\\m patentet avser
inte uppfyller kraven i \'t:derhörande stals lag p:1 nyhet \)Ch 11ppfinningshii_id i fiirhi·iJJan,le till s:"!llan uppfinning som har sökts skyddad gc1wm nati1111L'il patentansökan 111L'd tidigare ingivnings- ..:ller prioritetsdag iin den
ansiik:1n Slllll ligger till grund !'lir det ..:ur\\peiska patcntet. l\'ationell dtimstol för diiremot inte ngiltigförklara europeiskt patent p:·1 dcn grunden att
Jet inte uppfyller annat palentcrbarhetsvillkor som föreskrivs i nationell
l:1g. I artikel I.IX. I föreskrivs bl. a. ;1tt europeiskt patent frir förklaras ogiltigt 0111 del aVSL'I' nt1got som int..: iir pat..:nterbart enligt artiklarna 52-57.
Kllmmitt(·n rramh:iller att d..:t i och fiir sig inte finns n:'igot hinder fi.)r fi.\rdragss\ut~rnde stat att s{1\"itt giiller nationella pat..:nt 11ppstiilla flera patcntcrbarhel~villkor iin de s11111 angL'S i k11n\'L'ntionen och l:'ita ?1sitli1siittandc av
si1da11a villkor utgöra og:iltighetsgrund gentemot nationella patent. Om en
siidan \\rdning tifömpades i Sverige. skulle detta cmellertid leda till att en
patentsi.ikande skulle kunna f{1 giltigt patent för Sverige i form av europeiskt p:1tent i fall diir det inte hade varit miijligt all f:'i giltigt patent meddelat a\· del svenska patentverket. Detta kan enligt kommilkn inte vara rimligt. Kommitten anser diirför det i praktiken vara nödviindigt att de patcnterbarhetsviilkor som 11ppstiills i den svenska patent lagstiftningen inte i n{1f:!llt avsecnde gr1r utöver de patenterbarhets villkor som föreskrivs i den europeiska patcntkonventionen.
En j~·1111förclse mellan gii\\ande svensk riitt och den curnpcis\.:.a patcnlkl1nvenli\\nen ger enligt kornmitten vid handen att det siitt p;'1 vilket det patenterbara omrt1det anges i den svl'nsli.a lagtexten \\ch i kunventionen skil_jer sig t1t i vis-,a avseenden. Kommitten p{1pckar all konventionens reglering bl. a. iir a\sedrt utförligare. Trots olikheterna i hestiimrnclst:rnas utf(lrmnin!,! i"1r emellertid enligt kl1mmitten det patenterbara 1,nir~idet enligt
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s\eihk riitt 11ch enligt k11nve11lillnen de1';1mma. Kllrnmittcn hllrher diirvid
1'r{1n det i ,\·ensk riitt tills\ idal"L' 1,!iillallde J'iirh11det lllllt fll"lldllktpatellt p{1
livs- 11L'h Hikemedel. K11rnmittcn an,er ;1tt n:·1g1\11 iindring av den sn:nska
pall'ntlagstil'tningen i vad :1\scr dd p:ilentcrhar:111nir:1det inte ("!"fordras l'iir
att i sak 11ppn;·1 (i\erL'lls,tii111111else med vad s\\111 kllmmer att g:dla enligt
kPnvcnti11nen. Skill11:11kn i 11ti"1m11ning mellan Lkn s\·enska lagll'.\t('ll 1h.:h
kPill L'lltiPnstc.\tcn iir emL·llcrtid s:i .slPr att det enlig! kPmmillL'n finns :111lcdning alt iiven iig:1 en anp:1ssning :1\" den s\'L'llska lagstil'tningL'n i redakti11nellt avsc~·ndc.
B:-"11k i kunventi11nen 111.:h i S\"L'nsk riitt krii\·s l'iir p:1tenterharhl'l att uppl"inni11gcn :ir ny 11ch h:1r 11ppfinning-,hiijd. Vad -,11m sk:dl ;inses kiint vid hedii11111ing a\· n\hl:'tskra\l't rl'gkra-, l'nligt kPmmittcn i princip pi1 sa111m:1
siitt i kP11\enti11nL·n Pch i s\·en-,k riitt. IXiremPt. anl'iir k1m1111ittcn. -,kiljer
sig S\ensk riitt ud1 k11n\enti11nen i l'ri'1ga 1\111 vad ,pm -,kall beakta-, \"id hediirnning av kravet p:1 uppfinningshiijd. Fnligt sven-,k riitt a!l'>es S:ilund:1
spm k:int i fiirh:·iJJ;inde till en patentan-,iibn iiven innehidkt i tidigare
've11sk:1 patent:1nsiikning:1r s11n1 inte har bli\·it pffentliga i"iire den dag di1
den nya :1nsiikningL'n gj11rdes. 11111 1kss:1 tidig:1re ansiikningar sL·dermera
blir allmiint tillgiingliga enli!,!1 22 ~ pall'ntlagen. Detta g:iller h;·1dL· \·id avgiirande :1\ hun1\ ida uppfinningen :ir ny Lll'h vid hediimning a\· huruvid:1 dl'n
har 11ppl'i11ning-,hii_id. l:.nligt den e11n1peiska patentkun\enti11nen anses innehi'ilkt i tidigarL' e11ropL~isk palL'lltansiikan. s11111 sedn111cr;1 puhlic.:Tas.
Lkl a\ tcknikens -,1:1ndpunkt endast vid avgiirandl'l a\ h11r11vida den
patcnt.siikta uppfinningen iir ny.
K1immittcn erinrar 1i111 att fr:·1gan huruvida LlCh i vilken omfattning innehallet i tidigare ansiikan. som inte har blivit allmiint tillgiinglig innan en sl:'nare ansiikan giirs. skall anses s1i111 kiint i fiirh!dlande till den senare ansökningen v:ir l"iirl:'m:'il !"lir ing:1endl:' iivnviiganden i förarbetena till patentlagen l !\ U 1936: 6 s I2X ff.. prop. 1966: 40 '· X I r.. s. 84 f. l. Kommitten anför
alf den liisning so111 denna lag inneh:\ller och SLllll (iverensstiimmer med
vad snm föreslogs i 19<1.~ i1rs nordiska hetiinkande under remissbehandlingen :1v niimnda bet:inkande blev utsatt flir kritik frtm f1tskilliga remissinstanser. Limplighetcn av den v:tlda liisningen har salts i fr[1ga iiven erter lagarnas ikr:ditr~idande. Enligt kommitten iir det uteslutet all elicr ett svenskt
tilltr;idl:' till den eurllpl:'iska patentkonventionen i d.:n svenska lagstiftningen heh;'dla en frf1n konventi1)nen avvikande reglering niir det giiller den
grundhiggande fri1gan vad som skall beaktas vid avgörande av huruvida en

'>Plll

patentsökt upplinning har uppfinningshöjd. Kommitten föreslf1r därför all
den svrnska lagstiftningen anpassas till konventionen i detta avseende.
Kommitten anser att den fi.ireslagna iindringen torde tillgodose önskemalen frhn dem som har kritiserat giillande riill pi1 denna punkt.
Vad angi1r innebiinlen av kravet p!i uppfinningshii.id p:1pebr k11mmittcn
att. enligt 11llalande av l'iirsta lagutskottet i samband med hL·handlingen av
1%6 :1rs pniposition med fiir,I:ig till patentlag. krawt p;·\ 11ppl"inningshiijd
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b,1rde skiirpas i f\irh!dlamk till den p1w:.is "''m d{1 hade utbildats I 11.U
1%7: ."3 s. 23). \led utgiingspunkt friin dL' diskussioner s!lm iigde rum under fiirarbctet till Lkn europL·iska patL'lltkL>llVL'llti1>nL'n ansL'r 'ig k1immitten
kunna utgi·i fr;)n att den uppfinningshiijd ''"11 k11mmer att kriivas av dL'l L'Un>peiska patentverket k!lmmL'r att iivcrensstiimma med den praxis som
r. n. tilhimpas i Norden. Fnligt kommitten finns dL'l i vart fall inte anledning alt riikna med att dL' skillnader s1llll kan uppstc1 kL1mmer att 1irsaka
nt1gra praktiska 11liigL·nhcter.
Kommitten tar hiirefter upp fr;'1gan 1im anpassning av den svenska lagtexten till i.;,_1nventiL111en i reda1'ti,rndlt avseende. Kommitten erinrar diir\'id Llll1 att europeiskt patent kan fiirklaras ogiltigtorn det har meddelats i
strid nll>t de patenterbarhetsvill1'or s1lln uppstiillts i ko1wcnti1111en medan
L'lt svenskt patent enligt giillamk riitt kan förklaras ogiltigt. om patentet
har meddelats i strid mLlt I eller 2 ~ patentlagen. tvkd utgfö1gspunkt i att
palt:nterharhetsvillk1iren enligt dessa paragrafer i deras nu giillande lydelse
i sak helt (iverc.:nsstiimmer med de patenterharhetsvillkor som föreskrivs i
k1inventionen anser kommitten att det i patentlagen skulle kunna förökrivas att iiven europeiskt patent frir förklaras ogiltigt. 1llll det har meddelats
trLlh al\ villk11ren enligt 1 1'L:h 2 ~~ inte var uppfyllda. En si1dan lösning
skulle medflira den flirdekn att talan vid svensk Lhimstol om ogiltighet ;n·
patent s1'ulle 1'omma att prövas enligt samma hestiimmelser oberoende av
Lim 1igiltighetstalan avser europeiskt patent eller patent meddelat av det
svenska patentverket.
En alternativ lösning skulle enligt kL1n1111it!Cn vara all i patentlagen ta in
en besrnmmeise av innebörd att europeiskt patent ft\r förklaras l1giltigt savitt giiller Sverige. om det avser nag1it som inte iir patenterbart enligt artiklarna 52 57 i konventiLlnen. En dylik hesWmrnelse mt1ste emellertid enligt
kommitten 1'omplettt::ras med en föreskrift av innehiird att europeiskt paknt far förklaras ogiltigt. Om det inte uppfyller kraven pt\ nyht::t lleh Uppfinningshöjd i förh;\llande till svensk patentansökan med tidigare ingivnings- eller prioriktsdag iin den ansökan som ligger till grund för det europeiska patentet eller i förhhllande till svenskt patent grundad pr1 sfalan tidigan: ansiikan. KL)mmitten anser emellertid att enbart en hiinvisning till
konventionstexten inte iir godtagbar ptl. en så viktig punkt. Enligt kommitten bör i patentlagen uttryckligen anges under vilka förutstittningar europeiskt patent kan ogiltigförklaras sflvitt avser Sverige. Kommitten föreslår diirför att i patentlagen skall föreskrivas att europeiskt patent får förklaras ogiltigt om det har meddelats trots att de patenterbarhets vi Il kor SLlm
anges i lagen inte iir uppfyllda.
Dt::t kan emellertid enligt kommitten ifrflgasiittas om ini<:: en sildan lösning med den nuvarande utformningen av patentcrbarhetsvillkoren i I ~
patentlagen i andra fönlragsslutande stater skulle kunna ge upphov till
tveksamhet huruvida grunderna för ogiltigförklaring av europeiskt patent
s;'1vitt avser Sverige helt övcrensstiimmer med vad snm föreskrivs i kon-
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vcnti11nen. Kommitten pc1pekar att lagfi.irarhden av del slag sum fördiggcr
i Svi:rigc saknar mntsvarighi:t i :11skilliga av dc stakr som förviintas tilJ11·iida k1ll1vcntioncn. K\1111111i1ti:n anför vidare att de nordiska kommillt'er S\1111
nll har övcn·iigt vilka forfattningS:indringar s\1m föranleds av den cuwpciska parentkonvenlionen har ;111.-;ctt dcl vara av vikl att nordisk riittspra.xis
k11mmcr att tillmiitas hct ydclsc i andra fi.irdragsslutande stater niir der gidlcr t1llkning \1d1 tilliimpning ;1v kPnventionens bestiimmdser om villk11rcn
fiir patenterbarhet. Enligt kummitteernas uppfattning iir utsiktt:rna i de11;1
avsccnde störrc. !llll patcnterharhetsvillkoren i de nordiska patentlagarna
ges en utformning som niira ansluter sig till utformningen av motsvarandc
hcstiimmelser i k\1nvcntiunen. Patentpnlicykommitten fön1rdar diirfi.ir all
I ~ palentlagcn ges cn avfattning s!lm niira ansluter sig till konventi\1nens
hcstiimmclscr riirande avgriinsningen av det palentcrhara omrftdel. En s~'1dan lösning skullc cnligt kllmmitti:n i allt viisentligt innchiira cn kodifiering
av dLlklrin \1Ch pra.xis.
Sf1,·i11 ;1vscr livs- och Hikcmcdel crinrar kommitten !llll all cnligl 1884 i'ir.-;
patcntrörordning giillde att patent inte fick meddclas pr1 sjiilva alstret utan
endast pi·1 siirskilt förforandc flir framsliillning av dctta. Gcnom 1%7 i'irs
parcnllag upphiivdes i princip förbudct mot produktpatent pö livs- och liikemedcl. I övcrgf111gshcstimmelserna till dcnna lag föreskrivs dock att patcnt intc far mcddelas pfi alstcr som iir livs- eller liikemedel forriin regeringcn förordnar annat. Ni1g1ll s{1dant förordnande har inte mcddelats.
Enligt kommitten mf1ste dct anses uteslutet att i den svenska patentlagstiftningen beh{illa förbuJet mot proJuktpaterH pti livs- och liikemedel s(tvitt av-.;er patent som meddelas av det svenska patcntverket. om sftdana
produktpatent kan mcddclas för Sverige av dct eunipeiska patentverket.
Vid ctt s\·cn-.;kt tilltr:idc till konventionen uppkommer diirför enligt kommirrcn endast fri\gan om Sverige skall avge n:scrvalion för att diirigcnom t';I
miijlighct all uppriitth(dla förbudet mot dylika produktpatent under en
iiverg{111gs1id pft högst fcmton ~ir.
I 1%6 tirs proposition uttalade föredragande departementschcfen all det
fr['1n samh~illelig synpunkt inte fanns nf1got ht\llbart skiil fiir förbud mot produktpatcnt pa livs- och liikemedel men att förbudet borde biheht\llas under
cn i'iwrg;)ngstid till de.ss motsvarande Lindring allmiint hade genomförts i
andra industriliinder lprop. 1966: 40 s. 70).
Kommitten anser all det inte heller i dag finns nägot hållbart skiil för ett
förhud nwt r.n1duktpatcnt pft livs- och liikemedel. Den frarnht1llcr att de
slatcr som tilltr~idt:r dcn C'tiropeiska patentkonventionen nch som i dag inte
tillatcr stillana produktpatcnt kommer. i vart fi.111 efter en övergtlngstid. att
hli tvungna alt tillttta dylika produktpatent. Vidare pekar kommillen pt\ att
rnarknadspatcntkonvcntioncn inte medger nt\got undantag frt\n möjligheten att f::i produktpatent p(\ livs- och liikemedel. Kommitten anser det uteslutet alt Danmark skulle behftlla ctl sftdant förbud för nationella patent sedan marknadspatentknnventionen har trtitt i kraft för dess del. St\ vilt giiller
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N11rge upplyser kommitt0n att man d:ir iivc:n·iiger att hc:l1:·t1J;1 fiirbudc:t mot
s;·1dana pniduktpatent och att Norge\ id c:tl tilltriide till konVL·ntionen diirJ'iir kan komma alt utnyttj;1 reservationsmiijlighc:tc:n fiir att i \art fall undc:r
en iiVlTgi1ngstid kunna hehidla l"lirbudet. Huru\ ida fiirh11det nwt pn1d11ktpatent p;·1 Ji\'S- 11\.:h Jiikemedel kommer all upphiivas i Finland iir c:nJigt
kommittL'n c:n iippc:n fr;"1ga.
1'ommitt0n ;1nsn all iivc:n<igande skiil talar J'iir alt J'iirhudet i iivl'rgangshL·stiim111c:ls.:rna till patentlagen ;1tt mc:ddc:la pn>duktpatent pi1livs-11.:h liikemedel 11pphiivs i s;1111band med alt den .:111-.ipeiska patentkonn:nti1.1nc:n
triid.:r i krart. Om fiirhudet upphiivs finns inte anledning fiir Sverige all \id
tilltriide till k11nventionen a\'ge rc:servation pi1 denna punkt.
I artikel 5.:\.5 i den c:uropeiska patc:ntkon\'entionen finns som fiinll
niimnts en <irskild hestiimmclse •llll \'ad som skall ansc:s kiint niir det giilkr
ansdbn om patent p;1 redan kiinda iirnnen eller blandningar s1Hn tir avsedd;1 l'i.ir anviindning s1lill hj:ilpmedcl \id <1dan;1 metlldc:r fiir kirurgisk eller
ter;1pc:11tisk behandling dlcr for di<1gnostic:ering som utiivas på miinniskor
eller djur. Patent f;:1r sillunda 111.:ddebs p;1 anviindning vid met1'd sum nyss
n:imnts 11111 anviindning av iimnet eller hl;mdningen vid n;·1g11n s;·1dan mcttld

inte iir bnd tidigare.
Om del i s\c:nsk ri'1tt iivcrgangsvis gi'dlande förbudet 111111 pn:iduktpall'nt
pi'1livs-1li.:h li'1h·mc:dcl upphi'1vs utan att i patentlagen inJ'iirs en bestiimrnelse S1lin svarar mot koll\'L'ntionens artikel 5.:\.5. skulle enligt kummitt0n patent p{1 hjiilprnedcl fiir mc:dicinsk behandling enligt .S\'L'nsk riitt kunna meddelas i stiirre utstriickning iin enligt kon\·entionen. niimligen inte bara i fr~i
ga 1>111 den fiirst uppi'unna anviindningen som sädant hjiilpnll'lkl utan iiven i
frt1ga om andra diirci'ter uppfunna anviindningar J'iir s;·1d;111a iindam;·d. Fnligt utlalande av J'iiredragande departementschcfen i f96h ;'1r-, propositi(ln
(prop. l')hli: .:\0 s. 71 f.) skulk JL'l niimligen inlL' \'ara uteslut cl att c:n ny hiolngi-,k \·erkan a\ ett redan patenterat liikL'mc:del kan ha si'1dan uppfinningshiijd i i'i.irh;·iJJanLk till dc:I tidigarL' pakntc:t all ett nytt sjiilvstiindigt patent
J..an meddelas. K11mmittcn finnn inte ;inledning alt i svL'nsk riilt medge palL'nl i J'ri1ga lllll anviindning a\' si1dana hjiilpmL'del som nu avses i andra fall
iin s.1m medges i dL'n eur(lpeiska patenlkl1nventionen. Kornmitt0n J'liresli1r
diirfiir att i patentlagen tas in en hestiimmels(• som svarar nwt artikel .".:\ .."i.

11.l ../ lfr111i.1·s1·11ru11dc11u

Som fra111gi1r av den tidigare redogörelsen tar kornmitt0n i fi)revarande
sammanhang upp fyra huvudfrågor. n;imligen spiirsrnf1kt llm saklig och redaktionell \\v.::rensstiirnmclse mellan p<1tcntlagen och den e1ir1,peiska palL'ntk,1nve1Hionen i vad avser regleringen av det patenterbara ''mr{1det. sh1pandet av kravL'I alt uppfinning skall visa uppfinningshiijd gentemot innehidll't i tidigare pall'ntansökningar iiven om dess.i ;innu inte har blivit offentliga niir uppfinningen patentsiiks. upphiivande av dL't iiverg:i1ngsvi.s
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kvarstf1cndc fiirb11dc.:t nwt pruduktpatc.:nt pr1 livs- och liikemedel samt en
siirskild reglcring a\· nyhetshindret i fri1ga om hjiilpmcdel vid vissa medi..::inska förfaranden.
Kommitt~ns

förslag riirande rcglcringen i patentlagen av dct patentcrba-

ra 0111r;'1det har bcrörts av juridiska i'akulteten vid Sto..::khulms univcrsitct.
patt:ntverkct. l.iikemcdelsindustriföreningen. 1-'örcningcn för industriellt
riittsskydd och Svcnska patcntombudsförcningcn.
Pa1c1110111h11d1:fi'irt'l1i11gc11 förklar;1r att dcn intc har n;\got all i:::rinra mot

alt den S\enska lagkxtcn i rcdakti1ll1ellt avsct:ndc anpassas till konventi1lllslcxten. Förcningen ansc:r liks11111 kommitt~n alt en s;·1dan anpassning
intc inncbiir n~1gon saklig iindring a\' giillamlc svt:nsk riill. J11ridisku .fi1k11fll'11·11 och Fiirc11i11gl'11 Fir i11d11.11ridfl rii11.1.1k1·dd anscr all dc preciseringar

av det patcnlt:rbara omr;'tdct som den föreslagna anpassningcn av patcntlagen till konventi1ll1en skullc innchiira i allt dscntligt iir t:n kodifit:ring av
vad s11m redan gidler cnligt doktrin och praxis. Fiir.:-ningt:n uttalar dcssUllllll att den fylligare.: beskrivningen av uppfinningsbegrcppct framsU1r
som cn fördel cf'tersom lagtextcn diirigenom blir mcr införmativ iin dcn

f.

Il.

iir.

l'a1c111rakl'I och l.iikl'lll<'dl'isi11d11.1·1rif;·;,.l'lli11gc11 anfl.ir att dcn av k1llll-

mitkn föreslagna anpassningen till k1lllventionen i ett hiinsec:nde innchiir
en inskriinkning av dct patenterb;1ra omr{1dct i fiirhi·t1Jandc till giillande riitt.
lkssa remissinstanscr framhi'illcr att k1)nvcntionens reglering innefattar ctt
förbud mot patent p<\ förfarandcn för diagnostiscring som skall utföras p<)
miinniskor eller djur. De erinrar om att i nordisk praxis patent har meddclats pi1 förfarande fiir upptagandc av riintgenbild mcd anviindning av riintgcnkontr;1stmedcl. Patentverket ullalar att förslagi:::t inncbiir en Lllliidig
skiirpning i fiirhallandc till nuvarande praxis 11d1 anser att man utan ni1gon
större oliigenhet kan undcrli'1ta att anpassa svcnsk riitt till konvcntionc:n pi'1
dcnna punkt. Likcmt:dclsindustriflircningen. som anscr att vinstcn av t:n
anpassning till konventionen p:1 denna punkt iir av ringa betydelse. motsiitter sig dcn fiireslagna iindringen av giillandc riitt.
Fiirslaget att slupa kravct pi'1 11pptinningshiijd gcntenwt innchi"illet i si1dana ansiikningar som inte har blivit 111Tentliga innan upplinningen patentsiiks htilsas med tillfredsstiillclsc av F.'irc11i11gc11 .fi"ir i11d11.1nfrll1 rii1tssk1·dd.
S1·1'11s/,<1 i11d11striu1.1 /)(//1'111i11gn(iiir1-r.1 j(irn1i11g lll'h P111c11t11111h11d.1/('ir,.11i11g1·11. riir.1r<1rc'/.1 l'il'i(/{'in-of/11i11g anför i sitt yttrande.: att cn rcglering i

enlighet mcd kommittens föp;lag visserligen kan mcdfiira alt patent beviljas olika siikandc p<'t alltför likartade 11pptinningar same alt sv[1righet kan
uppstii att hestlimma patentskyddets omfattning. Civilflirvaltningcn anser
emellertid att fi.irdelarna mcd en anpassning till konventionen iir sä stora
alt de iiverviiger dc nackdelar som dcn föreslagna lindringen kan medföra.
Kommittens riirslag att upphiiva dct övcrgf1ngsvis i;iillandc förbudet mot
produktpatent pii livs- och liikemcdel bchandlas av \Ocialstyrclscn. statcns
livsmede Is verk. patent verket. niirings frihet si imhudsmannen. Knllperat iva

Prop. 1977/78:1 Del A.

172

förbundet. I ngenjörsvelenskapsakademin. UikemeJelsindustriföreningen.
Svenska föreningen for industriellt riittsskydd. Svenska industriens patentingenjörers förening. Svenska patentombudsforeningen och Svenska

u ppfi nnarefören ingen.
Socia/.11_\'/'('/.1('/I. snm siirskilt överviigt palenlerharhetsbestiimmelserna i

frt1ga om liikernedel. har inte niigot all erinra mol kommiltl:ns förslag i den
de:en. S1a11·11.1 /i1'.1m1"1cl.1Tak framkdler att principen om produktpaten\
p:1 livsmedel har accepterats i palentlagen. Livsmedels verket anser diirför
;tlt det inte iir mnliveral all Sverigl' vid tilltriide till den europeiska palenlkonventillllell avgl'r resl'J'vation i fraga om produk1palen1 pf1 livsmedel.
Verkl'I uttalar

~ttl

dl'n >Wnska pall'ntlagl'n ):!L'r möjlighl't till ingripande om

en palentriitt i L'nskill fall skulll' ulnyll_ias p[i L'tl siill Slllll strider nwt fundamentala samhiillsintn:ssen. exempelvis i1wm livsmedl'lsförsö1jningen.
N"iri11g.1:fi·ili1·1.10111/>t1d1·1111111111•11 r NO 1 anför att upphiivande av förbudl't

Jl1l)t prPduktpatent pft livs- nch liikemedel innehiir L'n utvidgning av det pat.:nterhara omr:'\det. Dellakan enligt l"O leda till ett ökat antal fall av 111\ltsiittningar

ml'll~tn

patcnthavarens heriittigade krav pt1 ensamriitt pch kon-

kurrensintressena. '.\1ed hiinsyn till de pPsitiva effekterna av en ökad internatil1nell sam•ll·dning

p~i

patentnmr;idet vill 1\0 dock inte Jfä)tsiitta sig

k\1mmit1l:ns förslag.
Pu11·1111·1·rk<'l delar kommittl:ns uppfattning att förbudet mot produktpa1,~nt

p!i livs- neh liikemcdel hlir upphiivas \)\.'.h att det intl' linns anledning

för Sverige att utnytt_ia rl'servationsriittcn enligt den europeiska patl'ntkonventinnl'n. VL'rk.:t anför att fl\r dess dl'I övergtingen till pwduktratent på
liv~-

111.:h llikc.:mc.:dl'I inneblir alt dl'l kompli.:.:rade

sy~tcmct

meds. k. anah)-

giförfarnnckn i rrin.:ir bortfaller. Vidare blir det enligt ratcnt verket inte
liingrc nödviindigt att la sliillning till huruvida en substans iir att betrakta
som livs- eller liikemedel.
Fiire11i11ge11 .fi'ir i11cl11.1·1ridl1 riillss/.:.ydcl. Pare111omh11d.~fi'ire11i11ge11 och
Liike111ecldsi11d11.1·tr(fi'ire11i11ge11 hiilsar med tillfredsstiillelse förslagl't att

upphiiva det enligt övergångsbestämmelserna till patl'ntlagen giillande förbudet mot produktpatent på livs- och liikemedel. Även S1·c11.1·/,;a i11d11.l'fric11.1 pa1e111i11get(iiira.1'.fi'irl'11i11g stöder dctta förslag. lnge1(iiir.1·1·cte11sk11ps11kaclcmi11 anser att möjligheten att fa produktpatent pä livs- och läkemedel

gör det lättare för Uikemedclsindustrin att fä. ersättning för sina forskningsoch utvecklingskostnader. Enligt Föreningen för industriellt rättsskydd
togs vid patentlagens tillkomst det principiella stiillningstagandet att patent
pi\ sädana produkter skulle vara tillåtna. Det framstår enligt föreningen
som ohällbai1 att uppriitthålla det övcrgti.ngsvis kvarst:'\ende förbudet mot
sädana proJuktpatent. Om man i övrigt godtar uppfattningen att patentskyddet fyller en viktig utvecklingsfriimjande funktion. ter det sig enligt
föreningcn inte rimligt att inta motsatt ständpunkt i fråga om livs- och liikemcdd. Risken för missbruk bör enligt föreningen mötas med Je patenträttsliga regler som finns för detta ändamal. sti.som reglerna om tvti.ngsli-
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ccns. Patentomhudsföreningen uttalar att förbudet mllt produktpatent pf1
livs- och liikemedel bör upphävas snarast. iiven om Sverige inte tilltriider
den europeiska patentkonventionen.
Tvti remissinstanser. f\r111111•rntil"t1 ji.irh1111i/,·1 <r-:n o..:h S1·c11s/..t1 11pr~ti1111111"1'.fi"ire11i11g1·11. motsiitter sig förslaget att nu upphiiva dd övergflngsvis
k varstiknde förbudet rnot produktpatent p<'1 livs- o..:h liikemedel. K F anser
att Sverige hör helt utnyttja reservationsmöjlighcterna for att kunna hiheht11la detta förhud under en övergt1ngstid. i vart fall sf1vitt giiller livsmedel.
si'1 att tillr:il'.kliga e1farenheter kan vinnas under den tid Sllm reservatilln i
detta avseende f;lr omfatta, dvs. hiigst 15 i·ir fri'1n konventionens ikrafttriid;rnde. Vidare anser Kr det angcliiget att övergrrngstiden utnyttjas för att
fa klarhet i hur de iivriga llllrd iska liinderna stiiller sig i denna frt1ga. u rrfinnan.:l"lireningcn uttalar alt produktpatent p<'1 livs- 1h:h liikemedcl i det
iiverviigande antalet fall torde komma att sökas av stora företag sllm ett
1111ir111pol- 111.:h konkurrensinstrument. Föreningen tror att sfidana patent
endast i L'nstaka fall skulle kunna anviindas som skydd för enskild uppfinnare. hireningen anser ;1tt livsmedel iir av betydande intresse fr:'in kllnsumentsynpunkt lll'.h att produktpatent pti livsmedel fortfarande inte hör
medges.
Vad slutligen gäller kommittens förslag att i svensk riitt införa en hestiimmelse som motsvarar artikel 54.5 i den europeiska patentkonventionen har detta i och för sig lämnats utan erinran av remissinstanserna. P11t1·1110111h11d,:f('irt'11i11ge11 ifd\gasiitter emellertid huruvida kommittens uttalanden om giillande riitt sflvitt avser möjligheten att rit patent pft kiint iimne
iir riktiga. Kommittens uttalanden tyder enligt föreningen pt1 att giillandc
svensk rlitt tillt1ter att patent meddelas pä en känd substans eller blandning
avsedd för en hestiimd ny anvlindning. Enligt föreningen finns Jet i patentverkets praxis inte stöd för uppfattningen att patent i nt1got fall skulk kunna meddelas pfl ett redan kiint iimne som produktpatent. Om en ny anviindning av ett kiint iimne uppfinns. bör enligt föreningen patent i stiillet meddelas pt1 anviindningen. Skulle anvlindningen i princip vara utesluten fr{m
patentskydd. htir enligt föreningen något patent inte meddelas. Föreningen
uppfattar konventionsbestlimmelsen sf1 att den ger en möjlighet som eljest
inte skulle ha funnits att fä patent p<'1 en produkt för viss anvlindning. inte
patent på användning av en produkt. Om svensk rätt har det innehåll som
synes framg<'t av kommittens uttalanden. skulle enligt föreningen produktpatent på ämnen och blandningar för viss angiven anviindning kunna meddelas i större utsträckning enligt svensk rätt iin enligt konventionen. Detta
lir enligt föreningen oliimpligt. Föreningen anser att den wenska regleringi.::n av denna frf1ga hör överensstiimma med konventionen. Det hör enligt
föreningen klargöras att denna reglering inte för tolkas så att patent kan
meddelas på kiind substans eller blandning avsedd för annan användning
lin de medicinska behandlingar som avses i artikel 54.5.

Prop. 1977/78: I Del A

17../

11.2 .5 h"ir<"drng11111fr11

Vid priivning av e11rllpeisk patentansökan skall d.:t eunipei-,ka ratentverket beakta endast de rall'nterbarhetsvillkllr som föreskrivs i den e11ropei.-;ka p<1tentkonventillnen. Talan llm llgiltighet av europeiskt p:1len1 prö,·as for va1:ie fördragsslutande ,;tat av den statens domstolar. Furllpeiskt
patent for llgiltigJiirklaras endast pi"l ni1glln av de grunder -,om anges i kllnventillnen. Uland dessa grunder [tlerfinn-.; del fall att patentet har meddelats
i strid mot patenlerbarhehvillkllrL'n enligt koll\entionen. Natit1nell doms1t1l fi1r s;dunda inte ,igiltigförklara e11n1peiskt pat.:nt r:·1 den ):!rundcn <tll
patentet inte uppfyller annat patenterbarhetsvillkllr -.om fiire-.krivs i nationell lag.
S[1,om k,immittt.:n har framh:·t1Jit tinns det i '":h fiir sig inte nit):!lll hinder
för fiirdragsslutanLk stal att si1vill giiller nati,inellt patent fiircskriva !lera
patenterharhetsvillkor iin de ' '111 <inges i kon\enti,H1en '":h li1ta ~1sid,hiit
tande av stid:1na \ ilJk,11· Lll):!iira ,1gilti):!hets):!rund enda,;t i fr;iga nm nationellt
patent. Kommittt.:n har emellertid ansett att det vid ett wenskt tilltr:ide till
den europeiska patentknn,·enti,inen i praktiken iir niidviindigt att patcnterharhetsvilJk,iren enligt sven,;k riitl inte !,!itr 1lliiver patenterharhetsvillkLlren
enligt klHWentil1nen. [kt skulle n:·unligcn annars hli rnii.iligt att fa eun.1pei,;kt patent för s,·eri):!e i fall dit natilir1ellt sven,;kt patent inte kan meddela•;. Dcnna bediimning har inte mi.itt nitglln in\·iindning under rernisshehandlingen ,ich .iag vill for e):!en del an,;luta mig till den.
I fri1ga llm patenterbarhetsvillkoren skiljer sig '-'Cnsk riill fr:'in regleringen i den europeiska patentkon,·entiPnL'n friimst i t\·:'1 hiinseenden. Den
första av dessa -.;killnader giiller vad s,im skall bcaktas vid bedömning av
huruvida en upplinning har 11ppfinningshiijd. l'i1 denna punkt har kPnventinnen si"isl\m kLlmmitlL'n anfört ett annat materiellt innehall iin ~ ~ patentla!,!en. Den andra skillnaden hiinfi.ir sig till angivandet av det patenterbara
llmrödet. HI. :1. iir rq~leringen i k,m,·enti,inen i detta hiin,;~·ende avseviirt utförligare iin i patentlagen. l\kd utgfingspunkt i dessa skillnader har patentp,ilicyknmmitten tagil upp frflgan om en anpassning av svensk r~itt till kl,nventinnens hestiirnmdser. I anslutning hiirtill har kPmmitten llL'ksi1 behandlat spiirsrnftlen om skirande av det övergi·ingsvis kvarsti1ende förbudet mot produktpatent pit livs- och liikemedel samt llm en siirskild reglering efter mönster av kllnventionen snvitt avser nyhehhindret i fr:·iga llm
h_i;iJpmedel vid medicinska f\irforanden.
Fiir alt patent skall kunna meddelas pi·i en uppfinning giiller enligt s\·ensk
riill all uppfinningen mi1>tc biide vara ny ,ich ha uppfinningshö.id inte endast i fiirhiillande till vad s,1111 faktiskt har blivit bnt fiire den da).! da uppfinningen patentsöks utan oeksii i förhitllande till innehftllct i tidigare hiir i
landet gjurda patentansiikningar som dtt iinnu inlc har ,,ffentliggjl1rt..; men
Sllrn sedermera blir allmiint tillgiingli):!a. Kommitten har föresl~1gil att kraVL't pf1 uppfinningshöjd i fi.irhitllande till innehället i tidigare an-;iikningar
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som :innu inte har nffentliggjnrts skall slopas. Fiirslaget har gl1dtagits av
remissi nstanserna.
I likh<.:t med klllllmittcn anser jag dL't uteslutet att efter L'tt svenskt tilltr;ide lill dL'IJ eunipL'i'ka patL'lllkllllVL'nlillnCn i den SVCn'ika l;1g'itiflningcn bL'h:illa en frcin knnvL'ntionrn avvikande reglering niir det g;iller den grumföggandL' frt1gan vad som skall beaktas vid avgiirande av huruvida en palcntsiikt uppfinning har uppfinningshii,id. Jag bitriider diirfiir kl1n11nittens fi.irslag all den svenska lagstiftningL'n anp;1ssas till knnvenlinnen p<'t denna
punkt.
;\;ir det g;ilkr angivandet av det patenterbara omr:-idet har kommitten
gj1_1rt en ingaendL' j;imfiirelse mellan kllll\"t•ntinnen och svensk r:itt. [);irvid
har knm111ittcn funnit att det <itt pa vilket det patenterb;·1ra nmri1dct anges i
den svcno;ka lagtexten i vissa avseenden skiljer sig fr{1n det s;itt p{1 vilket
det patenterbara L>mr;"1de1 anges i kn1l\entil1nsl.:xten. Trnts ulikheterna i
besliimmdsernas ulformning har kllllllllittcn emellertid ansett all det patenterbara prnrt1det lir detsamma enligt giillandc -.;vensk riitt och enligt konventionen. Skillnaden i bestiirnmelsernas utformning lir dock si·i stor att
kommitten har funnit del pakallat atl anpassa den svenska lagtexten till
konventiom:n i redaktionellt avseende. Om inte en sådan anpassning görs.
skulle enligt knrnmitten kunna uppstt1 tveksamhet i andra fördragsslutande
stater huruvida grunderna för l1giltigförklaring av europeiskt patent såvitt
avser Sverige helt övcrensstrirnrner med vad som föreskrivs i konventionen. Fn anpassning av det slag som kommitten har föreslagit innebär
frlimst att i lagen tas in preciseringar av det patenterbara ornr<'tdet.
KommillL;ns uppfa1tning att del patenterbara nmriidct lir detsamma enligt svensk riitt och enligt kl1n,·e1llinnen delas i allt viisentligt av rcrnissinstanserna. Tv:·i remissinstanser anser emellertid att det i ett avseende föreligger en skillnad. niimligen S:ivitl giiller metuder for diagnostisering. Enligt knnventionen lir metndcr för diagnnsti-.;cring undantagna frfm patenterbarhet i den mfm sf1dan metod 1ir avsedd att utövas pt1 miinniskor eller djur.
Dessa t va remissinstanser har framhäll it att i svensk praxis patent har
mL'ddelats pa vis-.;a sfidana förfaranden. exempelvis förfarande för röntgcnfotngrakrini; med anvlindning av knntrastmedel.
Enligt I ::i p;1lt'nllagen giilll'r all paten! k;rn meddelas p{1 uppfinning snm
kan tillgodogöras industriellt. Pa1entlai;en inneh{tller d11ek inte nägllll niirmare precisering a\· det patentr:ittsliga uppfinningsbegreppet. dvs. vad
spm menas med uppfinning Slllll kan tillgodngiiras industriellt. Slim jag tidii;arc har anfiirt har emellertid detta begrepp i dnktrin nch praxis fött ett
liimligen fast innchtill. Uppfinning i palentlagens mening anses sfilunda
föreligga endast om uppfinningL'n har teknisk karakt:ir och teknisk effekt
samt iir rcprndui:crbar.
De viisentligaste avgriinsningarna av det patenträttsliga uppfinningsbcgreppct följer av kravet p;) teknisk karaktiir. P!1 grund av detta krav anses
upptickter, vetenskapliga teorier och rena anvisningar för det rnlinskliga
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intellcktc't ralla utanfi_ir det patentriittsliga 11pprinningshcgreppl'l. Som L'.\e111pcl pa S:1d;111a anvisningar har niimnh bl. a. ,·issa undcr\'isningsmehider. 111etlldcr för skrirt. system f"iir sll'1Wgrafi eller bokföring. 111L'tllder riir
reklam samt regler rör spel. penningsystem och stadsplaner. ViJare anses
detta krav inncbiira att mehider för behandling av miinnisknkrnppen och
le\ ande djurs krllppar normalt faller utanför det patcntriittsliga uppfinning-.,bcgreppet. Under senare tid har fr;1gan huruvida datorprogram omfattas av uppfinningsbegreppl'l varit fön:mi"d fiir regcringsriittcns prövning.
Datorprogram som s<"1dana har diirvid ansclls vara av i huvudsak sa111111a
karaktiir som anvisningar fiir dct miinskliga intellektet och diirfiir inte patl'nterhar•1 Slllll s.'idana.
0111 man bllrtser fr:'1n vad som s:1gts om mctodcr for hchandling av miinniskor llCh djur har de begr:insningar av det patcntriittsliga uppfinningshegreppet som anses giilla i svensk riitt sina motsvarighetl'r i dc cxempel s11111
ges i dcn eu1"11peiska patcntkllnvcnti11ncn pf1 vad som inte iir en uppfinning
i k1ll1\·entionens 111ening. I k1ll1\·enti1111cn niimns llcks:'.1 <·1rskilt konstniirliga
skapelscr bland undantagen. Det t1li"lk cmellcrtid vara fullstiindigt klart att
k1111slniirliga skaJlL'her s1lin s.hbn;1 cnligt svensk riitl inll' anses ha teknisk
karaktiir.
Vad giiller metoder för behandling av miinniskokroppcn och levande
djur-; kroppar anses i svcnsk riitt att Hikc- 11ch 11perati1ll1s111ctoder inte i ni"ig11t fall iir pall'ntcrbara. Diircmot iir riittsliigct i \ivrigt intl' helt klart p~1 detta 0111ri1dl'. Patent har sitlunda mcddelats p:'1 flirfarandc för riintgenli.1t11grafering med anviindning av kontrastmedcl. Etl sfalant förfarandc iir givctvis
avsett att utöva-; pt1 bl. a. miinnisi-;or. Konvcnti11nens hcstiimmelser iir n{1g1ll striingarc i vad avscr bl'11andling i sjukvt\rdssammanhang. Enligt konwntionen iir -,;;'llunda metoder riir kinirgisk ellcr IL'rapeutisk bchandling
samt metoder för diagnostiscring alltid undantagna fran patenterharhct.
om de är avsedda att utövas på människor eller djur.
Sl•m framg;\r av vad jag nu har sagt skulle L'n avgriinsning av det patcntriittsliga uppfinningsbegreppl'I efter miinstcr frfö1 hinventionen fiir
svenskt vidkommande i huvudsak intc inncbiira annat iin en kodificrinl,! av
giillandc dnl-;trin och praxis. En si1dan anpassning av den svenska lagstiftningen till l-;1111vcntinnstextcn har. som 1-;ommitten framhållit. viisentliga
fördelar vid ett svcnsl-;t tilltriide till konvcntioncn. Enligt min mening har
den iiv.:n ett viirde i sig snm ett bidrag till ett forcnhetligande av grundliiggande hcstiimmelscr i eurnpcisk patentriitt. En fullstiindig anpassning av
svcnsl-; riitt till konvcntionen siivitt avser det patenträttsliga uppfinningsbegreppet skulle innehiira en viss insl-;ränl-;ning i fråga om möjligheten att
fä patent p{1 metoder för hehandling av miinnisl-;or och djur. Diagnosmetoder avscdda all utövas direl-;t pä miinnisl-;ors och lcvandc djurs 1-;roppar
skulle sftlunda k11mma att falla utanför det patenträttsliga uppfinningshcgrcppel. Fnligt min mening bn nf1gra hctiinklighetcr knappast anföras mot
en anpassning av svensk riitt till 1-;nnventionen pi'I denna punkt. S~1dana
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diagnosmetoder hiir enligt min mening inte betraktas annorlunda iin hikcoch operationsmetndcr.
Till följd av vissa ytterligare föreskrifter i I

*patentlagen iir emellertid

det patenterhara omr<'1det något mindre iin det skulle vara om det hestiimdes enbart av det patentriittsliga uppfinningsbegreppet. Sttlunda undantas
frän patenterbarhet uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmiin ordning. Vidan: föreskrivs att patent inte för meddelas pi1
viixtsorter eller djurraser eller viiscntligen biologiskt förfarande för framstiillning av viixter eller djur. Frän den senare föreskriften giirs dl1d det
undantaget att patent fi.'1r meddelas p:'i mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande. Dessa ytterligare avgriinsningar av det patenterbara omrhdet har sina direkta motsvarigheter i den europeiska patentkonventionen.
Mot bakgrund av vad jag nu anfört bitriider jag kl1mmittens förslag att
hegriinsningarna i patentlagen av det patenterbara l1mr::\dct skall vara desamma som i den europeiska patentkllllvcntionen.
Kommitten föreslt1r vidare att det nu giillande förbudet mot produktpatent på livs- och liikemedel upphiivs. Förslaget har vunnit anslutning frf1n
flertalet av de remissinstanscr som yttrat sig i fr<'1gan. Tvfi remissinstanser.
Kooperativa förbundet och Svenska uppfinnareförcningen. har emellertid ,
mots<itt sig att förbudet upphiivs nu. i vart fall shvitt gäller livsmedel.
Dessa remissinstanser har förordat att Sverige vid ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen begagnar sig a\' den rescrvationsmöjlighet som
konventionen ger för att under s;i li111g tid Sllm möjligt kunna bibchtilla fi.irhudet.
Som jag tidigare har niimnt ftir europeiskt patent meddelas p~1 alster Slllll
iir livs- eller liikemedel. Fiirdragsslutande stat kan dot.:k genom att avge rescrvatinn uppnä att s{1dana produktpatent under en överg{1ngstid av tio eller. under vissa förutsiittningar. hiigst J:'i [1r inte fitr riittsvcrkan i den staten.
I 1966 fas propllsition uttalade föredragande departementschcfcn att det
från samhiillelig synpunkt inte fanns nf1gpt ht1llhart sbl för förhud mot produktpatent p;"i livs- och Hikemedel. Ett sftdant förhud borde enligt hans
uppfattning dock behållas under en livergf1ngstid till dess att motsvarande
förbud avvecklades i andra industristaters patcntlagstiftning. l nte heller
jag anser Jet frfö1 samhällelig synpunkt finnas skiil for att uppriitthftlla ett
förbud mot pn1duktpatent pä livs- och läkemedel. Liksom när det giiller
andra patent finns bcstiimmelser som ger möjligheter till ingripande om
produktpatent pf1 livs- eller liikemedel skulle missbrukas. t. ex. patentlagens hcstiimmclscr om t vängslicens. Jag vill också p~1peka att omfattningen av den ensamriitt som en patcnthavare har kan inskriinkas enligt konkurrensbegr~insningslagstiftningen. Vad angår utvecklingen i andra liindcr

bör miirkas att marknadspatentkönventionen inte medger nf1gon reservation mot den europeiska patentkonventionen i frftga om produktpatent på
12 Rik.ld111.:e11 1977/78. I sam/. Nr I. Dl'i A
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livs- och Hikemedel. I den rroposition med förslag till i"1ndrad patentlagstiftning som nyligen har lagts fram i Danmark förordas oeksrl att Jet överg~ingsvis

giillande förhuuet mot sadana produktpatent upphiivs. Mot hak-

grund av vad jag nu har sagt anser jag tiden mogen all för Sveriges del upphiiva förhudet mot prouuktpatent pfl livs- och liikemedel. Om detta förhud
nu upphiivs iir det inte aktuellt fiir Svt'rige att avge reservation mot den eurnpeiska patentkonventi\1t1en ..;avitt avser giltigheten av sf1dana produktpatent.
Den europeiska patentkl1nventionen innehäller. som jag förut har
niimnt. en bestiimmelse enligt vilken metoder för kirurgisk eller terapeutisk hehandling samt metoder för diagnosticering iir utcslutna frfin det patenterhara omriidet i den mt111 de är avsedda att utövas pf1 miinniskor eller
djur. I konventioncn föreskrivs emellertid all alster som iir avsedda att anviindas vid st1dana mctoder kan patenteras. Detta giiller enligt !.;onvcntil1ncn siirskill i fraga om iimnen och blandningar. S{dunda kan exempelvis en
operationsteknik inte: patenteras men viil ett instrument som iir avsett att
anviindas vid s<)dan teknik. Att patent pfl sridana alster kan meddelas enligt
giillande svensk riitt torde det inte rf1da nt1got tvivel om.
Konventionen innehriller emellertid ocksa en hestiimmelse av innehörd
att det eljest

giilland~

nyhetskravet inte utesluter möjligheten att

rn patent

pb. kiint iimne eller känd blandning för anviindning vid sf1dana medicinska
metoder som inte sjiilva iir patenterbara. Villkoret iir dock att anviindningen av ämnet eller blandningen inte förut är kiind inom nf1gon metod av det
slag som det hiir lir frf1ga om. dvs. metoder för (.;irurgisk eller terapeutisk
hchandling eller metl1der fi_ir diagnostiecring som iir avsedda all anviindas
pil människor eller Jjur. Kommitten har föreslagit att samma reglering
skall införas i svensk riitt. Förslaget har inte miitt ntignn erinran under remissbehandlingen. Däremot ifrflgasiitter en remissinstans. Patentombudsföreningen. om kommitten. när den hedömt hehovct av lagstiftning. har utgått frän en riktig uppfattning om gällande riitt pfl denna punkt. Föreningen
har sålunda ansett att kommitten i sina uttalanJen ger intryck av all Jet enligt svensk rätt är möjligt att fh patent på ett förut känt ämne, avsett för en
bestämd ny användning. Föreningen har hävdat att detta inte överensstämmer med svensk praxis. I sådana fall bör enligt föreningen patent
meddelas pa den nya användningen av alstret och inte på alstret som sådant. Skulle användningen i princip vara utesluten frtm patentskydd. bör
enligt föreningen något patent inte meddelas.
Som jag tidigare har sagt anser jag all patenterbarhets villkoren i svensk
rätt bör vara desamma som i den europeiska patentkonventionen. I likhet
med kommitten anser jag di'trför att

~vensk

rätt bör anpassas till konventio-

nen i fråga om möjligheten att få patent på medicinsk anviinJning av !i.linda
ämnen eller blandningar.
N~ir Jet giiller den frflga som har viickts av patentornbudsföreningen vill
jag anföra fiiljande. Enligt konventionens ordalydelse tl1rJe europeiskt pa-
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tent r[1 iimne eller hlandning siisom hjiilrmedcl vid metoder av ifragavarande shtg komma att meddelas i form av produktpatent vars \kyddsomföng iir
hegriinsat till den anviindning som anges i ratentkravet. Detsamma bör enligt min uppfattning giilla i frf1ga om patent meddelade av den svenska patentmyndigheten i dessa fäll. Niir det giiller fr<'igan huruvida patt'nt. som
avser kiint iimne eller bnd blandning i viss anviindning. i övriga fall skall
111L'ddclas i frirm av anviindningshundet prnduktpatent eller i form av ratent pi·i am iindning av p1\1dukten synes den förhiirskande meningen vara
att endast patent pi·i andndning bör meddelas niir uppfinningen giiller ett
fi.irut kiint iimne elkr en rlirut kiind blandning . .Jag kan i princip ansluta mig
till denna uppfattning. Den svensl\a patentmyndigheten bi.ir dnl'.k i detta
hiinseende beakta den praxis som utvcl'.klas vid det europeiska patentverket.

11.J

Procluktsk~·clclcts

omfattning

11.3. / Giillu11d<' riirr

I ratentlagen finns inre ntigon best;immelse rörande patentskydders nmfattning för ratent som avser alster. s. k. produktpatent. Enligt uttalande
av föredragande depaltementsi:hefcn i 1%6 fas prnposition tprop. 1%6: 40
s. 71 f. l ansf1gs emellertid de allmiinna patenterharhetsvillkoren i patentlagen kda till att patent pft en kemisk fiirening kunde giilla endast inom de
anviindningsnmr[iden snm angivits i patentkraven \Kh andra omraden som
för fackmannen kunde anses niirliggande i förMllande till dessa. I prnpositinnen framhölls i sammanhanget att det inte var uteslutet att annan kunde
pr1visa nya anviindningsomraden av ett iimne och erhidla sjiilvsliindigt patent pf1 anviindning av iimnet innm dessa 11mr{1den. Vid bestiimmande av
griin~erna

för anviindningsomrftden som kan anses tiickta av patentet hor-

de emellertid enligt vad di1varande departementschefen vidare framhöll inte anliiggas ett alltför sniivt betraktelsesiitt, utan den som hade uppfunnit

:imnet och p;'1visat dess praktiska nytta borde ges en rimlig marginal. I frilga om hithörande iirnnen borde det dessutnm vara tillMct att ange !lera olika

anvlindning~nmrftden

utan att uppfinningen diirmed skulle anses oen-

hetlig. Till slut framhölls att det fick ankomma pä praxis ;1tt ytterligare preL'.isera griinserna för patentskyddet i de fall som nu avses. Ni1gon niirmare
reglering i lagtexten av denna frilga syntes enligt departementschefens mening knappast Himplig eller miijlig.
Enligt departementschefens uttalande skulle alltsf1 de allmiinna patenterbarhetsvillkoren medfiira att patentskyddet för alster som lir kemisk förening iir anviindningshundet. Detsamma torde i princip giilla för andra alster. I de av patent verket utfärdade patenthestiimmclserna har tagits in en
fiireskrift att om uppfinning avser ett alster. t. ex. en kemisk produkt. anviindningen skall anges i patentkravet. om den inte klart framgiir av de
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n

~

punkt 3 andra

f.:11111·1'11ti1111em11

Eftersom samarbetskonventionen inte behandlar materiell ratcntriitt.
berörs spörsmalet llll1 pwduktskyddets omfattning inte i den konventil1nen. I den europeiska patentkonventionen anges inte uttryckligen l.ll11
skyddet för produktpatent iir anviindningsbundet eller oinskriinkt. dvs.
medför skydd 01llt varje tiinkbar anviindning av produkten. Det iir dock
klart att det under utarbetandet av kPnve111ionen förutsattes att europeiskt
ratent Mminstone savitt avser kemiska föreningar skulle kunna medföra
l1inskriinkt produktskydd. Detta följer enligt vissas uppfattning 111.:ksi1 motsiittningsvis av en föreskrift i artikel 167.2.a av innebörd att fördragsslutande stat under en överghngstid inte behöver tillerkiinna europeiskt patent riittsverkan i den staten till den del patentet ger ett skydd som avser
kemiska produkter. livsmedel eller liikemedel som slldw111.

//.3.3

Ko1111ni1fr11

Patentpolicyklimmitten pi\pekar att fri\gan om omfattningen av skyddet
för produktpatent diskuterades ing:knde under förarbetet till 1%7 f1rs
nordiska patentlagar (NU 1963: 6 s. I Hl ff.. prop. 1966:40 s. 71 f.). Denna
frhga. vilken enligt kommitten har särskild betydelse savitt avser kemiska
fiireningar. livsmedel och liik.:medcl. togs upp diirför att de nordiska patcntkommittfrrna föreslog att det tidigare förbudet mot patent pf1 sf1dana
pwdukter skulle upphiivas.
I 1963 ars bctiinkande fiireslog de nordiska patentkommittecrna att de
nya patentlagarna borde grundas på prin.:ipen om oinskriinkt produktskydd. Kommitteerna anst1g sttlunda att ett system med användningsbundet produktskydd ofta skulle dlla praktiska svi\righeter niir det giillde att
göra en rimlig avgr:insning av patentskyddet. Vidare skulle man enligt
kommitteerna !titt kunna komma i det läget att patenthavaren inte kunde
h:ivda sin patentriitt pa grund av den osiikerhet som fiirelftg när det giillde
att avgöra för vilken anviindning alstret i ett visst fall si\ldes. Dessutom
åberopade kommitteerna att principen om ett oinskriinkt prnduktskydd i
praxis tillämpades i Storbritannien ol"h USA samt att denna princip kunde
förväntas hli införd i det planerade systemet med europeiska patent. En av
den norska kornmittens medlemmar uttalade sig dock till förmhn för ett anviindningsbundet produktskydd. Till denna uppfattning anslöt sig vid remissbehandlingen bl. a. de nordiska industriförbunden. Enligt dessa förbund borde man i vart fall avvakta utvecklingen i andra industriländer innan ett oinskränkt produktskydd infördes i de nordiska liinderna.
Efter remissbehandlingen av 1963 års betänkande togs frågan om patent-

IXI
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skyddets lllllfottning vid produktpatent upp till förnyade överdganden vid
nordiska departementsiiverfaggningar. Vid dessa överHiggningar n{1ddes
enighet om att produktskyddo:t borde vara anviindningsbundet. N:igon
iindring av den lagtext som hade föreslagits i 1963 i'irs betiinkande gjordes
dock intL'. Vid överliiggningarna u11:1lades i stiillct all de av de nordiska
kommittcerna föreslagna allmiinna patenterbarhetsvillkoren innebar att
produktskyddet var anviindningsbundet. I 1%6 [1rs prl1positillll anslöt sig.
som förut niimnts. df1varande departementschefcn till denna mening.
l'atentpolicykommitten konstaterar att ut vecklingen sedan i\r 1967. dä
den nordiska patentlagstiftningen antl1gs. har giitt i riktning mot o:tt oinskriinkt produktskydd. Principen nm ett oinskriinkt produktskydd tilHimpas numera i iltskilliga större industriliinder. t. ex. Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland. Storbritannien och USA. De nordiska Wnderna torde
stdunda enligt kommitten nu vara i stort ensamma bland industriliinderna
att tilHimpa ett anviindningsbundet produktskydd. Kommitten anmiirker
all fr;'igan lllll produktskyddets omfallning livligt har diskuterats i t1tskilliga
Hinder och siirskilt i Förbundsrepubliken Tyskland. sedan produktskydd
för kemiska föreningar infördes diir i samband med en revision av den tyska patentlagstiftningen ;ir

196~.

Kommitten anför <ttl den tyska patentlag-

stiftningen visserligen inte uttryckligen anger huruvida patentskyddet vid
produktpatent skall vara anviindningbundet eller oinskränkt men att det efter ett domstolsavgörande i högsta instans ;)r 1972 torde fä anses klarlagt
att principen om oinskriinkt produktskydd skall tilliimpas (avgörande av
Bundesgerichtshof den 14 mars 1972 i fallet ""lmidazoline"". bcriirt i Gewerblicher Rechtsschutz und Urhebcrreeht 1972 s. 541 och i Nordiskt Immateriellt Riittsskydd 1974 s ..~49).
Med utg{1ngspunkt i att europeiska patent för Sverige som avser alster i
vissa fall mi\ste ges ett oinskriinkt prpduktskydd iir det enligt knmmittcn
efter ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen otänkbart att i
svensk riitt för mntsvarandc fall fortsiitta att tillämpa ett anviindningsbundet pniduktskydd för patent som har meddelats av det svenska patentverket. Med hiinsyn till den utveckling mol ett oinskriinkt produktskydd som
har iigt rum förordar knmmitten emellertid att principen om ninskränkt
produktskydd införs i svensk riitt oavsett om Sverige tillträder den europeiska patentkonventionen eller ej. Enligt kommitten hör den praxis. som
kommer att utbildas vid det europeiska patentverket vid tillämpning av
denna princip. tillmiitas stor betydelse i Sverige.
Till skillnad mol vad som anfördes under förarbetena till 1966 års proposition anser kommitten inte att de allmiinna patenlerbarhetsvillkorcn i patentlagen ger nf1gon ledning vid avgörandet av om patcntskyddct vid produktpatent enligt svenskt riitt är oinskränkt eller anviindningsbundet. På
grund hiirav finner knmmitten det inte nödviindigt att göra nflgon iindring i
lagtexten för att ange den föreslagna föriindringcn i frflga om produkt skyddets omfattning. Om en uttrycklig föreskrift ges i patentlagen att produkt-
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patL'nt kdL'r till 11inskriinkt produktskydd. torde JL'I enligt k1Hnmittcn vara
niidvlindigt att i lagtextrn rL'gkra o..:ksf1 undn vilka förutsiittningar produktpalL'nt f:"\r mL'ddL'las. Enligt kommitten sk11llL' dL'l L'mellertid vara forL'nat med stllra sdrighe!L'r att i lag!L'xt angL' nlir en uppfinning skall anses
ha si1dan karaktiir att patL'ntansiikan hör leda till pa!L'nt pf1 produkten som
s{1dan. Denna fri1ga hlir enligt kllmmitten av stiirrL' vikt vid tilHimpning av
principen om oinskrlinkt prnduktskydd iin i ett systL'm med anviindningsbundet produktskydd. En rL'glering av denna lh1ga i lagtL'xt synes dlirfiir
kommitten inte i;·unplig.
För att <:'lt ninskriinkt pniduktskydd skall kunna L'rhiillas mi·is!L' L'nligt
kornmitten krii\·as att sjiilva produkten iir en upplinning som uppfyller paIL'ntlagL'ns patentL'rbarhetsvillkor. bl. a. kravet pt1 upplinningshi.ijd. Om
produkten visserligen lir ny men uppfinningen av prtidukten som s;idan
saknar uppfinning-.;hlijd n..:h dL't endast lir en viss anvlindning av p1\1dukten
som mL'dfiir en ny och oki.111d tL'knisk L'ITL'kt. biir siikanden enligt k1ir11mittcn i stiilkt i L'lt system med oinskrlinkt pniduktskydd endast erhi"illa
skydd for dL'nna anviindning av produktL'n. Kommitten uttalar att L'rfarL'nheterna fri·1n USA visar att det i L'tt system mL'd ninskrlinkt pniduktskydd
stiills störrL' krav pa uppfinningshiijd hos produkten som stidan för att produktpa!L'nt skall komma i frfig;1 iin vad som lir vanligt enligt nuvarandL'
nordisk praxis. l;ppfinningar som intL' ansL's ha tillrii..:klig uppfinningshöjd
i fr~1ga om sjiil\'a produkten skulle stdunda i ett si1dant system ges ett mera
begrlinsat skydd i form av patent pf1 anvlindning av produkten.
l\.ommitkn konstater;1r i detta sammanhang att den som i ett system
mL'd oin,kriinkt produktskydd f;·1r patent ptt en ny anviindning av L'n tidigan: patent<:' rad pmdukt blir ber11L'ndL' av pn>duktpatenti:t. DL'tta innebiir enligt kl>mmittcn i praktiken att han intL' far utnyttja sin uppfinning utan mi:dgivande av det illdre patentets innehavare. tHn han inte genom tvflngslicens
har fatt riitt diirtill.
Om upplinningen av sjiilva alstret uppfyller kravet p{t uppfinningshiijd.
an.-.;er knmmitten att uppfinnaren i framtidi:n hör vara bedttigad till L'lt oinskriinkt produktskydd. iivt!n om L'ndast en L'nda praktisk anvlindning har
kunnat p;"tvisas av honom vid ansiikningstillfallct. Genom uppfinningen
stiills n~imligen L'n förut oki\nd produkt till förfogande för forskning och utVL't:kling l'Ch detta har enlig\ kommitten visat sig kunna kda till att nya anviindningsomrhtkn senare pitvisas. Snm tidigare nlimnts kan emellertid
uppfinningar som avser nya anvlindningar av den patenterade prndukkn
enligt kommitten endast leda till beroende patL'nt.
Kommitten framhåller att skillnaden i sak mellan L'tt anviindningsbundet
och L'tt oinskriinkt prmluktskydd inte bör överdrivas. I den mtm ett alster i
sig utgör en uppfinning av sa kvalificerat slag att produktpatent skulle kunna meddelas i ett system med oinskränkt produktskydd, kan nämligen enligt kommitten redan enligt nuvarande nordisk praxis patcntskydd erh1illas
över sf1 vida anviindningsområden att detta skydd i praktiken nlinnar sig
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det llinskriinkta prudukhkyddel.
En iivergr1ng i svensk riitt till pri111.:ipen

LHll

oinskriinkt produkhkydd

medför enligt kornmitten vissa iivergi1ngsprobkm.
Vad fors! giiller patent som har meddelats före iivergtingcn till den nya
principen finner kommitten det uppenbart att dessa patent iiven i fortstittningen skall medför:1 anv:indningsbundet produktskydd. Kommitten förklarar att detta far anses följa av 39 ~ patentlagen. Diir före~krivs all patentskyddets omfattning bestiims av patentkraven. Som tidigare niimnts
skall enligt patcntbestiimmclserna i frf1ga om uppfinning som avser alster
anviindningen anges i patentkravet. om det inte frarng:)r av alstrets egenskaper

s~1dana

dessa har angivits i kravet.

Kommitten tar ocksi1 upp frt1gan

0111

vilket produktskydd som skall gill la

för pat<:nt som meddelas pi·i grund av ansiikan som har gjorts före iivergtingen till principen om oinskriinkt produktskydd men som iinnu inte har
avgjorts dt1 dcnna överg!ing sker. Om sädant patent gavs ett oinskriinkt
produktskydd. skull.;: detta enligt knrnrnitten drabba den snrn efter det att
ansi.ikningen gjordes. men innan övergi111gen till oinskriinkt produktskydd
genornförtks. hade hö1:ial med en am'iindning av pmdukten som inte angavs i patentansiikningen och som inte heller kan anses vara niirliggande i
förhEdlande till anviindning som angavs i ansökningen. Ett

s~1dant

ohilligt

resultat skulle visserligen till en dl!! kunna undvikas genom införande av
föranviindarriitt i fall

d~

produktskyddet kom all omfatta anviindningar

snrn det inte skull.;: ha gjort enligt de prin1.:iper som giillde tb ansökningen
gjordes. Komrnillcn anser emellertid att den enklaste och smidigaste lösningen är all principen om oinskriinkt produktskydd tillämpas endast i fräga
om patent som meddelas p:) grund av ansökan som görs först efter det att
den av kommillen föreslagna lindrade lagstiftningen triider i kraft. Komrnilten l"iireslfa att t:n fiircskrift hiin1111 gcs i iivcrg{mgsbcstiimmclscrna till
lagen om lindring i patentlagen.

11.3 ...I lfr111issylfra11de11a

Kommitlcns förslag att i svensk rätt införa möjlighet att

rn

produktpa-

tent med oinskrlinkt produktskydd behandlas i remissyttranden från Svea
hovrätt, Stockholms tingsriitt. juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. patentverket, Niiringsfrihetsombudsmannen, Svenska industriens
patentingenjörers förening. Svenska patentombudsföreningen. Sveriges
industriförbund och Uikemcdelsindustriföreningen. Tre olika spörsmål tas
upp i dessa remissvar. niimligcn frågan om det liimpliga i att införa ett oinskränkt produktskydd. behovet av en uttrycklig lagbestlimmelse vid införande av en sadan ny princip samt kommittens uttalanden om de villkor
som bör gälla för att patent skall medföra oinskränkt produktskydd.
Ingen av de ntimnda rcmissinstanserna motsiitter sig förslaget att i
wensk riitt ge

mi~jlighet

till produktpatent med oinskränkt produktskydd.
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Dlirernot an ser S 1·1·a hm ·rii 11. S1oc/.:ho/111s 1i11gsrii 11. j11 ridis/.:a .fo/.:11/tetc11 1·id
Stocf.;./10/111s 1111i1·,·rsi1et och pute1111·erke1 att en sä betydelsefull föriindring av gnllandc riitt inte biir ske utan att detta kommer till uttryck i patentlagen.
Patentverket, Sveriges

lndustriförbund, Svenska patentombudsför-

eningcn och Uikemcdelsindustriföreningen har behandlat fri\gan om villkoren fi_ir att fä patent med oinskriinkt produktskydd.

Pa11•1111·crk1·1 anför i sistniimnda hiinseende:
Om principen om oinskriinkt pniduktskydd infiires i Sverige, bör svensk
praxis utvecklas i niira anslutning till den praxis som utbildas vid det europeiska patent verket.
Del iir i'rnnu for tidigt att ha n{tgl)n uppfattning om hur denna pra.xis kommer alt utformas. Hiinsyn k1rnuner utan tvivel all tas till den praxis som utvecklats i liinder som USA. tHir oinskrfö1kt produklskydd sedan liinge tillHimpats och diir stor erfarenhet av detsamma finns.
I bl.'t;inkandet gi.ir klHllmitt0n med hiinvisning till amerikansk praxis vissa uttalanden. avsedda all ge viigledning vid tilliimpning i Sverige av principen om oinskriinkt produktskydd. I detta sammanhang anviinder kommitt0n uttryckssiittet att produkten som sådan saknar uppfinningshöjd.
Detta har tolkats så att produkten uppvisar endast ringa skillnad vad b.:triiffar kemisk sammansiittning 1>ch konstitution i forhrllland.: till kiinda
produkter. Patentverket kan pf1 skiil som nedan anförs inte ansluta sig till
dessa uttalanden.
I patentverket iir niimligen dl.'n tolkning av amerikansk praxis som kornmitten gör omtvistad oeh det giirs t viirtom giillande att i USA i allrniinhet
L'ndast en mindre skillnad i produkten förelegat vid jiimförelsc med kända
produkter men att produktpatent iindoek erh<:\llits pft grund av någon ovlintad viirdcfull egenskap (och diirav betingad anviindning) som den nya produkten visats liga i fiirh{\llande till de ldinda produkterna. Sålunda har exempelvis en s. k. hornofog i en hornolllg serie kunnat patenteras som produkt pft grund av hlllllllll>gens speciella oviintade egenskaper. Patentkravet
har dlirvid angivit homologen-; kemiska sammansiittning utan användningsuppgift. varigenllm ett skydd bör erhållas. som omfattar alla anviindningar av produkten.
För utvecklande av sina synpunkter pf1 denna fräga och de otillfrcdsst;illandc k1>nsekvcnser i fr~1ga L)m praxis" utveckling snm en tillämpning av
kornmittens uttalande skulle leda till vill patentverket ytterligare anföra
följande.
Nya kemiska föreningar skiljer sig rnerendels - trots att de kan representera utomordentliga tekniska förbiittringar - Himligen obetydligt från
redan kiinda föreningar. KonsL'kvenscn av en strikt ti!Himpning av kommittens betraktclscsiitt skulle - förutom en ur granskarnas synpunkt forsvfaad bedömning av upplinningshöjden - bli en sf1 drastisk reduktion av
antalet meddclandl.'n av pmduktpatent pf1 kemiska föreningar i jiimförelse
med vad som nu är fallet i samband med användningsbundet produktskydd, att det kemiska produktskyddet skulle förlora sin praktiska betydelse. En dylik utveckling torde industrin inte vara hctjiint av. Nya kemiska produkter lir till mycket stor del resultatet av mfl.lforskning, som iir baserad p11 crfarcnhetsmiissiga samband mellan kemisk konstitution och
egenskaper (anviindning) o.:h syftar till produkter med vissa önskade egenskaper. Detta indikerar betydelsen av att man vid bedömning av uppfin-
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ningshiijden h11s prnduktcn samtidigt beaktar ;i ena sidan skillnad i fr{iga
om ke111isk sa111111an<ittning od1 k1)nstitution och ;·1 andra sidan egenskaper
(an\'iindning). Övcrgiing till anviindningspatent (med krav i for111 av kategorin anviindning). som kommitten synes fönirda. d~t .. produkten som s;\dan -;;1knar 11ppfinni11gshiijd ....skulle te -;ig mindre attraktiv ur siikandens
synpunkt.
Ko111mitten synes anse att principen 0111 ett ninskr;inkt prnduktskydd innebiir att anviindningen anges i patentkraven 111en att skyddet inte iir hegriinsat till denna anviindning. Patentverket delar inte denna uppfattning
utan anser alt det l.linskriinkta produkt skyddet enligt konventionen innehiir
att uppgift om anviindning rlllrmall icke anges i kravet. K11mmittens förslag
till ikrafrtriidandt>- 1>ch iivt>rgi'i11gsbest:i111111L'lsa. punkt h tyder iiwn hiirp[1.
Att skyddet icke skulle vara hL'griinsat till den anviindning s11111 anges i patentkrav synes iiven strida mot patentlagen .~9 ~.enligt vilken patcntskyddeh 11ml'attning hest;im111es av patentkraven. A andra sidan hör det st;1 siikanden J'ritt att. 11m han s{1 iinskar ange anviindningen i kravet l.lCh diirmed
erhitlla anvLindningsbundet prnduktskydd.
S1·('1"ig1·s l11c/11.,1r(!i'irh1111d hiinvisar i denna fr:·iga till ett yttrande fr:in
Sveriges Kemiska Industrikontor s111n har bifogats till flirbundets yttrande.
Kemikont1>rel anför att det tinns anledning till vissa inviindningar mot palL'ntpoliL·ykommittens res1memang kring principen om oinskriinkt pn)Juktskydd och de eri·arenheter som redo\' isas angtiende tilliimpningen av Jenna
princip i USA. Kemikontoret anser :1tt 111an av kommittens uttalanden lätt
bihrin;;as den uppfattningen att produktens struktur Lir avgöranue vid en
bedömning enligt amerikansk praxis rörande prliuuktskydd för kemiska
föreningar. Enligt Kemikontoret iir detta dock inte fallet. Det iir enligt Kemiko;1\ore1 uppenbart att även strukturellt niiraligganue kemiska föreningar. som kan uppvisa viirdefulla egenskaper för en viss anviindning. i USA
ges sit\iil oinskriinkl som anviindningsbundet produktskydd. Kemikontoret hl'tlinar vikten av att kommittens bild ;1v förhcillamfrna i USA blir riittvisande cfkrsom kom111it!Cns uppfattning eljes\ kan leda till att möjligheten att crhftlla patent Svt>rige pf1 kt>miska J'öreningar försvfiras.
l'1111·1110111h11d1Firl'11i11g1'11. Slll1l i allt viisentligt anslukr sig till knmmittcns synpunkter niir det giiller avskaffande av det anviindningsbunda
prnduktskyddet. stiilkr sig dock frf1gande till vad föreningen betecknar
.som kommittens :mtydan om att iivcrg:lng till t>tt system med oinskriinkt
produktskydd skulle medföra större krav pt1 upptinningshi.ijJ hos produkten. Enligt föreningen hör iindringen giilla enuast skydusomfönget. icke pakntcrh:trhets,·illkoren. Prodt1ktcns uppfinningshöjJ bi.ir enligt föreningen
bediimas enligt samma regler. vare sig pniduktskyddet är oinskränkt eller
an,. Lindnings bu ndct.
Liik<'l11l'delsind11.11r(fi'iro1i11g1'11 fiirklarar all den inte kan dela kommittens uppfattning rörande förutsiittningarna för att ftt prodt1ktpatent med
oinskriinkt pmduktskydd p~i kemiska förL'ningar. Föreningen anför:
I t>n diskussion av fl.irhftllandena speciellt i L.: SA. som har l:'mg erfarenhet a\· denna skyddstyp hör det p:'ipekas att produkt~kyddet mycket viil
kan erh~tllas i USA iiven om den patcntsl.ikta produkten ligger strukturellt
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niir:1 en förut Lind produkt. I.kl som i riirsta hand iir avgiirande vid en bediimning t'nligt amerikansk praxis iir niimligen iL·ke enbart produkten-;
struktur utan iiven dl·ss egt'nskarer. Prllduktskydd kan i USA beviljas fiir
ens. k. homoll1g eller ens. k. pllsitillnsislHllt'r till en kiind förening om m;111
kan p[1visa att den nya föreningen har n{1glln l.lViintad viird.:full egenskap
utöver vad som kan p{1visas for de kiinda föreningarna och detta iivcn lim
anviindningsomrftdet för s{1viil de kiinda föreningarna Slllll den nya föreningen iir dt'lsamma eller niira hesliiktat.
Det fiirtjiinar all piipckas all den praxis hetriiffande urrfinningshiijd som
i Sverige tilliimpa-.; för nya kemiska föreningar viil iiverensstiimmer med
pra\is i L:SA. Detta giiller iivei1 vid bedömning av analogiförfaranden r'1
liikemedclsl1111r[1det i Sverige.
Kllmmiltcn diskuterar ocks;'i fri1gan om huruvida anviindningsskydd fiir
en kemisk förening (pwdukll ger ett mera hegriinsat skydd iin det liinskr:inkla rroduktskyddel. :vtan kan av kommiltcns llltahinde miijligen dra
den slutsatsen att enligt kl1111111ittcns bedömning ett rrnduktskydd kan jiimstiillas med ett anviindningspatent. Df1 kommitten i detta avsnitt utveckl;ir
frf1gan llll1 anviindningspatent kontra prl1duktp;1\t'n\ pft cl\ siitl Slllll bil kan
missfi.irsttis vill vi r:ipeka all man normalt i USA för uppfinningar r<'1 det
kemiska och del medicinska llll1l'i'1det kan r~iriikna all raralklll fel si1viil
llinskriinkt produktskydd som ett anviindningsskydd hundel till visst anvi'111dningsomrr1de. Detta iiven om produkten. den kemiska föreningen
strukturellt iir mycket niiraliggande under fiirutsiillning. siisom ovan pi1pekals. all man kunnat rt1visa ni'1gra oviintade v;irdcfulla egenskaper spm gör
rnidukten speci.:llt liimpad för viss anviindning.
föreningt'n hiivdar all ett accepterande av palentpolicykommittcns uttalande Slllll en viigledning for rraxisul vecklingen i Sverige rf1 detta omrtide
skulle kunna leda till uppenbara l1rimligheler samt all man de factn skulle
mycket kraftigt försv{1ra m(ijligheterna all patentera uppfinningar p;·1 HikemedelSlHllr;'1det. En st1dan utveckling i Sverige i riktning mol en iindring av
kraVL'n r•·1 urrfinningshiijd fiir kemiska fi.ireningar leder till alt Sverige
skulle ljiirma sig lhi11 ut vecklingen i betydande industriliinder och stii i
-.;trid med andan i Furorara1cntkonventillnen llch säledes iivcntyra den
harmonisering som ju iir ct I av hu vudm<'ilen r()r kon vcnt ioncn. I anknytning till fri1gan om produklskydd för kemiska föreningar vill föreningen
framh?dla att patent under den nya lagcn hör. liksom under giillande praxis.
kunna meddelas p[1 en grupp av föreningar. bestiimd genom en kemisk formel. i vilken en eller ncra variabla grupper ingf1r. förutsatt att crfl•rderligt
tekniskt underlag finns i ansiikningshandlingarna.

11.3 .5 Fiirl'clrt1g1111c/01
Kommilten har föreslagil att i svensk riitt skall införas möjlighet att t1i
palent ph alster. s. k. pmduktpatcnt. som ger oinskriinkt produktskydd.
Som framgM av redogörelsen för giillande riitt innebiir detta ett avsteg frt1n
vad som nu giiller. Frtigan om omfattningen av det skydd som följer av produktpatcnt hehandladcs i förarbetena till patentlagen i samband med förslaget att upphiiva det df1 giillande förbudet mot patent pft kemiska föreningar. Av de allmiinna patenterbarhets villkoren anstigs följa att skyddet
fiir kemiska riireningar skulle giilla hara inom de omri1den som uppfinnaren
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sjiilv har angi\'it i patentkraven och inom andra omritden som för fackmannen kunde anses niirliggamk i flirhflllandt: till dess;1. '.\J t1gon reglering i lagtexten av denna fr[tga ansi1gs Lbrflir inte: nödviindig. Att skyddet för prnduktpatent enligt glillamk svensk riitt anses vara anviindningsbundet [1ter.speglas i den fiirut niimnda föreskriften i patentbestiimmelserna att om
uppfinning avser ett alster. t. ex. en kemisk produkt. anvlindningen skall
anges i patentkravl'I. om den inte klart framgtir av de egenskaper h11s alstret som har angivits i patentkravet. Föreskriften har giltighet för alla tekniska omr{tden. Att principen om anviindningsbundl'I produktskydd hiirktts frän de <dlmiinna patenterbarhets villkoren har alltst1 medfört att denna
princip ansetts giilla liven fiir andra produktpatent iin s;·1dana som avser kemiska föreningar.
En tilliimpning av principen om oinskriinkt produktskydd inneblir, att
kravet pfi att viss anviindning för produkten skall framga av patentkraven
frtinfolles och att skydd kan erhällas för var:ie anviindning av produkten.
Kommittens förslag att i svensk riitt skall införas

m~ijlighl'I

att meddela

produktpatent med oinskrlinkt produktskydd har inte mött någon erinran
under remissbehandlingen. Som framgar av vad jag nyss anfört tordt: man
vid den europeiska patentkonventionens tillkomst ha ulg<'ltt ifn\n att europeiskt patl'nt som avser kemisk förening skall kunna ge oinskränkt produktskydd. Man har diirför anledning att riikna med att det europeiska patent verket kommer att bevilja patent i vart fall pft kemiska föreningar utan
att krliva att viss anvlindning för föreningarna framgår av patentkraven.
Om si\ blir fallet har Sverige såvitt giiller europeiska patent ingen möjlighet
all uppriitthälla principen att patentskyddet för kemiska föreningar skall
vara användningsbundet. Jag anser diirför att ett svenskt tillträde till den
europeiska patentkonventionen nödvändiggör all principen om oinskriinkt
pmduktskydd för kemiska föreningar införs såvitt giiller europeiska pall'nl
för Sverige. Vid sädanl förhällande hör det inte heller komma i fräga att st1vitt giiller nationella svenska patent som avser kemiska föreningar uppriitthålla principen att produktskyddet skall vara anviindningshundet. Det
skulle niimligcn i stl fall hli möjligt alt genom europeiskt patent fä ett skydd
för Sverige ~om inte kunde erh<\llas genom nationellt svenskt patent. Som
kommitten har framhållit innebär införandet av oinskränkt produktskydd
för kemiska föreningar vidare att svensk patenträtt anpassas till vad som
redan giiller i llertalet andra vlisterliindska industristater.
Fiirslaget all införa oinskrlinkt produktskydd för

kemi~ka

föreningar re-

ser frr1gan om nt1gon lindring bör göras också i vad snm nu gliller heträffande produktskyddets omfattning pft andra tekniska områden. Kommitten
har inte uttalat sig i frf1gan huruvida förslaget all i svensk riitt införa möjlighet att fä produktpatent som ger oinskränkt produktskydd skall giilla i allm[inhet eller bara -;t1vitt avsa vissa tekniska omrflden och gör i sin hehandling av produktskyddet inte nf1gon skillnad mellan kemiska föreningar och
andra alster. Kommitten har dock inledningsvis anfört att frtigan om pro-
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duktskyddets omfattning har sin huvudsakliga hctydclsc i fri"iga om kemiska föreningar. livs- llCh liikemedel.
Den diskussil1n om pniduktskyddeh \1111fottning sPrn flirdes i de nL1rdiska liinderna under förarbetet till patentlagen rörde bara kemiska föreningar. Detsamma giiller Je diskussiL1ner llm det oinskrlinkta prod11ktskyddet i
Förhundsrepuhlikcn Tyskland och US:\. till vilka kommitti:n hiinvisar.
Enligt min mening

sakn~ts

rn.:ks;\ i ~tllt vlisentligt anledning att i förevarande

sammanhang vidga fr[\gan till att glilla annat iin prnduktskyddet för kemiska flireningar och produkter som kan jiimstiillas med s{tdana föreningar. I
sjlilva verket torde hegreppel Pinskriinkt rrnd11ktskydd i praktiken ha betydelse hara s[\vitt giiller kemiska fiireningar och vis-;a diirmed jlimshillbara pnidukter. r\l-;ter inom dl'! lllL'kaniska eller elektrotekniska omrf1det lir
till sin natur i allmlinhl'l bundna till en hcstiimd anviindning. Fktrliffande
'i°lllana alster torde det som regel vara uteslutet att niijaktigt ange uppfinningen i patentkraven utan att urplinningens lindam;ll eller anviindning
framg:·1r av kraven. Pf1 grund hlirav innchlir kravet att patentskyddct skall
vara bundet till viss anviindning i prakriken inte n~tgL1n inskrlinkning i möjligheterna att fil patenhkydd inom dessa tekniska ornri\den.
Pa de kemiska produkternas l1mrt1de wrde de siirskilda problem som
hiinger samman med möjligheten till vitt skilda anvlindningar av en produkt i huvudsak vara knutna till kemiska föreningar. Uppfinning som avser
blandning av iimnen lir sftlunda i regel hftrdare bunden till bestiimd användning lin vad sllm iir fallet med en kemisk förening. I fri'tga om polymerer
llCh legeringar torde det diiremot i detta sammanhang ligga nlirmare till
hands att jiimstiilla dem med kemiska föreningar. Det framgär av vad jag
nu har sagt att jag anser det föga meningsfullt alt i detta sammanhang gn
nlirmarc in pl\ lh1gan i vilken utstrlickning principen om oinskränkt prnduktskydd bör vara tilliimplig såvitt avser andra alster iin kemiska föreningar och produkter som kan jlimsfallas m..:d s!tdana föreningar. I fräga
nm andra alster iin kemiska föreningar bör det enligt min mening ankomma
p~\

riittstilllirnpningen att klarlligga de fri'lgor som har samband med pro-

duktskyddets omfauning. Om Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen Ur det vidare enligt min mening angeläget att svensk praxis utvecklas under hlinsynstagande till utvecklingen i detta hiinseendc inom övriga fi.irdragsslutandc stater.
Jag vill emellertid i samband med vad jag nu har sagt också betllna att infiirandct av miijligheten att fä produktpatent med oinskriinkt produktskydd inte avses utesluta möjlighcten att iivcn i fortsiittningen fi\ produktpatent med anviindningshundct produktskydd på kemiska föreningar och
de andra alster fi\r vilka oinskrlinkt produkt skydd kan komma i fraga.
Patcntpolicykommitten har som niimnts inte föreslagit ni'igon lindring i
lagtexten fi\r att ange att prnduktskyddct i vissa fall kan vara oinskränkt.
Detla stlillningstagande grundas pil att kommitten inte delar den under förarbetena till patentlagen uttalade uppfattningen att de allmlinna patenter-
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barhetsvillkoren i patentlagen leder till ett anviindningshundet prnduktskydd. Kommitt0n har vidare anfört att en uttrycklig föreskrift om all produktpatent leder till oinskri·inkt pmduk1skydd torde göra det ni.idviindigt
att i lagtexten ocksft ange niir en upplinning skall anses ha s[1dan karaktiir
att patentansökan biir leda till patent p{1 produkten som <·1dan. nagot som
enligt kommillen stiiller sig mycket svt1rt.
Kommittens ställningstagande i nyssniimnda hlinseende har kritiserats
vid

remi~shdiandlingen.

Diirvid har det framhtdlih alt infiiranJe i svensk

riitt av principen om oinskriinkt pniduktskydd iir en s[i viktig föriindring all
den bör framgt1 av sjiilva lagtexten.
För egen del instiimmer jag i att det innebiir en hetydelsefull iindrinl,! i
svensk patentriitt all införa möjlighet att fti patent som medför oinskriinkt
produkt skydd. !<edan av den anledningen anser jag det nödviindil,!t att den
nya principen direkt kommer till uttryck genom en iindring av lagtexten.
Den omstiindigheten att de hestiimmelser i patentlagen som har angivits leda till giillande ordning med ett anviindningsbundet patentskydd kvarstf1r
oföriindrade talar med iin större tynl,!d mot att genomföra den föreslagna
iindringen i fraga om patcntskyddets omfattning p{1 siitt som kummitten har
förordat.
En laghest:immelse av vilken den föreslagna iindringen i fr:1ga llm p:itentskyddets omfattning framg;)r bör därför tas in i patentlagen. Av de skiil
som jag nyss har anfört hör denna hestiimmelse hegriinsas till att avse enbart kemiska föreningar. Pn andra omrf1den torde som jag tidigare har
framhttllit cl! angivande av anviindning eller iindami'tl som regel vara nödviindigt för att patentkravet skall anses innehillla bestiimd uppgift om vad
patentet avses skydda. Lagtexten hör diirför endast innehålla en föreskrift
av innebörd att enhart den llmstiindigheten att uppfinningen avser en kemisk för.:ning int.: medför att h.:stiimd anviindning mt1st.: anges i patentkravet för att upplinningen skall anses vara tillfredsstiillande angiven. Genom en si'tlunda utformad regel l,!iirs det klart. att det för ankomma på riittspraxis att fr!\n fall till fall avgöra i vad mt1n hcsttimd anviindning måste anges för andra alster iin kemiska föreningar för all patent på sjiilva alstret
skall kunna meddelas. Med en sfatan regel liimnas det ocksf1. sf1som liimpligcn bör ske. åt praxis all avgöra i vad man de principer som med stöd av
hestiimmclsen utvecklas betriilTande kemiska för.:ningar skall fi'1 analog
tilliimpning på andra likartade omradcn. Vid nordiska departementsöverliiggningar har enighet nlitts om art en bestiimmelse med nyss angiven innehiird bör tas in i patentlagen och dä liimpligen i anslutning till föreskriften i
nuvarande 9

~andra

stycket. enligt vilken en patentansökan skall innchttl-

la hesUimd uppgift om vad som söks skyddat genom patentet. Med hiinsyn
till viirdet av nordisk rfätslikhet pti denna punkt förordar jag en sndan lösnmg.
Kommitten har anfört vissa synpunkter på spörsmålet ntir produktpatent med oinskriinkt produktskydd hör komma i frt1ga. De rcmissinstanser
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som har

komnll~nterat

dessa synpunkter har ansell att klimmit!Cn har st:illt

upp för striinga krav. Det har anforh att möjligheterna att r.'i produktpatent
pti del kemiska limr:·idet skulle bli smt'1. om kommittens uttalande lades till
grund för pra.\is.
Produktpatent Sllm medför oinskriinkt produktskydd kiinnetecknas Sllm
tidigare niimnts diirav att best:imd anviindning av prndukten inte anges i
patentkraven eller eljest framg;·1r av dessa. Stisom kommitten har anfört innebiir detta all produkten som sf1dan m!1sle vara en uppfinning som uppfyller de allmiinna patenterbarhetsvillkoren. Jag finner det angehiget att betona att intlirandet av miijligheten alt ft1 patent pt1 en pn1dukt utan all anviindning för produkten anges i patentkraven inte i nägot avseende innebiir
alt avkall giirs pf1 de allmiinna patenterbarhets villkoren i I och 2 **patentlagen. Fiir att patent skall kunna meddela~ m:1ste alltid föreligga en uppfinning som iir ny. har uppllnningshiijd och kan tillgodogöras industriellt.
Den

fr~1ga

som i detta samnrnnhang

s~irskilt

har tilldragit sig remissin-

stansernas uppmiirksamhet iir frfigan hur kravet pti uppfinningshöjd skall
tilbmpas s:\vitt avser patentansökan sum syftar till produktpatent med
llinskriinkt produktskydd. Med hiinsyn till all ansökningar om produktpatent p[i kemiska föreningar iir av mycket skiflande och ofta komplicerad
natur ansn jag det svtirt att niirmare ange hur kravet på uppfinningshöjd
bör tilfampas i dylika fall. Det f{1r i huvudsak iiverliimnas till pah:ntmyndigheten och domstolarna all i det enskilda fallet pröva huruvida kravet pf1
11ppfinningshöjd kan anses uppfyllt. Jag vill dock ange några allmiinna riktlinjer för riittstilliimpningen i detta hiinseende.
Som framgftr av vad .i<•g tidigare har sagt anser jag att svensk praxis stivilt avser meddelande av produktpatent med oinskriinkt produktskydd bör
utvecklas under hiinsynstagande till den praxis som utbildas vid det europeiska patentverket. Hiirav följer emellertid inte att det europeiska patentverkets praxis alltid okritiskt skall följas. Jag vill i detta sammanhang un1.krstryka att det i sista hand ankommer pä svenska domstolar att avgöra
huruvida en uppfinning som omfattas av europeiskt patent för Sverige uppfyller de allmiinna patenterbarhetsvillkoren enligt konventionen, bl. a. att
uppfinningen skall ha uppfinningshiijd. Som jag tidigare anfört (avsnill
\ \ .~.5) foresl:1r jag att en uppfinning för alt kunna patenteras inte l~ingre
behi.iver ha uppfinningshöjd i förhällande till innehället i tidigare patentansökan som inte har blivit offentlig när ifr~1gavarande uppfinning patentsiiks. Om denna iindring genomförs. kommer som jag förut har niimnt
svensk riill och den europeiska patentkonventionen att överensstiimma
helt niir det giiller de allmiinna patenterbarhetsvillkorcn. Vad jag fortsiillningsvis anför rörande kravet p{t uppfinningshöjd iiger alltså giltighcl också
när det iir thiga om all avgöra huruvida europeiskt patent för Sverige uppfyller konventionens krav på upplinningshöjd.
Som jag tidigare har framhållit innebär införandet av oinskriinkt prnduktskydd inte all något avkall görs på de allmiinna patenterbarhetsvillko-
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ren. Sttvitt giUJer kravet på uppfinningshiijd innebiir detta att produkten utöver att vara ny ocksä mäste visas ha sådana egenskaper att den viisent/igcn skiljer sig frän vad som är Jdint. När det giiller en kemisk förening innebär kravet pä uppfinningshöjd enligt min mening inte att föreningen exempelvis till sin kemiska sammans~ittning markant mäste skilja sig fr~tn kiinda
föreningar. En sådan helt annorlunda uppbyggnad torde inte alltid innebiira att produkten har egenskaper som ger den uppfinningshöjd. Uppfinningshöjd kan ntis iiven med mindre föriindringar i iimnets struktur. om
dessa föriindringar medför att den nya produkten har egenskaper som pä
ett oväntat siitl skiljer lkn frtin kiinda produkter. Kravet p[I uppfinningshöjd biir saledes hl. a. kunna vara uppfyllt, om en egenskap som i och för
sig finns hos en förut känd produkt förstärks eller försvagas pit ett överraskande siitt.
Kommitten har föreslagit att patent med oinskriinkt produktskydd skall

fil meddelas endast pti grund av ansökan som giirs efter det atl den iindrade
lagstiftningen triidcr i kraft. K11mmittt:'n har motiverat sitt förslag med att
obilliga verkningar kan drabba tredje man om en ansiikan. som niir den
gjordes bara fo.:k avse anviindningshundet produktskydd. sedermera skulle

fa kda till patent med oinskriinkt produktskydd. Jag delar kommittens
uppfattning ptt denna punkt.

11.4 Ensamriitten

11.4. I Giilla11dc riill
lnneh:illet i den ensamriitt som fiirviirvas genom patent anges i patentlagen (1

*l endast indirekt ge1wm föreskrifter om vilket utnyttjande av upp-

finningen som inte far

~iga

rum utan patenthavarens samtycke. Ensamriit-

ten innehiir s[ilunda att annan iin patcnthavaren inte ut<tn dennes lov fär utnyttja uppfinningen yrkesmiissigt genom att anviinda patentskyddat förfarande. ge1lllm att tillverka, införa. ~rnviinda eller till forsiiljning. uthyrning
eller utliining utbjuda patentskyddat alster eller pi't annat siitt. Avser uppfinningen förfarande för tillverkning av alster. nmfattar ensamrhtten neks;'1
alster som har tillverkats enligt förfarandet (s. k. indirekt produktskydd).
Ensamriitten omfattar sfdunda alla tLinkhara former av yrkesmiissigt utnyttjande. De siirskilt niimnda formerna utgör endast exempel.

Ensamr~it

ten omfattar diiremot inte utnyttjande av uppfinningen för enskilt bruk eller fiir si1dan fortsatt forskning eller si1dant experiment som avsl'r uppfinningen i sig sjiilv tNU 1963: fis. 145 f.J. Vidare hör mLirkas att ensamriitten
anses uttömd sttvitt avser alster som omfattas av patentet och som har
stdts i Sverige med patenthavarcns tillstf\.nJ (NU 196.1: 6 s. 148 f. ).
Frågan huruvida konsumtion av ensamrätt inträder genom att alster.
som lmlfattas av patent för Sverige. bringas i omsiittning i utlandet hehamlfades av de nordiska patentkommitteerna i 1963 års betänkande. Enligt
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kommitteerna borde som en följd av pall:nträltens territorid\a begränsning
konsumtion inte intriida genom forsiiljning i utlandet (NU 1963: 6 s. 149 l.
Patenthavaren skulle si'dunda ha riitt att flir va1je siirskilt land bestiimma.
om den patentskyddade uppfinningen diir skulle fä utnyttjas av andra (jfr
NJA 1938 s. 642). Av uttalanden i proposition med förslag till viixtförtidlarriitts\ag framgår. att min företriidare var av samma uppfattning som kommitteerna hctriiffande giillande riitts innehäll på denna punkt !prop.
197 I : 40 s. 76 f. l.

1 den sålunda beskrivna ensamrätten görs dock vissa ytterligare inskriinkningar. Ensamriitten omfattar alltså inte utnyttjandet av alster
som har sttlh i Sverige i butik eller p(t diirmed jiimförligt sätt. om kliparen
vid kiipet inte iigde eller hade hort iiga ktinnedom om att ensamriitten
kriinktes (3 *tredje stycket). Den som niir pakntansökningen gjordes utnyttjaue uppfinningen yrkesmiissigt i Sverigi: eller hade vidtagit viisentliga
<"ttgi"truer diirför fftr utan hinder av pati:ntet fortsiitta utnyttjandet mi:d bihehidlande av di:ss allmiinna art. om utnyttjandet inte innefattade uppi:nbart
missbruk i fiirh~'dlande till pati:ntsökanden i:ller nfigon fr{111 vilki:n di:nne
hiirledi:r sin riitt (.:! ~ l. Vidare undantas frt1n i:nsamriitten utnyttjande av
uppfinning: pil utliindskt fa11yg. utliindskt luftfartyg eller annat utliindskt
samfärdsmedd för di:ss bi:hllV. niir det tillfälligt kommer till Sverige. Sluiligen fr'\r i den omfattning regeringen förordnar reservdelar och tillbehör till
luftfartyg utan hinder av patent införas i Sverige och anviindas hiir förreparation av friimmanue luftfartyg !:' * ). Sädant förordnandi: har meddelats
i Kungl. Maj:ts kungörelse ( 1967: 8451 om införsel och anviindning av reservdelar od1 tillbehör till luflfartyg utan hinder av patent. IXir föreskrivs
att reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent fttr införas i
Sverige och anviindas här rör reparation av luftfartyg hi:mmahörande i
friimmande stal som iir ansluten till 1944 i\rs Chicagokonvi:ntion ang{1i:nde
internationell civil luftfart. Som ytterligari: förutsiittning för s~idan införsel
eller anv:indning giiller att den stat i vilken luftfortyget iir hemmahörande
iir ansluten till Pariskonventilinen eller har en patentlagstiftning som erkiinner uppfinning som har gjorts av medborgare i annan till Chicagoklinventionen ansluten stat och liimnar tillfredsstiillande skydd Ett si1dan uppfinning.
Det olovliga utnyttjande av en pati:nterad uppfinning som förhjuds enligt
lagtexten iir det utnyttjamk som utförs av nägon som giirningsman. Mi:dvcrkan till sf1dant utnyttjande. s. k. medelbart patentintr{111g. kan beivras
endast i den mf1n detta följer av allmänna straffriittsliga regler om medverkan till brott. För att medverkan till si\dant utnyttjande skall kunn<1
straffas fordras dels att utnyttjandet ohji:ktivt sett utgör patentintr:ing. dels
att uppsM att medverka till patcntintrftng föreligger hos den medverkande.
Med straffhar medverkan följer iiven skadestflndsansvar. Niir en medverkande inte har haft uppsftt att kränka patentriitten och sttlunda inte gjort sig
skyldig till straflhart patentinträng:. torde enligt vad de nordiska patent-
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uttalade i 1%3 :"\rs hetiinkande ett skadestr111dsriittsligt med-

verkansansvar inte kunna grundas pt1 en analogi med straffriitten. Kl'I11mitteerna uttalade emellcrtid att iiven lHll skadesttind i princip inte kunde
fiilja pti handlingar som föll utanför de i lagen uppdragna griinserna för ensamriitten. genom den generella avfattningen av lagrummet allmiinna skadestimdsriittsliga synpunkter vad giiller oaktsamt handlande dock kunde

rn

visst utrymme. sti Hinge h;rndlandet innefattade ett deltagande i uppfinningens direkta utnytt.iande !NU 1%3: 6 s. 1:"3l. Enligt uttalande av föredragande departementschefen i I %6 tirs proposition (prop. 1%6: 40 s. 210

r.)

skulle skadestrindsreglerna i patentlagen giilla vid alla slags patentin-

tri1ng och si"iledes vara tilliimpliga iiven vid medverkan i patentintriing.

11..:/.:!.

f\11111·1·111io11cmt1

Frägan om ensamriittens inneh[1ll berörs inte i samarbetskonventionen
eftersmn denna konvention inte behandlar materiell patentriitt. 1 den europeiska patentkLH1ventionen föreskrivs att innehavare av ett europeiskt patent sk;tll i va1:ie stat för vilken patentet har meddelats titn.iuta samma riitt
som innehavaren av ett i den staten meddelat nationellt patent rart. 64.1 ).
Ett eurupeiskt patent

Sllfll

avser fiirfarande skall cll1ck alltid ges. k. indi-

rekt produktskydd. dvs. skydd oc.:ksti för alster som har framstiillts direkt
genom förfarandet (art. 64.2). Marknadspatentkonventionen innch1:\ller
diiremot en fullsfandig reglering av den ensamriitt som följer av europeiska
patent

Sllfll

meddelas för EG-staterna i form av marknadspatent. I denna

reglering anges först vilka former av utnyttjande av en uppfinning som iir
flirb_iudna utan patenthavarens tillst;)nd. Uppriikningen omfattar ockst1
handlingar som utgör medelbart patentintri\ng. Hiircfter anges ett antal begriinsningar i den ensarnriitt som eljest skulle tl.ilja av de nyss angivna förbuden mot utnyttjande av uppfinningen. Slutligen finns regler om ensamriittens konsumtion. Marknadspatcntkonventionen innehåller oc.:ksti bestiimmelser om niir ensamr;itten enligt nationellt patent i fördragsslutande
stat skall anses konsumerad.
I frf1ga om dc-t direkta patentintrfmgct innebär enligt marknadspatentkonventionen (art. 29) ensamriitten att annan iin patenthavaren inte utan
dcnrn.:s lov fär tillverka. utbjuda. bringa i omsiittning eller anv;inda patentskyddat alster eller införa eller lagra alstret för sfidant iindamål. Ensamriitten inneb;ir vidare förbud för annan iin patenthavaren all anviinda patentskyddat förfarande eller. om han vet eller det med hiinsyn till omstiindigheterna iir uppenbart att anvi"indning av förfarandet inte far iiga rum utan palcnthavarens samtycke. att utbjuda förfarandet fi.ir anviindning i fördragsslutande stat. Ensamr;itten innebär slutligen att annan iin patenthavaren
inte fär utbjuda. bringa i omsiittning eller anviinda alster som har framstiillts direkt genom patentskyddat förfarande eller införa eller lagra sådant
alster för dylikt iindamål.
13
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Niir del giiller medelhart patentintr{mg innchiir cnsamriittcn enligt rnarknadspatentkonventioncn !art. :\Ol att annan iin patenthavaren inte utan
dennes lov rnr i fi:irdragsslutande stal. {1t n;1gon som inte iir heriittigad att
utnytt.ia den uppfinning som skyddas av patentet. tillhandahttlla eller erbjuda sig att tillhandahalla medel fiir utiivande av uppfinningen i fordragsslutande stat. om detta medel hiinriir sig till n[1got viisentligt i uppfinningen.
En~amr~itten Llmfattar dL11.:k endast de fall d<'i den som tillhandahftller eller
erhjuder sig att tillhandahitlla detta medel vet att medlet iir liimpat o.:h avsett att anviindas vid utiivandc av uppfinningen eller det med hiinsyn till
omstiindigheterna iir uppenhart att 1.letla iir fallet. Ar rm:dlet en i handeln
allmiint fön: kommande vara. urgör stidant rillhandahlillande eller crhjudande som nyss niimnts patentintr:'1ng endast om 1.kn som tillhandahftllcr eller
erhjuder sig all tillhandahnlla medlet uppmanar den ~tt vilken medlet tillhandahålls att begi1 handling s11m enligt konventionen ohjektivt sett utgiir
direkt patentintrf1ng.
Artikel 31 i marknadspatentkonventionen innehaller bestiimmelser om
undantag från ensamrätten. Oiir föreskrivs att ensamriitten inte omfattar
sådant utnyttjande av patentskyddad uppfinning som sker enskilt utan förviirvsssyfte och inte heller åtgärd för försök med den patentskyddade urpfinningcn. Vidare undantas fr{tn ensamrätten oförberedd tillredning i enskilda fall av fakemcdcl på apotek enligt förskrivning av läkare och <ltgärder med sl\lunda tillrett liikemedel. Det är dock att märka att vid bedömning av huruvida medelbart patentintrfrng förekommit den som utövar uppfinningen pft nftgot av dessa tre sätt skall anses inte vara berättigad att utöva uppfinningen (art. 30 ..~ I.
Patenterad uppfinning far vidare enligt marknadspatentk11nvention~·n
utan hinder av marknadspalent utnyttjas ombord ptt fartyg:. som lir hemmahörande i icke fiirdragsslutande stat som iir ansluten till Pariskonventionen. i fartygets skrov. maskiner. tackling. utrustning eller annat tillhehör.
Detta giillcr dock endast niir fartyg:t'l tillfälligt eller oavsiktligt kommer in
prt fönlrag:sslutamlc stats s.iliterritorium. Som förutsiittning g:iiller vidare
att uppfinningen diir anviinds uteslutande for fartygets behov. Ensamriitlen omfattar inte heller utnyttjande av patentskyddad uppfinning i konstruktionen av eller vid drift av luftfartyg eller transportmedel fiir landtransport frttn icke flirdragsslutande siat som iir ansluten till Pariskonventioncn eller utnyttjande av tillhehör till s{tdant luftfartyg eller transportmedel. niir luftfanyget eller transportmedlet tillt1illigt eller oavsiktligt kommer
in pti fordrag:sslutande stats 0111rf1de. Slutligen far patentskyddad uppfinning utnyttjas för iindamal som avses i artikel '!.7 i 1944 tirs Chicagokonvcntion ang~iende internationell civil luftfart. niir sttdant utnyttjande rör luftfi.1rtyg frftn icke fiirdrag:sslutande stat och ätg:iirden omfattas av bestiimmelserna i niimnda artikel.
Föreskrifter om konsumtion av ensamriitlcn finns stivitt giiller marknadspatent i artikel 3'!. och st1vitl giillcr nationella patent i artikel 81. Den
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genom marknadspalent erhtdlna ensamriitten omfattar inte utnyttjande
inom fördragsslutandc stat av patentskyddat alster efter det att alstret har
bringats i omsiittning i ni1gon fördragsslutande stat av patenthavaren eller
annan med dennes uttryckliga samtycke (art. 32). Enligt konventionen giiller mutsvarande inskriinkning i den ensamrtitt som nationellt patent ger patenthavaren i den stat diir patentet har meddelats. om alstret har hringats i
omsiittning i ntlgon fördragsslutandc stat av patenthavaren eller annan med
dennes uttryckliga samtycke (art. 81.1 ). De inskriinkningar i ensamriitten
som här avses giiller dock inte. om det föreligger skiil som enligt gemenskapsriitten ('"Community law"") giir det miijligt att l;'ita ensamriitten omfatta i1tgiird med patentskyddat alsti:r i de fall som nu avses.
Artiklarna 29- 32 och 81 i marknadspatentkonvcntionen i deras engelska. franska och tyska versioner jiimte inom justitiedepartementet utarbetad översiittning till svenska hör fogas vid protokollet i detta iircnde som
hil11g11 11.

Kommitten erinrar till en bö~jan om att europeiskt patent enligt den europeiska patentkonventionen skall ge patenthavaren i varje fördragsslutande stat för vilken tlet har meddelats samma rätt som innehavaren av ett i
den staten meddelat patent. Europeiskt patent som avser förfarande skall
dock enligt konventionen alltid ge indirekt produktskydd. Kommitten uttalar diirefter att eftersom ensamrätten enligt den svenska patentlagen omfattar ocks;) det indirekta protluktskyddet. den svenska lagstiftningen om
ensamriillens innehftll utan ändring kan giiras tilliimplig pf1 europeiska patent.
Kommitten anser emellertid att hiinsyn bör tas till hur hestfönmelserna
om ensamriittens inneh;'tll har utformats i marknadskonventionen. Den ptlpekar diirvid att den konventionen skiljer sig fr;'m giillande nordisk riitt i
tvf1 viisentliga avseenden. Konventionen innehåller stllunda en utti)mmande uppriikning av de titgiirder som i princip iir förhehällna patenthavaren.
medan motsvarande uppräkning i de nordiska patentlagarna iir endast exemplifierande. Vidare omfattar uppriikningen i konventionen hade handlingar som utgör direkt patentinträng och handlingar som utgör medelhart
patentintrfmg. Några bestiimmelser om medelbart patentinträng finns
diiremot inte i den nordiska lagstiftningen.
Kommitten framhåller vidare au frtlgan huruvitla medelbart patentintrång borde införas i de nordiska patentlagarna som en särskild form av
uppfinnings utnyttjande övervägdes av de nordiska patentkommittcerna i
1963 :'.l.rs betänkande. Kommitteerna päpekadc att om medelbart intrång infördes som en särskild form för uppfinnings utnyttjande. självständigt ansvar skulle kunna utkrävas för det medelbara intrånget (NU 1963: 6 s. 153 ).
Ersiittning skulle enligt kommitteerna i sä fall kunna utkrävas inte endast
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för skada som uppkommer genom det direkta intrfingct utan också för skada genom det mcclelhara intrilnget som sådant. En sadan reglering syntes
enligt kommit teerna vara befogad endast om det ansågs ön sk viirt att vissa
former av medelbart utnyttjande skulle kunna drabbas självständigt. när
uppfinningens direkta utnyttjande inte i och för sig utg_iorde patentinträng.
t. ex. diirfor att det inte skedde yrkesmässigt. Kommitteerna ansåg inte att
en sadan utvidgning av ensamrätten var pt1kallad. Mot bakgrund av innehållet i giillande riitt såvitt avser medverkan till brott ansåg dåvarande departementschefen att anledning saknades att ställa upp särskilda regler om
straff för medverkan till patentintrtmg. Han anst1g det inte heller lftmpligt
att ställa upp siirskilda skadeständsregler för dylika fall (prop. 1966: 40 s.
20) och 210 f. ). Som jag nyss niimnt skulle emellertid enligt departcmentschefcn de allmiinna skaclestandsrcglerna i patentlagen vara tillämpliga
iiven vid medverkan till patentinträng.
Enligt patentpnlicykommitten har emellertid denna fråga nu kommit i ett
annat liigc. Om marknadspatentkonventi,inen triider i kraft. torde enligt
kommitten samtliga EG-statcr komma att anpassa sin nationella pakntlagstiftning till konventionen i detta viiscntliga avseende. Enligt kommitten
måste en enhetlig reglering i Viisteunipa av cnsamriittens omfattning innehiira viisentliga fördelar. Kommitten framhäller att Danmark som medlem i
EG efter marknadspatcntkonventionens ikrafttriidande kommer att hli
tvunget att tilliimpa den konventionens reglering savitt avser de patent
Sl)m meddelas enligt konventionen. Kommitten anser det uteslutet att det i
Danmark skulle införas en lagstiftning som leder till att cnsamri\tten för olika innehi\11 beroende p<'i om patentet iir ett nati,inellt danskt patent eller ett
marknadspatent. En förutsiittning för att den nordiska riittscnhetcn skall
kunna bibehi'1llas hlir diirför enligt kllmmillen all Finland. Norge och Sverige anpassar sin lagstiftning till marknadspatcntkonventinnen i delta avseende. Av nu angivna skiil föreslf1r kommitten att i patentlagen införs en
reglering som innehiir all vissa former av medelbart utnyttjande utgör en
sjiilvst~·rndig

form av patentintrang.
Kommitten framhf1ller att ~iven frågan om sättet att i lagtexten ange cn-

samriittens innchf1ll behandlades i 1%3 års betänkande (NU 1963: 6 s. 147).
De nordiska patentkommitteerna överv[igdc sålunda huruvida i lagtexten
borde uttömmande anges vilka former av utnyttjande som förbehålls patcnthavaren eller om ensamriittens omfattning borde anges genom en gcnen:llt avfattad hcst[immclsc. Kommitteerna ansåg all rättssäkerhetsskiil visserligen kunde tala för en uttömmande uppriikning av de former av utnyttjande som omfattas av ensamriitten men att patenthavarens intresse av ett
fulb!tindigt skydd överviigde. Enligt kommitteerna borde nämligen skyddet inte kunna kringgtls genom nf1gon speciell form av nyttjande som lagstiftaren inte hade kunnat förutse. Uppräkningen i marknadspatentkonvcntioncn av icke tilltitna former av utnyttjande är emellertid enligt patentpnlicykommitten s;'\ omfattande. att något sådant kiint tillvägagf1ngssiilt för
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att utnyttja patentskyddad uppfinning som bi.ir omfattas av cnsamr:itten ink' torde falla utanfiir uppriikningen. Som ny.ss niimnts skulle det enligt

klHnmitkn inneh:ira viisentliga fördelar om den svenska patentlagens regkring av cnsamriitten iiverens'>tiimde med vad som allmiint kommer att
giilla i Y:iste11ropa. l'i'i grund av vad nu sagts föreslar kommitten att den
svenska lagstiftningen anpassas till marknadspatcntkonventioncn oeks<l pa
det siittet att alla former av utnyttjande som omfattas av ensamriitten anges direkt i lagen genom en uttömmande uppriikning.
Den inskriinkning i cnsamriitten som fiireskrivs i 3

*tredje stycket pa-

ti;:ntlagcn. dvs. i fr;·iga om utnyttjande av alster som har sålts i hutik eller p;i
diirmed jiimförligt S:itt. tillkom pfi danskt initiativ (NU 1%3:6 s. l.'iO

r..

prop. I%6: 40 s. 9.'i f. l. Rcstiimmelsen avsfig enligt förarbetena att skydda
friimst jordhrukare och hantverkare mot ;1nsvar för patcntintrting. om de i
sin yrkesverksamhet anviinder maskiner eller redskap som har inköpts pti
siilt s1.Hn nyss niimnts. De tinska. norska och svenska kommittcerna ifrtig<1sattc emellertid om en hest:immelse med sadant innehi'dl var e1t'orderlig.
Fnligt deras uppfattning tydde niimligen erfarenheten pä att patenthavaren
i allm:inhet inte i praktiken hade nf1got intresse av att göra sin ensamriitt
giillandc mot kllilsumenter i de situationer som skulle klHnma att omfattas
av en sf1dan bcstiimmelse. För att vinna nordisk enhetlighet godtog emcllc11id dessa kommitteer bcstiimmelsen. Enligt 1%3 {1rs betänkande utgick
de emellertid frt\n att hest:immelsen i realiteten inte medförde ntigon väsentlig inskriinkning i patenthavarcns ensamriitt men att den i undantagsfall kunde vara av värde för den fria omsiittningen.
Patentpolicykommitten pt1pekar all ifrågavarande bestämmelser saknar
motsvarighet i konventionen om marknadspatent. Danmark torde diirför
enligt kl>mmitten komma att 11pphiiva den. Kommitten anser alt för Sveriges del n;'igra bctiinklighetcr mot att upphiiva bestiimmelsen inte torde

*

föreligga. Pi1 grund hiirav föreslär kommitten att 3 tredje stycket patentlagen upphiivs. f ,iksom detta lagrum vid sin tillkomst inte ansags medföra
nfigon viisentlig inskriinkning i ensamriilten torde enligt kommitten bestiimmelsens uprhiivande inte medföra n;'igon viisentlig ut vidgning av denna riitt. Det skadesti1nd som patcnthavaren skulle kunna tillerkännas av
lien enskilde lantbrukaren eller hantverkaren torde enligt kommitten endast undantagsvis vara av sf1dan storlek att han kan finna det meningsfullt
att efterforska dessa köpare och göra skadestf1ndsanspri1k gällande mot
dem. Enligt kommitten torde patenthavaren naturligen i första hand vilja
viinda sig mot den som yrkesmiissigt olovligen fiirsiiljer patentskyddat alster. Kommitten anmilrker vidare att till den del utnyttjandet av det patentskyddade alstret har skett i god tro. dvs. innan utnyttjaren insåg eller borde ha insett att alstret var patentskyddat. 58

~andra

stycket patentlagen iir

tilliimpligt. Enligt detta lagrum skall crsiittning i dylika fall utgå endast om
och i den mön det anses skiiligt. I de fall som nu avses kan enligt kommitten om,tiindighcterna ofta vara sfillana att n{igot skadestitnd inte hi'>r ut-
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Som nyss niimnts föreskrivs i konventiLHlen om 111arknaJspaten1 undant~1g

frfö1 ensamriillen sf\vitt giiller oförheredd tillredning pti apotå av liike-

medel enligt förskrivning av liikare i enskilda fall oeh st1vitt giiller f1tgiirder
rneu stilunua tillrett Hikemeuel. K1.immitkn föreslär att dl'.! övergångsvis
giillande förhudet mot produktpatent p<\ liikemedel upphiivs. Diirmed blir
enligt kommitten risken för all apoteks personal kan ådra sig ansvar för patentintrfmg genom att expediera liikemedel enligt recept viisentligl större
iin för nlirvarande. niir endast förfarande för lillverkning av Hikemedel kan
patenteras. Kommitten förordar dii1för att det i patentlagen. i likhet med
vad som iir fallet i marknadspatentkonventionen. görs undantag fri111 ensamriitten s{1vitt avser tillredning pa apL)tek av liikemedel enligt liikares
förskrivning i enskilda fall 111.:h {1tgiirder med sälunda tillretl liikemedel.

! I ...I ../ R1'11lissyrtr1111d1·1111
Kommillens förslag rörande ensamriittens innehitll har berörts av endast
tv~\

remissinstanser. Svea hovriitt och Svenska föreningen för industriellt

riittsskydd.
Srca ho1Tiitt anser sig inte kunna tillstyrka förslaget till iinuring av regleringen av ensamriittens innehftll. Hovriillen pt1pekar att frf1gan om ensarnriillens utformning och llfll införanuet av institutet medelbart patentintr<'1ng
överviigdcs vid tillkomsten av nu giillande patentlag och att man Jä inte
fann anledning att iivergr1 till en reglering av det slag som patentpolicyk1Hnrnittcn har förordat. Hovriitten iir tveksam om det skiil som kommitten har
anfört till stöd för sitt förslag. niimligen viirdet av europeisk enhetlighet. iir
tillriickligt tungt viigandc. Enligt hovriillcn rnf\ste den n11 varande regleringen i patentlagen anses blittre tillgodose patenthavan:ns behov av skydd.
Vidare anser hovriitten att den föreslagna bestiimmelsen om fi.irhud nwt
medelbart patentintrf1ng synes svår all tilliimpa och den förefaller enligt
hovriitten dessutom avse ett l"i.iga praktiskt fall.
S1·1'11.1·/.." ji'ir<'11i11ge11.fi'ir i11d11striel/1 riitts.1/..rdd anser det niirmast vara en
fördel om patentlagen kommer alt inneht1lla en fylligare beskrivning av patenträttens innehäll. eftersom lagtexten hiirigenom blir mera informativ.
De föreslagna tilliiggen framstår enligt föreningen i sak viisentligen som en
kodifiering av grundliiggande patent1·ii1tsliga principer. vilka sedan liinge
har varit vedertagna i doktrin och praxis.

I I .../.5 Fiircdrugalllle11
Enligt den europeiska ratentkonventionen skall innehavaren av europeiskt patent i var:ie stat för vilken patentet har meddelats i\tnjuta samma
riitt som innehavaren av ett i den staten meddelat nationellt patent. Ett europeiskt patent som avser förfarande för tillverkning av alster skall dock
alltid ge s. k. indirekt produktskydd. dvs. skydd också för alster som har
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framstiillts getllltll förfarandet. Eftersom ensamriitten enligt den svenska
pakntlagen omfattar ockstt indirekt produktskydd. kan som kommitten
har pitpckat den svenska lagstiftningen om ensamriittens innehftll utan iindring göras tilliimplig p~i europeiskt patent för Sverige.
Komrnitt0n har emellertid ocksit tagit upp fr;'\gan om det finns skiil all la
hiinsyn till hur bestiimmelserna om ensamriittens innehftll har utformats i
marknauspatentkonvcntionen. Den kL'nvcntionen skiljer sig frim giillande
nordisk riitt i tvti viiscntliga avseenden. Konventionen innehfdler salunda
en ullömmande uppriikning av de ittgiirder som i princip iir förbeh{tllna patenthavaren. Vidare omfallar denna uppriikning hitde handlingar Sllm utgör direkt patentintr{ing. dvs. utnyttjande av någon som giirningsman. och
handlingar som utgör indirekt patcnlintrang. dvs. medverkan till sridant utnyttjande.
l'alentpolicykommittcn har erinrat llm att frågan huruvida medelbart patentinträng borde införas i de nordiska patentlagarna som en särskild form
fi:ir uppfinnings· utnytljande övervägdes av de nordiska patentkommitkerna i 1%3 ärs nordiska betiinkande. De nordiska kommittcerna ansåg det inte vara päkallat att införa den utvidgning av patenlskyddet som
della skulle innebiira. Mot bakgrund av innehållet i giillande räll såvitt avser medverkan till brott ansåg davarande departemenlschefcn inte heller
anledning fön:ligga att sliilla upp siirskilda regler 0111 straff för medverkan
till patentinlr<\ng. Han ansåg det inte heller lämpligt att införa särskilda
skadestt111dsregler för dylika fall.
l'atcntpolicykommittcn har emellertid ansett all denna frhga nu har
kommit i ett annat liige. Om 111arknadskonventionen träder i kraft torde
niimligen samtliga EG-staler kllrnrna att anpassa sin reglering till konventionen i detta viktiga avseende. Kommillcn har diirför föreslagit all i patentlagen införs en reglering som innebär all vissa former av indirekt utnylljanue kommer alt utgöra en självständig form av patentintrång. Vidare
har kommitten förordat all den svenska lagstiftningen anpassas till marknadspatentkonvcntionen ocksi'1 pfl det siiltet all alla former av utnyttjande
som omfattas av ensamriitten anges direkt i patentlagen genom en uttömmande uppräkning. Kommittens förslag har blivit föremfll för erinran av
endast en remissinstans. Svea hovrätt. Hovrätten har srdunda ansett det
vara tveksamt om det skäl som kommitten har anfört för en anpassning till
konventionen. niimligen viirdel av europeisk enhetlighet. är tillräckligt
tungt viigande. Enligt hovrätten måste den nuvarande regleringen anses
biittre tillgodose patenthavarens behov av skydd än den reglering som
kommitten har föreslagit.
Som kommit ten har rramhf11li1 torde samtliga EG-stater komma all anpassa sin lagstiftning betriiffande ensamrlittens innehftll till konventionen
om marknadspatent. Vad angär Danmark har regeringen i proposition föreslagit en anpassning av dansk rätt i delta avseende till marknadspatentkllnventionen. En föruts:ittning för att den nordiska riittslikheten skall
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kunna bihchiillas t<irdL· diirfor vara att i.ivriga nordiska liinder gc1wmför en
s;hl;in anrassning. Fiir egen del anser jag del vUsentligt att den nordiska
riittslikheten i största miijliga utstrikkning uppriitthälls oeks;'1 i de hiinseenden som jag nu har niimnt. I likhet med kommitten anser jag dessutom att
en enhetlig reglering i Viistcurnpa av cnsamri'1ttens innch;'tll mtistc innehiira
fördelar. Niir det giillcr palenthavarens behllV av skydd finner jag i likhet
med klHnmitten att 11ppriikningen i marknadspatentkonventionen av icke
tilli1tna former av utnyttjande mi1ste anses vara si1 nrnfattande. alt ni1got
sr1dant kiinl tillviigagiingssiitt for alt utnyllja patentskyddad uppfinning
snm bi.ir 1imfattas av ensamriitten inte torde falla utanför uppriikningen.
Vid nordiska departcmentsöverh'tggningar har lKkst1 rtitt enighet om att en
anpassning till rnarknadspatentkonventioncn bör ske när det giiller ensarnriittens innehfdl.

P~1

grund av vad jag s;\Junda har anfi.irt fiircslarjag i likhet

med kommitten att svensk riitt ~rnrassas till marknadsratcntkonventionen
både i fräga om regleringen av det medelbara patentintränget m:h i fr;iga
nm siittet att i lagtexten ange ensamriittcns innehåll.
Enligt marknadspatentkonventionen nmfattar cnsamriitten inte utnyttjande som sker<'11ski/1och1111111.fi'ir1·ii1Ts.1xfie. I 3 ~första stycke! patentlagen beskrivs ensamriittcn som förbud för annan iin patenthavaren all utan
dennes lov utnyl!ja upplinningen yrk1's111i'is.1ig1. Nf1gon skillnad i sak mellan marknadspatentklH1vcntionen LKh svensk riitt föreligger inte i detta avseende !jfr NU 1963: 3 s. 14.'i f. l. Jag anser det inlL' ptikallat att anpassa patentlagen i redaktinnellt avseende till marknauspatcntkonventionen pi1
denna punkt.
SlHll jag nyss niimndc fiireskrivs i marknadspatentknnventioncn undantag lh1n cnsamriitten si1vitt giilkr Liflirbcn:dd tillrcdning pi1 apotek av liikernedel L'nligt förskrivning ;tv liikare i enskilda fall. Jag erinrar om att jag i
L'nlighet med kornmittens förslag förordar att det iivergi1ngsvis giillamk
förbudL't mot produktpatent p<'1 liikemL'lkl upphiivs (avsnitt 11.2 ..'i). Jag delar knmmitkns uppfattning att risken diirmed blir väsentligt större att apotcksper-,nnal i"\drar sig ansvar för patentinträng genom att

~·xpediera

liike-

mcdcl enligt recept iin f. n .. niir endast förforanue för tillverkning av liikL'mL'del kan patL'rlleras. Jag forL'sli'ir diirför i likhet med kommitten alt i patentlagen tas in en uttrycklig föreskrift om undantag frfln ensamriitten s~i
vitt avsL'r tillredning pi1 apotek av liikemeucl enligt liikares förskrivning i
enskilda fall nch i1tgiirdcr med s~1hrnda tillrett liikemedel.
Pf1 ytterligare ni'tgra punktL'r skiljer sig marknadskonventionens reglering frfö1 patentlagen niir det giiller cnsamriittcns innehtill. Sfdunua föreskrivs i marknadspakntkonv<.:ntionen att cnsamriitten inte omfattar utnyttjande sorn avsa försök mL'd uen patentskyddade uppfinningL'n. Yiuare
finns i denna knnvention en ullrycklig bestiimmelse om att ensamriitten sf1vil! giiller abtcr iir konsumerad sedan alstret har bringats i omsiittning
inlll11 de fördragsslutande staternas omrr1den. dvs. inom dL'!l gemensamma
marknauen. om det har gjorts av patenthavaren eller med hans uttryckliga
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samtycke. Nf1gon uttryd.;.lig regll.'ring av dessa fall finns intl.' i svl.'nsk lagstiftning.
Vad fi.irst angM dl.'t undantag från l.'nsamriittl.'n i marknadspakntkonventionen som rör utnyttjande som avser försök med den patentskyddade
uppfinningl.'n iiverensstiimmer svensk riitt i sak med konventionen. Som
jag nyss anförde anser jag att en enhL'tlig reglering i Viisteuropa av ensamriittens innehäll mr1ste innebi-ira fördelar. Jag förordar lfatt'ör att i patentlagen tas in en bestiimmclse som kodifierar giillande riitt betriiffonde utnyttjande som avser försök med den patentskyddade uppfinningen.
Niir det giiller konsumtion av ensamriitlen kan n{1gon fullstiindig iiverensstiimrnelse inte erhftllas mellan svensk riill och marknadspatcntkonventionen. eftersom i konventionen rl.'glerns konsumtion av ensamriitten i de
fall ett patentskyddat alster bringas i omsiittning i n;\gon av de stater som
tillhör den gemensamma marknaden. Tanken bakom konventionen iir att
EG-stalerna i princip utgör en enhet och att l.'nsamriitten diirför iir konsumerad för hela denna enhet niir alstret har bringats i omsiiitning inom enheten. Piir Janskt vidkommande blir det nödviindigt att anpassa dansk riitt
rörande konsumtion av ensamriitten till marknadspatenlkonventionen. vilket innebiir att man mf1ste införa en bestiimmelse om att ensamriitten enligt
ett danskt patent utsliicks när ett patentskyddat alster lagligt har bringats i
omsiittning i nt1gon av de stater som tilltriitt marknadspatentkonventionen.
Det finns givet vis inte anledning att införa nl1gon motsvarande bestiimmelse i i.ivriga nordiska liinder.
Den svenska patentlagen innehtilkr f. n. inte ni\gon uttrycklig regel ang~1ende

konsumtion av ensamriitten. för svensk del torde emellertid gälla

att ensamriitten enligt ett för Sverige meddelat patent är uttömd i de fall ett
patentskyddat alster lagligt har bringats i omsiittning hiir i landet. Mol bakgrund av att man fi.ir dansk del ktlllllller att fä införa en hcstiimmelsc •llll
konsumtion av l.'nsamriitten. förordar jag att i patentlagen tas in en föreskrift som kodifierar gällande riitt si"1vitt <tvser konsumtion av ensamriitt
betriiffande alster som har bringats i omsiittning i Sverige av patenthavaren
eller med dennes samtycke. Motsvarande kndificring torde komma att ske
i Finland och Norge.
Genom den förl.'slagna bestiimmelsen kodifieras giillande riitt i fri'1ga om
konsumtion av ensamriitten såvitt giilkr alster som har bringats i omsiittning hiir i landet. I hesliimrnclsen herörs Jiiremot inte huruvida ensamriitten konsumeras genom all patentskyddade alster bringas i omsättning i utlandet av patcnthavaren eller med dennes samtycke. Som har niimnts i redogörelsen för giillande riitl anses emellertid av patcntriittens territoriella
hegriinsning följa att ensamriitten inte konsumeras genom alt alster bringas
i omsiittning i utlandet. Jag delar denna uppfattning betriiffande innehttllet i
giillande riilt. Någon iindring i deua avseende föresli\s inte.
I de nordiska patentlagarna finns ett undantag från ensamriitten som
saknar motsvarighet i marknadspalentkonventionen. niimligen föreskrif-
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stycket ratentlagen att ensamriitten inte omfattar utnyttjan-

de av alster som har s:'ilts i vederbi.irande nordiskt land i butik eller rft diirmed jiimforligt siitt i strid mot ensamriitten. om kiiraren vid köpet inte iigdc eller hlirt ;iga kiinnedom nm att ensarnriitten kriinktes. Som kornmitten
har rttrekat til\kl1m denna bestiimmebe rt1 danskt initiativ. Pft grund av att
marknadsratentkl.lnventil.lnen inte inneh;\ller nägot motsvarande undantag
fr;\n ensamriitlen. föresl~lS i den danska pnirositionen att ifrt1gavarande bestiirnmelse i den danska patentlagen uprhiivs. Vid nordiska departernentsöverliiggningar har frfö1 norsk sida utlalals tvekan om liimpligheten att
urrhiiva hestiimmelsen. medan man rti finsk sida inte har hyst nf1gra betiinkligheter rnot att göra detla. I likhet med kommitten anser jag att det inte kan l'iireligga ntigra betiinkligheter mot att upphiiva motsvarande bestiirnmebe i den svenska patentlagen . .lag föresl:'tr diirfiir att 3

~

tredje

stycket patentlagen uprhiivs. I .iksl1m kommitten anser jag att ett urphiivande av denna bestiimmelse inte rnedfiir ntlglin utvidgning av ensamriitten av bctyd.:lse. Till den del utnyttjande av ratentskyddat alster. sorn har
s[tlts p{1 siill som anges i detta lagrum. har skett i god tro. torde omstiindigheterna nfbst vara st1dana att en tilliimrning av .'il'< ~andra stycket patentlagen leder till all något

skadest~ind

inte bör utga.

I r:1tentlagen i::iirs vissa undantag frf1n ensamriillen niir det giiller utnyttjande av uprlinning rl1 utbndska samfiirdsmedel. Vidare för i den lHnf"attning som regeringen förordnar

re~ervdelar

och tillbehör till luftfartyg utan

hinder av ratent inforas i Sverige och anviindas hiir fiir reparation av luftfartyg. Förordnande hiirom har meddelats i Kungl. Maj:ts kungörelse
t I lJh7:

X--15 l <lin införsel rn;h anviindning av reservdelar och tillbehör till luft-

fortyg utan hinda av patent. Marknadspatentkon\'entionen innehi'iller hestiinunel.ser .som i allt

v~isentligt

iiverensstiimmcr i sak med svensk riitt.

Dessa bcstiimmelscr skiljer sig emellertid i redaktionellt avseende avseviirt
frt1n fi.ireskrifterna i patentlagen. Kornmitten har inte berört Frt1gan

lHll

en

anrassning av ratentlagen till konventionen ri'1 denna punkt. Denna fr11ga
har inte heller berörts av remissinstanserna. För egen del finner jag inte nhgon anledning till en siidan anpassning.

11.5. Prioritetsrätten
I I .5.1 Gc"i{{wrdl' riill

Enligt h ~ ratcntlagen ftir regeringen förordna. att ansökan om ratent prt
uprtinning. smn tidigare har an~ivits i ansökan om skydd i utlandet. i vissa
avseenden. niimligcn vid ti!Himpning av hestiimmelscrna om nyhetshinder.
urpfinningshlijd och föranviindarriitt. skall anses gjord samtidigt med ansiikningen i utlandet. om sökanden yrkar det (s. k. konventionsprioritet). I
förordnandet skall anges de niirmare villkor under vilka rrioritet fär i\.tnjutas.
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lksnimmclscrna om riitt att [ttnjuta prioritet grundas pt1 1883 [irs Pariskonvention för industriellt riittsskydd. Parisktrnvcntioncns föreskrifter i
iimnet tillklllll fi.ir att giira det möjligt för en uppfinnare att fö patent pf1
samma 11ppfinning i !lera bndcr utan att hchöva göra ansökningarna samtidigt i alla dessa liindcr. Genom Pariskonventionens prioritetsbestiimmelse
undgär man hl. a. att egen ansökan i en stat kommer att utgöra nyhetshindcr för L'n senare egen ansökan i annan stat.
Förordnande enligt 6

~

patentlagen har meddelats i 9 - 12

~~

patent-

kungörebcn. Slllll villkor för att prioritet skall fa f1tnjutas föreskrivs att
uppfinningen skall ha angi\'its i ansökan om patent. uppfinnan:e11ifikat eller skydd som nyttighctsr111,dcll i friimmande stat som har tilltriitt Pariskonvcntillllen. Vidare mästc patent siikas i Sverige irwm tolv mimadcr fr{tn ansökningsdagen i den friimmande staten. Slutligen mi"lstc sökanden inom tre
mi·inader fri1n den dag da ansökningen ingavs i Sverige skriftligen bcgiira
prioritet m:h liimna uppgift om var och niir den for prioritet ;'1hcropadc ansiikningen gjordes samt. s[i snart ske kan. ange dös nummer. Priorit.:t kan
1""1 :itnjutas oebti om uppfinningen har angivih i ansökan Slllll inte avser
stat som har tilltriitt niimnda konvention. om patentmyndigheten finner
siirskilda skiil att jiimstiilla ansiikningcn med ansi.ikan i konventi1111sstat.
Det biir framhallas att enligt giillande riitt prioritet diiremot aldrig för
grundas p;'\ tidigare svensk patentansi.ikan.
Patentmyndigheten kan föreliigga siikanden att inkomma med siirskilt
bevis om ingivningsdagen för den tiJigarc ansökningen samt kopia av beskrivning. ritningar och skyddskrav i denna ansökan (Je s. k. prioritctshandlingarna). Efterkommer siikanden inte s{1dant förchiggandc. for prioritet inte ätnjutas.
för att prioritet skall fil i1tnjutas hehi.iver den tidigare och den senare ansökningen inte vara identiska. Prioritet kan <tlunda crh<'tllas fiir del av en
senare ansökan. För en ansökan kan ocks;'i .:'1beropas prioritet frfö1 tlcra olika tidigare ansiikningar. s. k. multipel prioritet. och des.sa Iidigare ansökningar för vara gjorda i olika liinder.

11.5.2 /\0111·1·111io11ema

Enligt artikel 8 i samarbetskonventionen för internationell patentansökan innehålla yrkande om prioritet grundad på en eller !lera ansökningar
som har ingivits i stat som tilltriitt Pariskonventionen. I samma artikel föreskrivs m:ksf1 att med ett undantag skall bctriiffandc villkoren för och
verkningarna av stidant yrkande giilla vad som föreskrivs i Stockholmsakten av Pariskonventionen. Undantaget hesti'lr i att prioritet för grundas
iiven pti tidigare ansökan i samma stat. Vederbiirande stat har emellertid
enligt artikel 8.2.b riitt att föreskriva under vilka förutsiittningar yrkande
om prioritet frim tidigare ansökan i den staten får hifallas och att bestiimma
rlittsvcrkan av yrkandet.
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Fnligt tilliimpningsfiireskrifterna till samarbetskonventionen skall yrkam.le om pri11rikt framstiillas niir den internationella ansökningen ges in
(regel 4. I 0 ). Samtidigt skall sökanden liimna uppgift om var och niir den för
prioritet :'\benipade ansökningen gjordes. Sökanden skall vidare uppge den
tidigare ansökningens numm.:r. Detta behöver dock inte ske samtidigt som
ansökningen ges in. utan det är enligt konventionen alltid tillriickligt om
uppgift om numret lämnas till internationella bydn inom 16 mimader frän
prioritctsdagen. Fördragsslutandc stat har riitt medge att uppgift om numn:t liimnas senare. Meddelas numret till internationella byrt111 efter sextonmimadersfristens utg{111g. skall byrfin underriitta siikanden LlCh de designerade myndigheterna om vilken dag uppgiften om numret famnades.
Vid ansökan om europeiskt patent fi'lr enligt den europeiska patentkonventionen prioritet grundas pit sadan ansiikan om skydd som görs i eller
med verkan for stat som iir ansluten till Pariskonventionen. Diirvid beaktas
varje ansiikan som jiimstiills med en i vederbörlig llrdning gjord nationell
ansökan. oavsett om detta följer av nation.:-11 riitt eller av bilaterala eller
multilaterala iiverenskommelser (a11. 1<7L Enligt uttrycklig föreskrift fär
priliritet riiknas frän tidigare europeisk patentansökan. Den europeiska patentorganisationens förvaltningsri1d kan under vissa villkor medge att prioritet f;'tr grundas th.:ks<'i p{t ansökan i stat som inte har tilltriitt Pariskonventioncn. För att en europeisk patentansökan skall f:'\ i'Ltnjuta prioritct. mhste
den ges in inom tolv mt'mader efter del all den prioritelsgrundande ansökningen gjordes.
Om sökande av europeiskt patent önskar fttnjuta prioritet. måste han
samtidigt med att patentansökningen görs skriftligen begiira det \art. 88;
regel JX). Sadan begiiran skall inneh!dla uppgifl om var och niir den för
prioritet t1beropade ansökningen gjordes. Sökanden skall vidare inom 16
månader fr:'\n prioritetsdagen liimna uppgift om den tidigare ansökningens nummer samt ge in avskrift av den tidigare ansökningen och siirskilt
bevis om ingivningsdagen för denna ansökan.
För europeisk patentansökan kan i'ttnjutas multipel prioritet (art. 88).
Prioritet kan fri fitnjutas ocks::l for del av europeisk patentansökan.

11.5.3 l\0111111itthr
Som nyss niimnts reglerar Pariskonventionen endast riitten att viJ patentansökan i en konvcntionsstat riikna prioritet frän tidigare ansC:ikan i 111111<111

konwntionsstat. Svensk riitt uppfyller Pariskonventionens krav i det-

ta avseende men medger inte att prioritet grundas på tidigare ansökan om
patent i Sverige. Ett tillträde till samarbetskonventionen skulle innebära
att Sverige i princip måste medge att i fräga om internationell patentansökan som omfattar Sverige prioritet fär grundas pi\ tidigare nationell patentansökan i Sverige och pf1 tidigare internationell patentansökan som omfattar Sverige.
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Om Sverige tilltriider den europeiska patentklrnvcntioncn li.(immer den
som söker europeiskt patent för Sverige att kunna t1hempa pril11·itet frftn
nationell svensk patentansökan. friin internationell patentansökan som
omfattar Sverige och fr!tn europeisk palentansi.ikan som omfattar Sverige.
!\·led hiinsyn till att prioritet far grundas pa nationell svensk patentansökan liftde vid internationell och vid europeisk patentansökan som omfattar
Sverige. synes det enligt kommitten rimligt att. om Sverige tilltriider ifrftgavarande konventioner. Liven den som söker patent för Sverige genom nationell patentansökan far ätnjuta prioritet frirn tidigare sf1dan ansökan. Detta giiller enligt kommillen i all synnerhet som tlertalet ansökningar om patent för Sverige. om Sverige tilltriider konventionerna. torde komma att
göras i form av inlcrnatilinell eller eunipeisk patentansökan. Kommitten
fr~tmh;iller

all det uppkommer vissa möjligheter till duhhelpatentering och

forliingning av skyddstiden om. S:-ivil! giillcr ansiikan om patent for Sverige. prioritet för grundas pa tidigare ansiikan om patent för Sverige. Detta
kan enligt kommitten dock inte innehiira n{igra påtagliga oliigenheter. All
vid tillrriidc till samarhetskonvcntionen och den europeiska patentkonventionen medge riitt att iivcn vid nationell svensk patentansökan tlrn,iuta prioritet

fr~n

annan sftdan ansiikan torde enligt kommitkn i vart fall vara i det

niirmastc utan betydelse for omfattningen av de prl1blcm som kan uppstr1 i
dessa avseenden. Kommillen föreslftr av nu angivna skiil att prioritet skall
fä grundas iiven pft tidigare pati:ntansiikan hos det svenska patentverket i

samtliga fall (n\ patent siiks för Sverige. oavsett om detta sker genom internationell patentansökan. europeisk patentansökan eller nationell patentansökan.
Som niimnts har sökanden enligt giillandc riitt en frist pit tre mimadcr
friln ansi.ikningsdagen för att bcgiira prillritet. N!tgon sådan frist finns inte
enligt den eurupeiska patcntkl•nventiorn:n nch inte heller enligt samarhctskunvl'nlinnen. Patentpolicykllmmitten anför all den nu giillande tremt\nadersfristen för att begiira prioritet enligt uppgift frftn patentverket siillan utnyttjas. Kommilten uttalar att den mot bakgrund hiirav för sin del har varit
beniigen att fiircslfi att denna frist slopas. Det har emellertid inte varit möjligt att M1 enighet mellan de nordiska kommittfrrna om en sftdan iindring
av giillande riitt. Patcntpolicykommitten har inte velat förorda en reglering
som skt1ill' medföra olika best;immelser i lie nordiska liinderna och avstftr
diirfor rr~'in att föreslft iindring av giillandl' riitt p:'t denna punkt.
Enligt svl'nsk riitt iir som tidigare

n~imnls

sökanden skyldig att styrka hc-

giird prioritet genom alt ge in prioritetshandlingar endast om patentmyndigheten föreliiggcr honom detta. Bt1de enligt den europeiska patentkonventionen och enligt samarbetskonventionen iir ingivande av prioritetshandlingar obligatoriskt. Kommitten anför att det siirskilt fran det svenska
niiringslivet har uttryckts önskemttl om att ingivande av prioritetshandlingar giirs obligatorisk! iiven i svensk riitL Som skiil hiirfi_ir har framför allt anförts. att det. dfi talan förs om ogiltigförklaring av meddelat patent. kan va-
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ra av stnrt viirde alt ha tillgirng till prinritetshandlingarna nd1 att do:t d;'i nfta
kan vara sv;1rt att fä tillgf\ng till dessa handlingar om de inte har ingivits till
patentverket. I vissa fall iir det sillunda ink mtijligt att utan patenthavarens
samtycke fa del av dessa handlingar. Grundas exempelvis prioriteten pit en
i US:\ gjord anstikan snm inte har lett till patent. iir ansiikningshandlingarna enligt amerikansk r;itt inte offentliga.
Kl>mmittcn fi:iner det anförda skiilet vara heaktansviirt. A andra sidan
har kl1mmitten funnit att det för patentverket skulle kunna inneb;ira avseviirda svärigheter att ta emnt och arkivera prioritetshandlingar i alla de
ärl'nden i vilka prioritet i'lbenipao.;. om dessa handlingar ges in i form av
vanliga kopinr. Enligt kommitten torde emellertid inom en niira framtid
prioritetshandlingar kunna erhttllas i form av mikrofilm friin !lera av de
stora industrihindernas patentmyndigheter. framför allt frf\n patentmyndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland. Storbritannien och USA. Hiirmed skulle det helt överviigande antalet prioritetshandlingar kunna erhällas i form av rnikrolilm och n{1gra v;isentliga arkivproblem skulle inte hehö,.a uppknrnma för patentverket.
Utifr;'tn förutsiittningen att huvuddelen av prinritetshandlingarna knmmer att kunna tillhandahWas i form av mikrofilm föreslf\r knmmittcn att
siikande som har ftberopat prioritet utan siirskild anmaning skall ge in priL)ritetshandlingarna till det svenska patentverket inom viss tid. Patentverket
bör emellertid ges riitt att förordna i vilken form dessa handlingar skall ges
in och att genom generella föreskrifter göra undantag frftn skyldigheten att
ge in s;'1dana handlingar. Sadant undantag bör göras dels i de fall dri prioritet grundas p!t tidigan: nationell wcnsk patentansökan. dels i frt1ga nm
prioritctshandlingar som med sl'tkerhel iir allmi'rnt tillgiingliga i utlandet.
11.5 .4 l?c111i.1.1y11rw1cl1·1111

Kommittens fiirslag i denna del har berörts särskilt bara av Svenska paknlombudsförcningcn och försvarets civilförvaltning.
S1·e11ska 1Jt1t1·111"111b11d.\/i'ir1·11i11g1'11 ansl11t.:r sig till vad kommitten har anfiirt och förklarar sig inte ha ni1got att erinra mnt att den föreslagna utvidgningrn av prioritehriittcn g;iller i flirhällandc till iiven iildre svenska palentansökninf!ar. Föreningen understryker all möjligheten till prioritet frf\n
;iJdre wcnsk patentansökan i vissa fall kan anviindas för att eliminera de
svftrigheter som alltjiimt kan uppkomma genom all egna äldre ansökningar
kvarstilr som nyhctshinder. om också i mildrad form, och genom att instit11tct tiföggspatenl avskaffas.
Niir det giiller kommillens förslag all sf1vitt giiller nationella patentansökningar behr1lla tremfmadersfristen för alt bcgiira prioritet anscr.fi'irs\'lln·/s cil·i(!i'irrn/111i11g. all detta avsteg fr;)n principen om en anpassning till
samarbetskonventionen och dt>n europeiska patentkonventionen inte kan
godtas. Enligt civilförvaltningen bör hiinsyn till tllirdisk enhetlighet inte
vara avgörande i detta fall.
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11.5 .5 Fiirl'drc1g11111/e11
Kommitkn har föreslagit att vid ansökan l.llll patc:nt hos den svenska patentmyndigheten priorito:t skall fä grundas inte hara sf1som f. n. pa tidigare
ansökningar om skydd utom riket utan liven p{1 tidigare ansiikningar om
patent för Sverige. Förslaget har Himnats utan erinran av rcmissinstanserna.
Sasom kommitten har framhf1llit. följer av den europeiska patentkonventionen att vid ansiikan om europeiskt patent som omfotlar Sverige prioritet för grundas hl. a. pf1 tidigare ansiikan om nationellt svenskt patent och
pä tidigare europeisk patentansökan Sllm Olllfattar Sverige. Även vid internationell patentansökan som omfattar Sverige skall enligt samarhetskonventionen prioritet i princip kunna grundas pr1 tidigare ansökan som avser
patent för Sverige. Den av kommitten föreslagna lindringen innebiir att
möjligheterna att tlheropa prioritet frf1n tidigare ansökan om patent fiir
Sverige blir desamma. oavsett om den senare ingivna ansökningen lir c::n
nationell. internationell eller c::uropeisk patentansiik:in. Jag anser denna
lösning vara liimplig och bitriider diirför komlllittens förslag i detta hiinseende.
Patentlagen innehi'dlcr i sin nuvarande lydelse inte n:'tgra hestämmclser
om villkoren för att fä tltnjuta prioritet. frt111sett forutsiittningcn att prioritc::t
får grundas endast pf1 tidigare ansiikan om skydd utom riket. 1 stiillet hemyndigas regeringen i lagen att föreskriva villknrc::n för att fä tilnjuta prioritet. Dessa villkor finns f. n. i patentkungiirelsen. De grundliiggande villkoren för att ffJ titnjura prioritL'I iir viktiga materiellrlittsliga regler. Sf1dana
regler skall enligt den nya regeringsformen anges i lag. Fr{1n patentkungörelsen hör sälunda till patentlagen föras iiver föreskriften om den tid inom
vilken prioritet ft1r

~1tnjutas

och bcstiimmc.:lserna om vilka tidigare ansök-

ningar som far utgöra grund för prioritet. Övriga förutsiittningar hiir emellertid liksom hittills kunna regleras i patentkungörelsen.
Beträffande möjligheterna att grunda prioritet pf1 tidigare ansökan som
inte avser stat som iir ansluten till Pariskonventionen anser jag att avgörandet liksom f. n. bör llimnas till patentmyndigheten. I lagen hör emellertid
för detta fall uppstiillas Jet villkliret all prioritet fflr medges endast om
motsvarande prioritet frtlt1 svensk patentansökan medges diir den friimrnande ansökningen gjlirdes. Det kan anmlirkas att samma reciprocitetskrav finns i den europeiska patentk\lnventionen för det fall att den tidigare
ansiikningen inte avser stat som tillhör Pariskonventionen.
En remissinstans har framfört kritik mot kommittens förslag att fiir nationella patentansökningar beh~tlla tremtlnadersfristen för att hegära prioritet. Eftersom någon siklan frist inte finns i vare sig samarhetskonventionen
eller den europeiska patentkonvc::ntionen. innebiir kornmittens stiillningstagande ett avsteg fri111 den princip som kommitten eljest har fiiljt. niimligen att svensk riitt bör anpassas till dessa konventioner.
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Aven om detta lir en fr;\ga som inte bör regkras i patentlagen utan i regeringens vcrksfallighetsforeskrifter till 6

~

patentlagen vill jag ta upp den i

detta sammanhang. Som framgår av vad jag tidigare har anfiirt (avsnitt
11.1.3) anser jag att en anpassning av svensk riitt till konventionerna iir

angeliigen. Det hade därför enligt min mening varit en fördel om en anpassning hade kunnat ske liven pf1 denna punkt. Enighet om att sh)pa tremfrnadersfristen niir det giiller nationella patentansökningar har emellertid inte
kunnat nt1s under de nordiska departementsöverliiggningarna. Eftersom
jag anser att intresset av nordisk riittslikhet i detta avseende viiger tyngre
iin intresset av en anpassning till konventionerna. iir jag inte beredd att
föreslt1 någon lindring av gällande rlitt

p~1

denna punkt.

Jag vill hlir ta upp ytterligare en frflga som bör regleras i patentkungörelsen. men som iind{1 har ett principiellt intresse. Det gäller kornmittens förslag att sökanden alltid och utan anmaning inom viss tid skall ge in prioritetshandlingar. utom i de fall ch) patentmyndigheten har föreskrivit annat.
Förslaget har inte mött någon erinran och .iag anser för egen del att kommittens förslag i detta hiinseende hiir följas.

11.6. Tilliiggspatent
/ / .6. / Gc'illa11</e rc'itt

Den som har fött paknt pft en uppfinning har enligt 7

~

patentlagen rlitt

att f;:\ tilliiggspatent ptt utvedding av den ursprungliga uppfinningen. Som
forutsiittning giiller Jod; alt ansökan om tilHiggspatent görs innan ansökningen

Lllll

huvudpatentet blir allmiint tillgiingligt. dvs. i regel inom 18 mtt-

nader fri\n det att den ursprungliga ansökningen gjordes eller. om prioritet
yrkas. fn'in prioritetsdagen. TilWggspatent far meddelas utan hinder av att
ut vecklingen av huvuduppfinningen inte väsentligen skiljer sig frftn inneh[illet i ansökningen om huvudpatentet. Delta innebär att tilliiggspatent
kan medddas liven om det eljest gällande kravet pt\ uppfinningshiijd i förhållande till den ursprungliga uppfinningen inte iir uppfyllt.
Ett tilliiggspatent är i pri111.:ip knutet till huvudpatentet. Det upphör normalt att giilla samtidigt med huvudpatentet och får överlåtas endast tillsammans med detta. Om huvudpatentet upphör pt1 grund av att patenthavan~n

avsti\r frfm patentet eller om huvudpatentet förklaras ogiltigt. iiver-

g[ir emellertid tillliggspatentet till att lili ett sjiilvstlindigt patent för återstoden av patenttiden. Finns flera tilliiggspatent. skall därvid det först meddelade tilliiggspatentet giilla som huvudpatent och de övriga som tilliiggspatent till detta. För tiföggspatent erHiggs inte någon årsavgift !41
gen).

~

patentla-
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Kommitten pf1pekar inledningsvis att systemet med tilliiggspatent fördes
ilwr till patentlagen

fr~in

18841\rs patentförordning. Vid tillkomsten av pa-

tentlagen överviigdes huruvida institutet tilhiggspatent borde avskaffas.
Med hiinsyn till den viisentliga skärpning av kraven pr1 nyhet oeh uppfinningshöjd som 2

*andra styeket andra punkten patentlagen innebar i för-

h!illande till äldn: rätt ansf1gs lkt emdlertid rimligt att behälla möjlighden
till tilliiggspatcnt under den tid ui1 ansökningen om huvudpatenti:t är hemlig (NU 1963: 6 s. 173 f.. prop. 1966: 40 s. 103). Om inte möjligheten att söka tilläggspatent behölls. skulle nämligen. i motsats till vad som tidigare
giillt. niimnda lagrum medföra att ansökan om patent pi\ den ursprungliga
uppfinningen oftast kom att utgöra hinder mot patent pt1 ut veckling av denna uppfinning.
Lnligt kommitten har systemet med tilliiggspatent. sf1dant det utformats
i patentlagen. fyllt sitt syfte. niimligen att göra det möjligt att söka patent
p{1 en uppfinning innan ut veeklingsarbctet iir färdigt utan att &1rför förlora
möjligheten att vinna patentskydd för den form av uppfinningen som ett
tiimligen kort utveeklingsarbete kan kda till. Av tillgiingliga uppgifter
rramgf1r att. medan tilHiggspatent före patentlagens tillkomst huvudsakligen sökes av utHindsk storindustri. tilliiggspatent efter patentlagens
ikrafttriidande har sökts friimst av inhemska sökande i anslutning till den
första patentansökningen p;i en uppfinning. Antalet ansökningar om tillliiggspatcnt iir doek lhgt och utgör endast ni'lgot över en procent av det totala antalet patentansökningar. Hälften av ansökningarna om tilläggspatent kommer fran industrin och hiilften frf1n enskilda siikande.
Kommittens förslag till lindring i patenterbarhetsvillkoren innebiir att
palcnt kan meddclas pt1 uppfinning iivcn om den intc har 11ppfinningshiijd i
förhållande till innehälkt i tidigare gjord patentansökan som inte har offentliggjorts före den dag dt1 ifrågavarande uppfinning patentsöks men som
sedermera blir allmiint tillglinglig. Om detta fi.irslag genomförs. bortfaller
dt:'! skiil som föranledde ;11t systemet med rilliiggspatent hL·hölls i patentlagen. niimligen att enligt 1967 ars patentlag ansökan om patent pti en uppfinning redan frtm dagen för dess ingivande kan utgöra hinder mot patent ph
vidareutveckling av uppfinningen.
Vidare föreslhr kommitten att vid ansökan llm svenskt nationellt patent
prioritet skall

rn grundas tiven pi\ tidigare svensk nationell patentansökan.

Detta förslag innebiir att sökanden genom att i\bernpa prioritet fri111 den ansökan som avser den ursprungliga uppfinningen i förekommande fall kan
undvika att denna ansökan kommer att utgöra nyhctshinder i förhällande
till den ansökan som avser utvecklingen av denna uppfinning. I det fall att
ansökan om patent pil huvuduppfinningen innehti.ller ni\got som utgör nyhctshinder gentemot den ansökan som avser utvceklingen av denna uppfinning. innebiir visserligen kommittens förslag att fristen för att söka pa14
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lent på ut veckling av huvuduppfinningen minskar från aderton till tolv mänader efter det att ansökan om patent pi\ huvuduppfinningen gjordes. Det
torde dock vara mycket ovanligt att den ursprungliga ansökningen inneblir
nyhetshinder gentemot ansökan som avser utveckling av huvuduppfinningen. Enligt kommitten kan det inte anses motiverat att ha ett system
med tilläggspatent för att tillgodose dessa sällsynta fall. Inte heller det förh:.\llandet att patenthavaren kan uppnå en ekonomisk fördel genom institutet tilliiggspatent - eftersom årsavgift inte skall betalas för si\dana patent
- kan enligt kommitten anses utgöra tillräckliga skäl för att behålla detta
institut.
Mot bakgrund av det anförda anser patentpolicykommitten att systemet
med tilläggspatent bör avskaffas. Kommitteerna i de övriga nordiska liinderna är av samma uppfattning.
Enligt patentpolicykommitten är det uppenbart att ett upphävande av institutet tilläggspatent inte bör påverka giltigheten av redan meddelade tillläggspatent. För dessa bör äldre bestiimmelser fortsätta att giilla. De bör
sålunda under hela sin giltighetstid kunna övergi\ till att bli självstiindiga
patent i de fall som anges i 7 *patentlagen. Även i fråga om de ansökningar om tilläggs patent som iir anhängiga när de nya bestämmelserna träder i
kraft torde det vara lämpligast att låta äldre bestämmelser fortsätta att gälla. Tilliiggspatent bör således kunna meddelas på grund av sådan ansökan
även efter det att den lagändring genom vilken detta institllt i princip avskaffas har trätt i kraft.
11.6.3 Remissyttrandena

Kommittens förslag om slopande av institutet tilläggspatent har lämnats
utan erinran av samtliga remissinstanser utom Svenska patentombudsföreningen och Svenska uppfinnareföreningcn.
S1·e11sf.:<1 pate11to111h11ds.fi.irc11i11gc11 motsätter sig inte att systemet med
tilliiggspatent avskaffas. men föreningen förklarar sig inte vara övertygad
om att detta system. om kommittens förslag genomförs. inte fangre har någon funktion att fylla. Föreningen framhåller att den nuvarande ordningen
gör det möjligt för en sökande att genom ansökan om tilläggspatent ut vidga
patentskyddet i de fall då en tidigare ansökan visar sig vara alltför begränsad och det på grund av bristande underlag i grundhandlingen är omöjligt
att direkt utvidga denna ansökan. Om systemet med tilläggspatenl avskaffas blir det svår1 att klara en sådan situation. om inte patentverket medger
att en sökande i ett patentkrav får införa förbehåll med avseende på tidigare ansökan i överensstämmelse med den praxis som tillämpades innan
1967 års patentlag trädde i kraft. För det fall institutet tilläggspatent slopas
finner föreningen det oklart. om det efter lagändringens ikraftträdande blir
möjligt att lägga om en dessförinnan ingiven ansökan om självsUindigt patent till ansökan om tilläggspatent.
S1·ensf.:a 11ppfinnarefifre11i11ge11 anser att kommittens förslag i detta avse-
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ende innebiir en uppenbar försiimring av uppfinnarens stiillning. f-öreningcn framhåller att det enligt giillande rlitt endast lir uppfinnaren eller hans
rättsinnehavare som, med utnyttjande av institutet tilläggspatent. kan söka
patent på vidareutveckling av uppfinning utan att vidareutvecklingen behöver visa uppfinningshöjd i förhållande till den ursprnngliga uppfinningen. Enligt kommittens förslag till lindring av 2 ~ patentlagen kan diiremot
vem som helst fft patent pä vidareutveckling av uppfinningen utan att kravet pa uppfinningshöjd mftste vara uppfyllt. Föreningen kan inte se att denna försiimring av uppfinnarens ställning iir nödviindig och anser dlirför att
institutet tilläggspaknt bör behållas.

11.6.4 Fiiredrt1gl/11dc11
Samarbetskonventionen innehftller inte några hestiimmelser angående
ansökan om skydd i form av tilliiggspatent. I den eunipeiska patentkonventionen finns inte n11gon motsvarighet till institutet tilliiggspatent.
Kommittens förslag att slopa institutet tiföggspatent har med t v[t undantag liimnats utan erinran av rcmissinstanserna. I likhet med kommitten anser jag att det efter genomförandet av de föreslagna ändringarna av patenterbarhets villkoren och prioritetsreglerna inte finns tillräckliga skäl att behålla detta institut. Om den föreslagna lindringen av patenterbarhets villkoren genomförs. innebär detta att de skiil som föranledde att systemet med
tilliiggspatcnt behölls i patentlagen bortfaller. Denna iindring leder nämligen till att upplinningshiijd inte krävs i förhftllande till tidigare ansökan
som inte har blivit offentlig före den dag dtl ifrågavarande uppfinning patentsöks. Som jag redan har nämnt föreslfts vidare att vid ansökan om
svenskt nationellt patent prioritet skall fä grundas iiven på tidigare svensk
nationell patentansökan. Genom att ftberopa prioritet från Jcn ansökan
som avser den ursprungliga uppfinningen kommer sökanden diirför att
kunna undvika liven att denna ansökan utgör nyhetshindcr i förhållande till
den ansökan som avser en utveckling av uppfinningen.
Vad betriiffar uppfinnareföreningens prtpekanJe att de föreslagna iindringarna av patcnterbarhetsvillkorcn leder till att envar kan få patent på
vidareutveckling av annans uppfinning utan att vidareutvecklingen behöver ha uppfinningshiijd i förhållande till den tidigare uppfinningen vill jag
framhålla. att denna följd av ändringen av patentcrbarhetsvillkoren uppkommer iiven orn institutet. tilliiggspall'.nl behålls. Vad uppfinnareföreningen har anfört utgör diirför enligt min mening inte nägot skäl för att behålla
detta institut. Inte heller den av patentombudsföreningen niimnda möjligheten att utvidga patentskyddet som systemet med tilläggspatent ger utgör
enligt min uppfattning något skiil för att hihehålla systemet. Efter den föreslagna iindringen av patcnterharhetsvillkoren torde en ny patentansökan
snm görs innan den först ingivna ansökningen har blivit offentlig i allmänhet ge samma resultat som en ansökan om tilHiggspatcnt. Patentansökan.
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som avser utveckling av en tidigare patentsökt uppfinning. kan. om prioritet inte längre kan i\.beropas. i n<'igt>t fall välla problem genom att det sökta
skyddet enligt de båda ansökningarna sammanfaller. Patentombudsfiireningen har föreslagit att sökanden därför skulle fä riitt att i den senare ansökningen göra förbehi\.11 om att skyddet skall omfatta endast vad som inte
skyddas enligt den tidigare ansökningen. För egen del anser jag att sadana
förbehall i princip inte bör tillåtas, eftersom de försvi\.rar handHiggningen
av patentärendena och kan skapa en viss osäkerhet för tredje man.
Mot bakgrund av vad stilunda anförts föreslår jag att systemet med tillHiggspatent avskaffas. Niir det gäller redan meddelade tilliiggspatent anser
jag liksom kommitten att lildrc bestämmelser biir fortsiitta att glilla. Detsamma bör vara fallet beträffande ansökningar om tilläggspatent som har
kommit in innan de nya bestämmelserna träder i kraft.

11. 7 Ansökans form och innehåll
11.7. I l\0111·e11tio11em11

Samarbetskonventionen innehfdler omfattande bestLimmelser om inti:rnationell patentansökans form och innehtdl. Fördragsslutande stat får inte
i fråga om sftllan ansökan stLilla upp krav betrLiffandc form och innehitll
som skiljer sig från eller går utöver konventionens bestiimmelser. I den
m<'tn fördragsslutande stat i fri\.ga om nationella patentansökningar stiiller
upp krav på ansökans form och innehåll som frin sökandens synpunkt lir
förmånligare än konventionens bestlimmelser. far emellertid den statens
myndigheter tillämpa den förm~mligare regleringen liven pf1 internationdla
ansökningar. Sökanden har dock rlitt att fordra att de krav som föreskrivs i
samarbetskonventionen tilliimpas på hans internationella ansökan.
I den europeiska patentkonventionen regleras uttömmande europeisk
patentansökans form och innehttll. 13estiimmelserna i den europeiska patentkonventionen om ansökans form och innehrill har tillkommit under
hänsynstagande till motsvarande bestiimmelscr i samarhetskonventionen
och de båda konventionerna är i dessa hiinseenden helt förenliga med
varandra. Den europeiska patentkonventionen innehtlller dock vissa bestämmelser som saknar motsvarighet i samarbetskonventionen.

11.7.2 l\0111111itth1

När det gäller patentansökans form och innehåll har kommitten haft som
utgängspunkt att svensk rätt bör anpassas till vad som giiller enligt samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen utom pa punkter där starka skiil talar för att behalla nu glillande reglering iiven om den
avviker frän konventionerna. Beträffande samarbetskonventionen anför
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kommitten i 1974 års betiinkande. att det mt1ste vara en uppenbar fördel för
både de patentsökande \)Ch patentmyndigheten. om svensk riitt anpassas
till konventionen sft att samma regler giiller för alla ansökningar som handHiggs vid den svenska patentmyndigheten. I fr<'tga om den europeiska patentkonventionen uttalar kommitten i 1976 års beHinkande. att det måste
vara en fördel för näringsliv och uppfinnare. om den svenska patentlagstiftningen även stivitt avser patentansökans form och innehåll i)verensstämmer med vad som kommer att gälla i iivriga Viisteuropa.
Kommitten konstaterar att det finns vissa skillnader i fri.'tga om kraven
pa ansökans form och innehäll mellan giillande svensk riitt ;) ena sidan
samt samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen a
andra sidan. Enligt knmmitten iir det i detta hiinseende fyra punkter som iir
av särskilt intresse. nämligen frhgan om uppfinnarens stiillning. kravet på
sammandrag. kravet pft deposition av mikrobiologisk kultur i vissa fall och
regleringen av det s. k. enhetskravet. dvs. av vad som för tas upp i en och
samma ansökan. Kommitten anser att övriga skillnader i frt1ga om ansökans form och innchtill mellan svensk riill och konventionerna inte iir av
sådan betydelse att de behöver behandlas siirskilt.
Vad först angar 11r1~fi1111are11s stiillning anför kommitten att uppfinnarens namn skall anges i ansökningen hftde enligt den svenska patentlagen
och enligt den europeiska patentkonventi\)nen (9 patentlagen resp. art.
81 ). Söks patent av annan än uppfinnaren. skall enligt patentlagen sökanden styrka sin rätt till uppfinningen. Enligt konventionen behöver däremot

*

sökanden i sådant fall endast uppge hur han har förvärvat riittcn till uppfinningen. Det europeiska patentverket skall emellertid delge den uppgivne
uppfinnaren vad sökanden har anfört i detta avseende (regel 17 .3 ). Godtar
uppfinnaren inte sökandens uppgifter. har han möjlighet att vid domstol eller annan behörig myndighet föra talan om bättre riitt till uppfinningen.
Har sådan talan väckts. avbryts handläggningen av den europeiska patentansökningen i avbidan på att tvi sten avgörs. Pä parternas begäran kan
emellertid handläggningen fortsiittas och det europeiska patent verket kan
också på eget initiativ i\teruppta handliiggningen (regel 13 ).
Kommitten anför vidare att sökanden både enligt patentlagen och enligt
konventionen i princip skall fullgöra sin skyldighet i de avseenden som
nyss nämnts samtidigt med att ansökningen görs. För det fall ansökningen
är bristfällig i dessa avseenden skiljer sig emellertid svensk riitt från vad

*

som gäller enligt konventionen. Enligt 15 patentlagen skall i sådant fall
sökanden föreliiggas att inom viss frist inkomma med uppgift om uppfinnaren och i förekommande fall styrka sin riitt till uppfinningen. UnderlMer
han detta avskrivs ansökningen. Avskriven ansökan återupptas. om sökanden inom fyra månader efter fristens utgång avhjälper bristen och betalar en återupptagningsavgift. Föreligger brist i de avseenden som nu berörs
i fråga om europeisk patentansökan. skall det europeiska patentverket underrätta sökanden om detta. Avhjälps inte sådan brist inom 16 måna-
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der frL\n ansökningcns ingivningsdag eller. om prioritct yrkas. frttn prioritL'tsdagcn. anscs dcn europeiska patentansökningen 1Herkallad (art. 91.)l.
Nagon miijlighet att diircfter fä ansökningen titerupptagen finns inte.
Kommitten anser att uppfinnarens stiillning enligt patentlagen iir fiirmfinligarc iin enligt konventioncn. Kommitten anser diirför att kravet p<'i
att annan sökande lin uppfinnaren skall styrka sin riitt till uppfinningen bör
bibchtillas si1vitt giiller nationella svenska patentansökningar. Enligt kommitten finns det inte heller n{igon anledning att i patentlagen införa n{1gl1n
motsvarighet till konventionens system med en direkt i lagen angiven frist
inom vilken uppfinnaren maste anges. Den nuvarande bestiimmelsen i patentlagen enligt vilken fristen bestiims genom föreliiggande i det enskilda
fallet med möjlighet alt i1teruppta ansökningen om fristen försittes

framst~ir

cnligt kommitten genom sin flexibilitet som förmilnligare iin konventionens
ordning iiven fdn uppfinnarens synpunkt.
Niista punkt som kommitten tar upp iir friigan om

s1111111111111/rag.

Enligt

den europeiska patentkonventionen skall europeisk patentansökan innehillla ett sammandrag (abstrm:I). dvs. en kortfattad sammanfattning av vad
som framgfir av beskrivningen, patentkraven och eventuella ritningar (art.
78; regel 33.2). Sammandraget skall vara avfattat så att det pi\. ett lättfattligt
siitt anger det tekniska problem som uppfinningen behandlar. grundprincipen för den lösni'ng som upplinningen innebiir och uppfinningens huvudsakliga anviindning eller anviindningar. Sammandraget skall tjiina uteslutande som teknisk information. Det får si1lunda enligt uttrycklig föreskrift i konventionen inte tillmiitas betydelse för annat iindamitl. i synnerhet inte vid bestiimmande av det begiirda skyddets omfattning eller vid avgörande av huruvida ansökningen innebiir nyhetshinder (art. 85 ). Motsvarande bestämmelser finns i samarbetskonventionen (art. 3.3: regel 8.1 ).
Ni'tgot krav pä. sammandrag finns däremot inte i gällande svensk rätt.
Kommitten stiillde sig i 1974 ftrs betiinkande tveksam till det liirnpliga i
att införa krav pf1 sammandrag av nationell svensk patentansökan. I 1976
:'1rs hetiinkande konstaterar kommitten att fördelarna frb.n informationssynpunkt med sammandrag iir viisentliga. Vidare bör enligt kommitten avsevärd betydelse tillmiitas det förhällandet att sammandrag kriivs enligt säviil den europeiska patentkonventionen som samarbetskllllVentionen. Mot
bakgrund hiirav föresli\r kommitten att krav pf1 sammandrag införs för
svenska nationella patentansökningar.
Det tredje spörsmtilct rörande ansökans form och innehåll som kommitten redovisar siirskilt giiller huruvida i svensk rätt skall införas krav pii

deposition
19

~l

a1·

k11/t11r

111·

mikroorganism i vissa fall. Saväl enligt patentlagen

snm enligt den europeiska patentkonventionen (art. 83) skall uppfin-

ningen i ansökningen beskrivas så tydligt att en fackman med ledning av
beskrivningen kan utöva den. Betriitfande vissa uppfinningar pt1 det mikrobiologiska området stiills emellertid i konventionen upp ett shrskilt krav i
fräga om tydlighet. Avser uppfinning mikrobiologiskt förfarande eller als-
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ter av sftdant förfarande och omfattar uppfinningen anviimlning av mikroorganism som inte iir allmiint tillgänglig. anses enligt konventionen uppfinningen tillräckligt tydligt angiven bara om kultur av mikroorganismen har
liimnats i förvar i särskild ordning (regel 281. Nttgon motsvarande bestiimmelse med krav pt1 deposition finns varken i patentlagen eller i patentkungörelsen. I de bestämmelser som patentverket har utfärdat med stöd av
41

~

patentkungörelsen ges emellertid vissa föreskrifter om deposition av

mikroorganism. Enligt patentbestämmelserna är sådan deposition önskvärd och liimplig i vissa fall. niimligen om beskrivningen inte kan g{iras sädan att förväxling med andra organismer är utesluten. om organismen är stl
siillsynl att det kan antas vara förbundet med svtirighet att antriiffa den i
naturen eller om framställningen av organismen inte med säkerhet iir reproducerbar. Stidan deposition bör ske hos internationellt känd vetenskaplig in- eller utliindsk institution som är oberoende av uppfinnaren (sökanden).
Enligt kommitten bör kravet pa tydlighet i fdtga om beskrivning av uppfinningen vara lika striingt i svensk riitt som i den europeiska patentkonventionen. Som jag skall ;)terkomma till i ett annat sammanhang (avsnitt
11.12) föresl<)r kommitten som ny ogiltighetsgrund i svensk rätt att uppfinningen inte iir tillräckligt tydligt angiven i patentet. Enligt kommitten bör
denna ogiltighetsgrund ha samma innehåll i frtiga om patent meddelade av
det svenska patentverket som i fråga om europeiska patent för Sverige.
Mot bakgrund av vad nu har anförts anser kommitten att i svensk rätt bör
införas krav p{i deposition av kultur av mikroorganism i samma omfattning
som i den europeiska patentkonventionen. Den svenska regleringen av si\.dana deposirioner bör enligt kommitten i största utstriickning ges samma
innehäll som mntsvarande reglering i konventionen. Kommitten anmiirker
i sammanhanget att arbete pagär inom WIPO ptt att fa till ständ en konvention om erkiinnande av deposition av mikroorganismer.
Det sista spörsmälet rörande ansökans form och innehäll som kommitten tar upp siirskilt gäller regleringen av det s. k. e11'1l'lskr111·l'I. I I0 ~
patentlagen föreskrivs att i samma ansökan inte far sökas patent pa två eller !lera uppfinningar som iir oberoende av varandra. Motsiittningsvis giiller enligt kommitten att en ansökan fär avse flera uppfinningar som inte iir
oberoende av varandra. I artikel 82 i den europeiska patentkonventionen
föreskrivs att en europeisk patentansökan frtr hiinföra sig till endast en enda uppfinning eller till en grupp uppfinningar som har sfidant samband att
de ger uttryck för samma uppfinningside. Kommitten anser att någon skillnad i sak mellan I0
föreligga.

*patentlagen och konventionens artikel 82 inte torde

I svensk rätt finns en närmare reglering av enhetskravet i 14 och 15

**

patentkungiirelsen. Där anges vissa fall i vilka en patentansökan för innehi'llla flera patentkrav. I en och samma ansökan fär sålunda tas upp patentkrav som avser utföringsform av uppfinning enligt föregående pa-
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tentkrav i denna ansökan. rnirjlimte medges att i en Lll.:h samma ansökan på
vissa s;itt kombineras patentkrav avseenJe uppfinningar som är all h;införa till olika kategorier (alster. förfarande eller anv1inuningl. Det har enligt
kommitten ansetts all en ansökan inte får innehttlla anJra kombinationer
av uppfinningar lin som anges i niimnua bestämmelser i patentkungörelsen.
Kornmitten påpekar att enligt I:i

~

andra stycket patentkungörelsen var:ie

patentkrav för avse enuast en uppfinning.
Den europeiska patentkonventionen innehfdlcr inte nagon uttömmande
reglering av de fall i vilka en europeisk patentansökan för innehftlla flera
patentkrav utan ger endast vissa exempel på tillfttna kombinationer av patentkrav (reglerna 29 och 30). Redan Jessa exempel iir emellertid mera omfattande lin de fall som anges i patentkungörelsen. Kommitten pf1pekar att
om Sverige tilltr1iuer konventionen. europeiskt patent kommer att kunna
meddelas för Sverige med de kombinati1mer av patentkrav som lir tillatna
enligt konventionen. Fr{m praktisk synpunkt anser kornmitkn det i så fall
vara ni.idv;indigt att samma reglering tilHimpas såvitt avser patentansökningar som handliiggs vid det svenska patentwrket. Konventionens reglering i detta avseende torde Jessutom. framhttller kommitten. under alla
förhållanden bli normbildande i Västeuropa. Kommitten anser att det därför bör vara en väsentlig fördel för sökande och ombud om svensk rätt i
detta avseende överensstiimrner med vad som gäller i övriga vlb;teuropeiska industristater och vid det europeiska patentverket. På grund av vad sålunJa anförts föresli'lr kommitten att regleringen i 15

~

patentkungörelsen

anpassas till vad som giiller enligt konventionen. Kommitten anser vidare
att denna paragraf" även i redaktionellt avseende bör utformas i niira övcrensstiimmelse med konventionen. Kommitten pftpekar att den europeiska
patentkonventionens reglering av enhetskravet iir förenlig med samarbetskonventionen (regel 13.1-13.4).

11.7.3 Re111i.1·sy1tra11de11a

Frågan om uppfinnarens stlillning har herörts i ett stort antal remissyttranden över 1974 års betänkande. LO. Sryrelsen fiir reknisk 11t1·eckli11g
( STU ). S1·e11ska 11p1~fi1111an'.fi"irc11i11ge11 och S1·erige.1· ci1·i/i11gc11iörsj("irh1111d
framhåller att ett svenskt tillträde till samarbetskonventionen inte fär medföra att uppfinnarens riittsst1illning f"örsiimras. Saknas uppgift om uppfinnaren i en internationell ansökan kan det enligt vad STU och uppfinnareföreningen påpekar gft Jf111g tid från ingivnings- eller prioritetsdagen innan
ansökan kompletteras i detta hiinseende. Samma eller liknand..:: synpunkter
framförs av SA CO/SR. Srarn·crkrns i11gc11iiir.1:fi"irh1111d, S1·criges /11111r-

1·crks- och ind11srriorg1111i.wtio11 samt TC(). LO. SACO/SR. Svenska uppfinnareföreningen. Sveriges hantverks- och industriorganisation. STU och
TCO föresli.\r att den svenska patentlagen iindras sä att en internationell
patentansökan som omfattar Sverige redan fri\n början mftste innehftlla
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uppgift om uppfinnaren. TCO menar att detta hör ske genom att i pakntlagen tas in en bestämmelse om att en patentansökan inte skall anses ingiven
om den inte innehåller uppgift om uppfinnarens namn. Sveriges hantverksoch industriorganisation, STU och uppfinnareföreningen anser att det önskade resultatet skulle kunna uppnås genom en ny bestlimmelse i patentlagen av innebörd att en patentansökan inte anses ingiven förrän den dag då
uppgiften om uppfinnaren inges. Samma lösning föreslås av en ledamot i
Statens 11ii1111u/ .för arhetstagarl's 11ppfi1111i11gar medan nämnden i övrigt
ansluter sig till kommittens förslag.
Frt1gan huruvida krm· ptl s11111111wulrag bör införas även för nationella
svenska patentansökningar togs upp i nf1gra av remissyttrandena över 1974
ärs bet~inkande. De remissinstanser som berörde fr::\gan stiillde sig kritiska
till kommittens dåvarande tveksamhet till att införa krav pf1 sammandrag
av nationella ansökningar. S\'l'llSka i11d11stric11s pate11ti11g1'1!iiircrs ji'irening
ansf1g att kostnaderna för och besviirct med att utarbda sammandrag inte
spelar någon niimnvärd roll jiimfört med de fördelar som sammandrag innebiir vid informationssi.ikning och spridning av information. Ur1nfi1111a!"l'Fire11i11gl'11 uttalade att det torde vara till fördel att införa krav pt1 sammandrag och att det ringa merarbete som kriivs av sökanden för att utarbeta
sammandrag inte bör avskriicka från att införa ett sådant krav. Pate11fl·erket ansåg att införande av sammandrag i fråga om nationella patentansökningar skulle underlätta för verkets granskare att hålla sig a jour med det
sHindigt viixande granskningsmaterialet. Enligt verket är det möjligt att
sammandragen ocksti skulle kunna utnyttjas för att i framtiden rationalisera granskningen så att den första nyhetsgranskningen görs pi\. grundval av
sammandrag och att resultatet av denna granskning följs upp på patentskriftsmaterialet. Aven frän allmiinhetens synpunkt torde enligt patent verket sammandragen göra den tekniska informationen mera Hiltillgänglig iin
vad f. n. iir fallet och sl\lunda befriimja spridandet av teknisk information.
Patentverket hävdade att de nu niimnda skiilen väger tyngre ~in det merarbete och de högre kostnader för sökanden och den ökade belastning för
verket som skulle uppkomma om skyldighet att ge in sammandrag föreskrivs iiven för nationella patentansökningar.
Kommittens förslag rörande krav p::\ deposition ar mikrourg1111is111 berörs av patentverket och Uikemedelsindustriföreningen. P11te11t1·erket hälsar med tillfredsstiillelse att krav på sådan deposition införs i svensk riitt i
samma omfattning som i den europeiska patentkonventionen. A ven Läkemedl'isi11d11str(fiire11i11ge11 tillstyrker att det i svensk rätt införs krav pfl deposition av mikrooganism i samma utsträckning som enligt konventionen.
Niir det giiller regleringen av rnhetskral'et välkomnar pate11tomb11dsföre11i11gl'11 förslaget om liberalisering av denna reglering. Patentl'crket motsiitter sig inte kommittens förslag att gtl tiver frtm en uttömmande reglering
av vad som för tas upp i en och samma patentansökan till en mer flexibel
reglering. Verket anser emellertid att de nya reglerna bör tillämpas rcstrik-
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tivt si'1 alt den exemplifiering som ersiitter den uttömmande uppriikningcn i
praktiken blir ullryck för vad -;om skall anses tillittet alt ta upp i en och
samma ansökan.

11.7..I Fc"ircdraglll1ilc11

Kommitten har ansett det vara en fördel för niiringsliv och uppfinnare
11m den svenska patentlagstiftningen s~\vitt avser anstikans form och inneh;'tll överensstiimmcr med samarbetskonventionen m:h den europeiska patentkonventionen. Pt1 grund hiirav har h1mmittcn förnrdat att den svenska
lagstiftningen i dessa avseenden anpassas till konventillllCrna utom pft de
punkter där starka skiil talar för alt nu giillande reglering behfills i fr[1ga llfll
naliLlflella patentansökningar trots att den avviker fdin konventionerna.
Denna principiella instiillning har Himnats utan erinran vid remissbehandlingen. Jag ansluter mig ocksi1 till kommillcns synsiill i detta avseende.
Bestiimmelserna om ansökans form och inne hall har till stor del teknisk
karaktär. I likhet med kommitten anser jag att det endast iir fyra punkter
som är av siirskilt intresse och diirför bör behandlas vid en genomgång av
fr~1gor av större vikt. nämligen frågan om uppfinnarens s@lning. kravet pti
sammandrag. kravet på depnsition av mikrobiolngisk kultur i vissa fall l•Ch
regkringcn av det s. k. enhetskravet. dvs. av vad som får tas upp i en och
samma patentansökan.
Vad först angär

11p1~/i111111re11s

stiil/11i11g gäller både enligt svensk rätt

och enligt den europeiska patentkonventionen all uppfinnarens namn skall
anges i anstikningen. Enligt samarhetskonventionen skall internatinnell
patentansökan innchalla uppgift om uppfinnaren. om lagen i ätminshmc
ntigon av de stater som ansökningen omfattar kriiver att dessa uppgifter
liimnas niir ansökningen ges in. Underll\tenhet att iaktta denna föreskrift
föranleder dock inte att ansökningen som sådan avvisas eller anses :iterkallad. I fråga om stat vars lag kräver att dylika uppgifter lämnas men
tillater att detta görs senare än när en nationell ansökan ges in. fär uppgifterna liimnas senare till den statens patentmyndighet.
Söks patent av annan än uppfinnaren. skall enligt svensk rätt sådan sökande styrka sin rätt till uppfinningen. Enligt den europeiska patentkonventionen behöver sökanden i sådant fall endast redogöra för hur han förvärvat rätten till uppfinningen. Redogörelsen skall av det europeiska patentverket delges den uppgivne uppfinnaren. Kommitten har ansett att
svensk rätt är förmånligare för uppfinnaren iin konventionen och har därför föreslagit att den nuvarande regleringen på denna punkt bibehålls. Remissinstanserna har inte haft ni\gon erinran mot detta. Av samma skäl som
kommitten anser jag att nuvarande bestämmelse om skyldighet att styrka
rätten till uppfinning skall behållas sävitt gäller nationella svenska patentansökningar. Detta krav kommer då också att gälla i fråga om internationella patentansökningar som omfattar Sverige.
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En annan viktig frttga röranJc uppfinnarens stiillning gliller niir uppgift
otn uppfinnaren senast mttste föreligga. Bttde enligt svensk riitt lH:h enligt
den europeiska patentkonventionen skall uppfinnaren i princip anges niir
ansiikan

gör~.

Skillnad förL'ligger diircmot mellan svensk riitt och konven-

tionen i fr~iga om möjligheten att riitta till en brist i detta avseende. Saknas
uppgift om uppfinnaren i ansökningen. skall enligt svensk riilt sökanden
forcHiggas att inom frist som patentmyndigheten bestämmer avhjiilpa bristen och i förekommande fall styrka sin riitt till uppfinningen. Underlftter
han att efterkomma sådant föreläggande. avskrivs ansökningcn. Avskriven ansökan kan

~iterupptas.

om sökanden avhjälper bristen inom fyra

mfmadcr frrtn fristens utg[tng. Saknar europeisk patentansökan uppgift om
uppfinnaren eller redogörelse för hur sökanden har förvlirvat rätten till
uppfinningen, skall dct europeiska patentverket undcrriitta sökanden nm
detta. Avhjälps inte sttdan brist inom 16 mänader från ansökningens ingivningsdag eller, i förekommande fall. från prioritetsdagen, anses den europeiska patentansökningen återkallad. Någon möjlighet att därefter fä ansökningen rtterupptagen finns inte. Kommitten har ansett den svenska regleringen vara att föredra eftersom den är mer llexibel och har därför föreslagit att nuvarande ordning hihchålls.
Kommittens förslag i denna del har liimnats utan erinran av llertalct rcmissinstanser. Nagra remissinstanser har emellertid förordat en lagändring
av innebörd att patentansökan över huvud taget inte skall anses ingiven
fiirriin uppgift om uppfinnaren föreligger. Förslaget synes ha föranletts
thimst av det förhtlllandet att föreliiggamk att ange uppfinnaren sftvitt giiller internationell patentansökan inte kan utfiirdas förrän ansökningen har
fullföljts till det svenska patentverket. I samarbetskonventionen föreskrivs
visserligen att internationell ansökan skall innehålla uppfinnarens namn
och andra föreskrivna uppgifter om honom. om enligt den nationella Jagen
i minst en av de Jesigncrade staterna dessa uppgifter skall liimnas nlir en
nationell ansökan ges in, men det aligger inte den mottagande myndigheten
att tillse att hcstlimmclsen efterlevs. Föreläggande att komplettera ansökningen i detta hiinseendc kan s<\lunda inte utfärdas förrän ansökningen har
fullföljts till nationell patentmyndighet. Det kan därför Jröja mer iin tvi't ttr
frän det ansiikan gjordes innan uppgift om uppfinnaren lämnas.
För egen del vill jag i detta sammanhang anföra följande. I princip skall
uppgift om uppfinnaren lämnas i ansökningen när den ges in. En brist i detta avseende bör rättas snarast möjligt. eftersom det annars finns risk för alt
uppfinnarens rätt trlids för när. Enligt min mening kan det dock ibland vara
ofördelaktigt för uppfinnaren med en ordning enligt vilken uppgift om uppfinnaren ovillkorligen måste föreligga när patentansökningen görs. Förhållandena kan vara sådana att det är ursäktligt att uppgiften saknas vid ingivandet. t. ex. därför att det ännu inte har kunnat utredas vem som är uppfinnare. En bestämmelse av innebörd att ansökan inte skall anses ingiven
fi.irrän uppfinnaren har angivits skulle i fråga om nationell svensk patentan-
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sökan innebära att ingivnings<lagen förskjuts. En s{tdan ordning skulle
medföra uppenbar risk för all uppfinnaren kunde klllllma all lida riittsförl11st. Jag anser dessutom att en bestämmelse av det slag som har föreslagits
av vissa remissinstanser inte är förenlig med samarbetskonventionen. Enligt konventionen skall niimligen den internationella ingivningsdagen anses
som faktisk ingivnings<lag i va1je stat som omfattas av en internationell ansökan. Jag anser mig sttlunda inte kunna biträda dessa rernissinstansers
förslag att patentansökan inte skall anses ingiven förriin uppgirt om uppfinnaren har liimnats. Av samma skiil ansluter jag mig till kommittens förslag
att bibehtilla den nuvarande flexibla ordning för komplettering av ansökan
med uppgift om uppfinnaren.
Enligt samarbetskonventionen skall internationell patentansökan innehälla ett sa111111c111drag, dvs. en kortfattad sammanfattning av vad som
framgår av beskrivningen. patentkraven m:h eventuella ritningar. Detsamma giiller enligt den europeiska patentkonventionen i fråga om europeisk
patentansökan. N[tgot krav på sammandrag finns däremot inte i giillande
svensk rätt. Kommitten har föreslagit att krav på sammandrag införs för
svenska nationella patentansökningar. Förslaget har lämnats utan erinran
under remissbehandlingen.
För egen del anser jag att ett system med sammandrag innebär betydande fördelar från informationssynpunkt. Upprättande av sammandrag medför ett ringa merarhete för sökanden. Detta merarbete uppvägs enligt min
mening mer än väl av de (ördelar ett sådant system erbjuder. Jag hiträder
diirför kommittens förslag att sammandrag skall krävas även i fråga om
svenska nationella patentansökningar. Jag vill i cklla sammanhang erinra
0111 att enligt samarbetskonventionen od1 den europeiska patcntkonvcntiomm sammandrag av internationell resp. europeisk patentansökan skall tjäna cnhart som information. Det fftr sålunda inte tillmätas hetydelse för annat iindamål. t. ex. vid best~iinmande av det begärda skyddets omfattning.
Detsamma hör givetvis gälla m:ksä i frftga om sammandrag av svensk nationell patentansökan.
Vad angår kommittens förslag att i svensk rätt skall införas krav på deposition ar mikrohiologisk kultur i vissa fall har kommitten framhållit att i
den europeiska patentkonventionen finns föreskrifte~ härom medan sådant
krav inte ställs upp i svensk rätt. Enligt konventionen anses beskrivningen
av en uppfinning som omfattar användning av mikroorganism i vissa fall
inte tillräckligt tydlig. om inte en kultur av denna organism lämnas i förvar
i slirskild ordning. Sttlunda krävs enligt konventionen deposition. om uppfinning avo;er mikrobiologiskt förfarande eller alster av sådant förfarande
och uppfinningen omfattar användning av mikroorganism som inte är allmänt tillgänglig. Kornmitten har ansett att kravet på tydlighet i fråga om
beskrivning av uppfinningen bör vara lika strängt enligt svensk rätt som
enligt konventionen och har dföför föreslagit att i svensk rätt införs krav på
deposition i de fall detta krti.vs enligt den europeiska patentkonventionen.
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Kommittens förslag att i svensk riilt infiirn krav pft deposition av mikrobiologisk kultur i vissa fall har. i den mftn det berörts av remissinstanserna.
lämnats utan erinran eller mottagits metl tillfretlsstiilklse.
För egen del vill jag först framhfdla att det lir en grundliiggande princip i
patentriitten att den ensamrlitt som patent medför erh;llls i utbyte mot att
uppfinnaren metlverkar till att uppfinningen blir kiind och dlirmed bidrar
till att spritla teknisk kunskap. I patentlagen föreskrivs i enlighet htirmed
att patentansökan skall inneh<)lla en beskrivning av uppfinningen och att
denna beskrivning skall vara sf1 tydlig all en fackman med letlning av Jen
kan utöva uppfinningen. Om en uppfinning omfattar användning av en
mikroorganism. är det därför nödvändigt att det görs klart vilken organism
det är frftga om. I de fall d!1 det rör sig om en välkiind organism torde det
vara möjligt att på ett tillfredsställande sätt beskriva den i skrift. Giiller det
däremot en sällsynt eller nyupptlickt organism. torde det vara myckd
sv[1rt och i vissa fall omöjligt att i ord beskriva den. Kravet pft tydlighet
kan i sft fall uppfyllas bara genom att en kultur av organismen famnas i förvar. Det iir enligt min mening uppenbart att kravet pft tydlighet i frf1ga om
beskrivningen skall vara lika striingt i svensk riitt som i konventillnen. Visserligen har patentmyndigheten möjlighet redan enligt giillande riitt att kriiva deposition. om myndighl?ten anser att tydlighetskravet annars inte iir
uppfyllt. Jag anser emellertid det vara liimpligare att ha en generell föreskrift om depositilln i de fall som anges i konventionen lin en ordning enligt
vilken patentmyndigheten i dessa fall skall föreliigga sökanden att komplettera den skriftliga beskrivningen med deposition av organismen. Hiirtill kommer att jag senare (avsnitt 11.12.51 kommer att föres);) som ny
grund för ogiltigförklaring av patent att 11pplinningen inte iir tillriickligt tydligt angiven i patentet. Som kommitten har framh<"\llit biir denna ogiltighetsgrund ha samma inncl1[1ll i fraga om patent meuuelade av det svenska
patentverket som i frt1ga om europeiska patent för Sverige. Av nu angivna
sklil bitrfalcr jag kommittO:ns förslag nm att införa krav pft depl'Sition av
mikrobiologisk kultur. om uppfinningen avser mikrLibiologiskt förfarande
eller alster av si'ldant förfarande och uppfinningen omfattar anviindning av
mikroorganism som inte lir allmiint tillgiinglig.
Om mikrobiologisk kultur som har lämnats i förvar utgör del av en patentansökan. uppkommer problem om kulturen skulle dö eller om tredje
man inte längre kan fä tillgång till kulturen. Frt1gan i vilket fall förnyad deposition skall fä gi.iras överviigs i samband med det arbete pfi att utarbeta
en internationell konventil'n om erkiinnande av deposition av mikroorganismer som pågtlr inom WI PO. Ett utkast till en sädan konvention skall behandlas vid en diplomatisk klmferens i april 1977. Enligt detta utkast för
förnyad deposition tiga rum i vissa fall. Eftersom konventionslt'xten iinnu
inte iir antagen anser jag det doek vara för tidigt att nu ta stiillning till hur
dessa frti.gor hör regleras i svensk riitt.
Den sista av de punkter rörande ansökans form och innehftll som kom-
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mitten har tagit upp giiller regleringen av do:t s. k. l'11hcrskra\'c't. Enligt lll

~

patentlagen fi'tr i en m:h samma ansökan inte sökas patent pö två eller flera
uppfinningar som är oberoende av varandra. En niirmare reglering av enhetskravct finns i 15 ~patentkungörelsen. Diir föreskrivs alt vissa angivna
kombinationer av patentkrav f{1r göras i en patentansökan. I praxis har ansetts att en ansökan inte fi'tr inneh~tlla andra kombinationer iin som anges i
sistniimnda paragraf.
Samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen innehttllcr bestiimmelser som i sak överensstämmer med 10 patentlagen. I
tillämpningsföreskrifterna till resp. konvention regleras emellertid enhetskravet närmare pä ett sätt som avviker fnrn 15 ~patentkungörelsen. 1 fraga

*

om internationella patentansökningar som avser Sverige mäste sftlunda
godtas vissa kombinationer av krav som inte anses tillf1tna enligt gällande
rätt. Vad angår den europeiska patentkonventionen avviker dess reglering
av enhetskravet från gällande svensk riitt framförallt diirigenom att konventionen inte innehåller nflgon uttömmande uppriikning av fall i vilka en
europeisk patentansökan får inne hälla flera patentkrav. Som kommitten
har pi'tpekat är redan de i konventionen nämnda exemplen på tilltitna kombinationer av patentkrav mera omfattande än de fall som anges i patentkungörelsen. De exempel som anges i den europeiska patentkonventionen
omfattar bl. a. alla de fall i vilka enligt samarbetskonventionen en internationell patentansökan får innehålla flera patentkrav.
Kommitten har framhttllit att om Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen. europeiskt patent kommer att kunna meddelas för Sverige med i'ttminstone de kombinationer av patentkrav som anges i den europeiska patentkonventionen. Mol bakgrund htirav har kommitten ansett
det vara nödvändigt att samma reglering tillämpas sftvitt avser patentansökningar som handläggs vid det svenska patentverket. Kommitten har
vidare förordat att svensk rätt anpassas till den europeiska patentkonventionens reglering på denna punkt även om Sverige inte tillträder konventionen. Som skäl härför har kommitten anfört att konventionens reglering under alla förhållanden torde bli normbildande i Västeuropa och att det bör
vara en väsentlig fördel för sökande och ombud att samma reglering finns i
svensk rätt.
Kommittens förslag att regleringen av cnhetskravet skall anpassas till
den europeiska patentkonventionen har inte mött nagon erinran under remissbchandlingen. Jag delar kommittens uppfattning att det vid ett tillträde
till konventionen av praktiska skäl är nödvändigt med en anpassning av
den svenska författningstexten pi\ denna punkt. Som kommitten har framhall it bör en sadan anpassning innebära fördelar för sökanden och ombud.
Härtill kommer att den euwpeiska patentkonventionen och samarbetskonventionen på denna punkt är helt förenliga med varandra. Genom en anpassning av den svenska regleringen av enhetskravet till den europeiska
patentkonventionen kommer sttledes denna reglering att kunna tillämpas
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även pä internationella patentansökningar. Jag biträder därför kommittens
förslag att regleringen av enhetskravet anpassas till den europeiska patentkonventionen. Liksom f. n. bör de närmare föreskrifterna i denna fri\ga tas
in i patentkungörelsen.
Patentverket har i sitt remissyttrande uttalat att den nya exemplifierande
regleringen bör tillämpas restriktivt sft att de exempel som ges i författningstexten i praktiken blir uttryck för vad som är tillåtet i fräga om kombinationer av patentkrav. Med anledning hiirav vill jag pftpeka att en ansökan givetvis fär innehttffa !lera patentkrav endast i den mån det är till:itet
enligt 10 § patentlagen. Som jag tidigare har nämnt föreskrivs där att patent inte i samma ansökan far sökas pä två eller flera uppfinningar som är
oberoende av varandra. Enligt min mening är de exempel på tilff1tna kombinationer av patentkrav som ges i den europeiska patentkonventionen så
omfattande att det förefaller föga troligt att ytterligare kombinationer. annat iin i enstaka undantagsfall. kan rymmas inom den ram som anges i 10 §
patentlagen.

11.8 Handläggningsordningen
11.8.J Gällande rii1t

När en patentansökan har inkommit till patentmyndigheten. prövar patentmyndigheten om sökanden har iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan samt om de materiella patenterbarhetsvillkoren är uppfyllda. Om
ansökningshandlingarna är fullständiga och hinder mot patent inte föreligger. skall ansökningen godkännas för utläggning (19 ~ patentlagen). Sökanden skall inom två månader därefter betala avgift för tryckning av ansök-

*).

ningen (20
Betalas inte tryckningsavgiften avskrivs ansökningen. om inte sökanden
har medgivits befrielse fr:in denna avgift. Sedan tryckningsavgiften har betalats eller befrielse från avgiften medgivits. skall ansökningen utläggas för
att allmänheten skall fä tillfälle att göra invändningar mot ansökningen
(21 *).Invändning skall göras skriftligen inom tre månader från det att utläggningen har kungjorts av patentmyndigheten. Sedan invändningstiden
har gått ut. skall patentmyndigheten pröva om ansökningen skall bifallas
(23 § ). Patent är meddelat. när ansökningen har bifallits och beslutet har
vunnit laga kraft (26 § ).
Finner patentmyndigheten vid sin granskning att sökanden inte har iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller att annat hinder för bifall till
ansökningen föreligger. skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge
yttrande eller vidta rättelse. Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet. skall ansökningen avskrivas. Avskriven ansökan återupptas, om
sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med
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yttranJc eller avhjiilper den pf1talaJe bristen och tillika hctalar siirskild
[tterupptagningsavgift. Fiireligger hinder för bifall till ansökningen även cfter dct att sökamlcn har avgivit yttrande och har: siikanden haft tillföllc att
yttra sig rörande detta hinder. skall ansökningen avslt1s. om det inte finns
anledning att ge sökanJen nytt förefäggande ( 15 ~).
Den granskning som föregftr beslut att godkänna ansökan för utliiggning
iir 11ppdclaJ i t vä led. I samband meJ ingivanJet görs en första granskning
av ansökningen frfm formell synpunkt. Denna granskning sker vid Jet s. k.
patentkansliet. Skulle väsentliga formella brister föreligga. utfärdar patentkansliet föreläggande för sökanden att avhjiilpa bristerna. Om ansökningen
inte avskrivs av patentkansliet. överliimnas den efter det att kansliets
granskning har avslutats till en tekniskt kunnig ledamot på patentavdelningen. Denne granskar ansökningen frt111 såväl formell som materiell synpunkt. Finner han att brist föreligger. utfardas föreliiggande för sökanden
att avhjälpa bristen. l\kd den ordning som f. n. tilliimpas vid patentverket
skall den tekniskt kunnige ledamoten i princip bereda iirendet st1 all han
bara hehöver utllirda ctt föreliigganJe.
Beslut att goJkiinna ansökan för utliiggning meJdelas enligt instruktionen ( 1965: 65~) för patent- m:h registreringsverket av tekniskt kunnig ledamot pä patentavdelningen. Sf1dan ledamot för också vid prövningen efter
inviindningstidens utgang besluta att hifalla ansökningen. Finner denne ledamot att ansiikan bör avslås eller har invändning gjorts. skall ärendet
hiinskjutas till överorJnad (Överingenjör eller avJelnings.:hef).

I! .8.2 Kom·cntionema
Niir en intanationell ansiikan har inkommit till en mottagande myndighet. skall denna myndighet enligt samarbetskonventionen underkasta ansökningen en formell granskning för att faststiilla om Jen kan t'tsiittas internationell ingivningsdag. Myndigheten skall därvid kontrollera att ansökningen uppfyller vissa minimikrav. Är Jcssa minimikrav uppfyllJa. skall
ansökningen som internationell ingivningsJag åsiittas den dag Jt1 ansökningen kom den mottaganJe myndigheten tillhanJa. Om den mottaganJe
mynJigheten diiremot !inner att ansökningen inte uppfyller minimikraven.
skall sökanden anmodas att inom viss tiJ komplettera eller rätta ansökningen. Efterkommes denna anmodan. åsätts ansökningen som internationell ingivningsdag den Jag df1 kompletteringen eller riittelsen kom den mottagande myndigheten tillhanda.
Varje internationell patentansökan skall underkastas internationell nyhetsgranskning (" "intemational scarch .. ). Denna granskning har till syfte
att klarHigga teknikens standpunkt på det område som berörs av ansökningen. Granskningen skall utmynna i en rapport.
I den mån konventionens bestämmelser om internationell förbcreJande
patenterbarhetsprövning är tilliimpliga skall internationell patentansökan
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pt1 hegLiran av sökanden underkastas ~iven s{tdan prövning. Syftet med den
internationella fiirbercdande patentcrbarhetspriivningcn Lir att fö cll preliminiirt. icke bindande 11tb'ttande huruvida den uppfinning for vilken skydd
söks förefaller vara ny. h;i uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industrielit. Aven denna prövning skall utmynna i en rapport.
Konventionen inneh[iller detaljerade hes!Limmelscr om handliiggningcn
av internatil111ell patentansökan vid mollagande myndighet. myndighet för
internationell nyhetsgranskning och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
Sedan den internationella nyhetsgranskningcn och. i förekommande fall.
den internationella förberedande patcnterbarhetsprövningen är klar kan
sökanden avgöra i vad mt1n han vill fullfölja ansökningen vid de natilHlella
patentmyndigheterna. Fiir all i s{t fall fö sin ansökan prövad av patentmyndigh1:t i designerad stat skall sökanden inom viss tid till denna myndighet
ge in avskrif't av ansökningen (Ofll s{tdan avskrift inte tidigare har tillställts
denna myndighet) och översiittning av denna. om s{1dan kriivs. samt hetala
föreskriven avgift.
Patentmyndighet i designerad stat för inte handfagga eller pröva en internationell ansökan före utgtingen av den tidsfrist som giiller för att fullfölja
ansökningen. Pf1 uttrycklig beg~iran av sökanden far dock handläggning
resp. prövning av ansökningen pf1bör:jas tidigare.
Sökanden har rätt alt hos patentmyndighet där ansökan fullföljs iindra
patentkrav. beskrivning och ritningar. I konventionen regleras när sådan
ändring senast för ske och hur omfattande den för vara. Nationell patentmyndighet far inte meddela patent eller avslf1 internationell ansökan före
11tgtu1gen av den frist inom vilken sökanden enligt konventionen har riill att
iindra ansökningen. om inte sökanden uttryckligen medger delta.
Kunvcntionen innchtiller ocksft bestiimmclser om när en internationell
ansökan tidigast t:'\r hftllas tillgiinglig för envar vid nationell patentmyndighet. Nationell patentmyndighet har riitt att niir som helst offentliggöra att
den i viss ansökan har upptagits som designerad myndighet. Sftdant offentliggörande for dock endast innehfdla upplysning om den mottagande myndigheten, sökandens namn. internationell ingivningsdag. internationellt
ansökningsnummer och benämning ptt uppfinningen.
En 1111ti1111ell patentansökan kan på hegiiran av sökanden bli föremttl för
en nyhetsgranskning som motsvarar den internationella nyhetsgranskningen ("intcrnational-type seareh'"), om vederbörande stats lag tilli\ter detta.
Fördragsslutande stat har vidare r1itt all låta var:ie nationell ansökan bli
föremr1l för dylik nyhetsgranskning. Har sftdan nyhetsgranskning av nationell ansökan rörande viss uppfinning utförts och blir samma uppfinning
diirefter föremftl för internationell patentansökan, skall resultatet av denna
granskning om möjligt anviindas vid nyhetsgranskningen av den internationella ansökningen. Kan i sådant fall rapporten över den internationella nyhetsgranskningen helt eller delvis uppriittas på grundval av resultatet av
15
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nyhetsgranskningen av Jen nationella ansökningen. har siikanden rätt att

fä motsvarande ncdsiittning av avgiften för den internationella nyhelsgranskningcn.
Handhiggningen av en europl'isk patentansökan vid del europeiska patentverket iigcr rum p[1 llera frän varandra frisu1endc enheter. mollagningsavdclning. nyhctsgranskningsanlclning. prövningsavdclning och in\'iindningsa vdeln ing.
Sedan en europeisk patcntansiikan har ingivits. blir den sfdunda fiiremfd
för granskning frfö1 formell synpllnkt vid en 1111,ttagnings:1vdel11ing samt
underkastas nyhetsgranskning vid en nyhetsgranskningsavdelning. Över
nyhet>grailskningen uppriittas en -;iirskild nyhetsgranskningsrapport. Sedan nyhetsgranskningsrapporten har delgivits sökanden. mibte denne
inom sex m<'1nader fr[111 den dag d[i publiceringen av nyhetsgr;mskningsrapportcn kungörs i den europeiska patenttidningen begiira fortsatt priivning
av ansökningen (patentcrbarhctsprövningJ. Regiirs inte sfalan prövning.
anses den europeiska patcntansiikningcn !1terkallad.
Den fortsatta priivningen utfiirs av en prörningsavdclning. Föreligger
brist i n<'ignt avseende. formellt eller materiellt. skall sökanden f'örcliiggas
att avhjiilpa bristen. Etkrkommes inte s[1danl fi.ireliiggande. skall ansiikningen anses i1terkallad. Sökanden har dock

mi~jlighcl

att ft1 ansökan som

har ansetts t1terkallad {1terupplagen. om han inom tvi\ rrn'1nader efter utgrmgcn av förelagd tid avhjiilpcr bristen och betalar siirskild fitenrpplagningsavgirt. Finner priivningsavdclningen vid sin slutliga prövning alt hinder fiir bifall till ansökningen inte l'öreligger, skall europeiskt patent meddelas. I annat fall skall ansi:ikningcn avsli\s. I prövningsavdclningcns beslut
dclt:1r i rcgel tre tekniskt kunniga granskare. lkrcdningcn av iirendc ankommer diiremot normalt pti en granskare. Fiirvallningsrtillcl kan besluta
att slutligt beslut pa prövningsavdelning i vissa grupper av iirenden för
meddelas av en granskare.
Inviindningsförfarandet iir förlagt efter patentmeddelandet. lnviindningar prövas av siirskilda invi·indningsavdelningar. lnviindningsavdelning kan
besluta att det meddelade patentet skall uppriillh:'tllas i nföriindrad lydelse,
att del skall uppriitthidlas i fiiriindrad lydelse eller att det skall upphiivas.
Beslut av nlllllagningsavdclning. prövningsavdclning och invtindningsavdelning kan överklagas till siirskilda besviirskamrar.
Det curopeiska patentverket för inte göra iindringar i europeisk patcnlansiikan eller eurppeiskl patent utan atl sökanden har gndkiint ändringen.
Sammandragets slutliga lydelse fastsliills dock ensidigt av nyhelsgranskningsavdelningen i samband med att nyhetsgranskningsrapporten upprättas. Nyhetsgranskningsavdclningcn behöver inte hiira sökanden betriiffande de lindringar som den avser all göra i det av sökanden ingivna sammandraget. Har 11{1got sammandrag över huvud taget inte ingivits. skall emellertid mottagningsavdelningcn fiireliigga siikanden att ge in ett sådant. I
princip skall sammandragets slutliga lydelse vara faststiilld innan den euro-
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pei~ka

patentansiikningen publiceras. Denna publicering ;iger i regel rum
niir I~ mi1nader har förllutit fr;1n ingivningsdagen eller. 0111 prioritet yrkas.
fri1n priliritetsdagen.

11.8.3

l\0111111i111;11

Kommitten erinrar om att enligt samarbetskonventionen nationell patentansökan skall i stat som tilltriitt konventionen kunna pi"\ sökandens begiiran bli nyhetsgranskad vid internati1)nell nyhctsgranskningsmyndighet
enligt de normer som giiller för internationell nyhetsgranskning. om vederhiirande stats lag medger det. Det sv.:nska patent verket kommer .:nligt
kommillen sannolikt att utses till i111ernationell nyhetsgranskningsmyndighet. Kommitten anser att det svenska patentverkets nyhetsgranskning
av nationella ansökningar om sit blir fallet inte i ni1gon niimnviird grad
kommer att skilja sig frfin dess nyhetsgranskning av internationella ansökningar. l\'1öjligheten att fa nyhetsgranskning av en i Sverige ingiven nationell ansökan utförd vid internationell nyh..:tsgranskningsmyndighet bedömer kommitten dii inre fri niigon större praktisk betydelse. Denna miijlighet
hör enligt kommitten dl1ck stti öppen. Den som gerlllm nationell ansiikan
söker patent för Sverige kan niimligen ha fi.ir avsikt att inom pri11riteisi·iret
ge in internationell ansiikan i fri·iga om samma uppfinning lll:h diirvid t1hefl)pa prioritet från den dag d{1 den nationella ansiikningcn gjordes. Som
nyss n;imnts har den som ger in internationdl patentansökan riitt till nedsiittning av avgiften för den intcrnatillnella nyhetsgranskningen, om rapporten över denna granskning helt eller delvis kan upphittas p{1 grundval
av rapporten över nyhetsgranskning vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet av den nati11nella ansökningen. Pii grund hiirav anser kommitten att en natilHlcll ansökan llfll patent fi.ir Sverige pt1 bcgiiran av sökanden skall hli föremi·ii fiir nyhetsgranskning vid internation.:11 nyhetsgranskningsmyndighet.
Kommitten pi1pekar att patentmyndighet i stat som har tilltriitt samarbetskonventionen ocks{1 f;\r lföa nationella patentansiikningar bli fiiremfd
för nyhetsgranskning vid inlernationcll nyhetsgranskningsmyndighet utan
att sökanden har begiirt det. Enligt kommitten finns lkt inte ntignn anledning att ge den svenska patentmyndighetcn riitt att läta nationella ansökningar hli föremål för si\dan granskning. om inte sökanden begiir det.
Kommitten anför att handHiggningsordningen vid det svenska patent verket skiljer sig avseviirt fr:'m den ordning som kommer alt cilliimpas vid det
europeiska patentverket. Vid det europeiska patentverket kommer sillunda handliiggningen av ansökningen att delas upp i nyhetsgranskning och
paknterbarhetspriivning. N;'1gon si"\dan uppdelning av handliiggningen
sker inte vid det svenska patentverket. Vidare lir inviindningsfö1farandet
förlagt efter patentmeddelandet. Den slutliga prövningen av en europeisk
patentansökan skall i princip utföras av en avdelning bestf1ende av tre tek-
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niskt kunniga granskare medan vid det svenska patentvC"rket dC"t slutliga
beslutet fattas av en granskare.
Den handliiggningsordning som f. n. tilliirnpas vid det svenska patentverkC't har enligt kommitten visat sig fungera bra. och den prövning som utförs diir bedömer kommitten vara av tillfredsstiillande kvalitet. Kommitten
anser därför att det inte finns anledning att redan nu överviiga en ornliiggning av handliiggningsordningen vid det svenska patentverket. Enligt kommitten kan emellertid en omprövning av handliiggningsordningen bli aktuell niir erfarenheter har vunnits av handliiggningsordningen vid det europeiska patentverket i frt1ga om handliiggningens kvalitet och de klistnader
denna handlliggningsordning medför. Kornmitten anser det niimligen vara
angeläget att kvaliteten pil det svenska patentverkets prövning inte blir Higre ;in kvaliteten på den prövning som kommer att utföras vid det europeiska patentverket.
I ett avseende !inner emellertid patentpoli.:ykornmitten att nya bestiimmelser rörande handHiggningen bör införas redan nu. niimligen sävitt giiller
faststiillande av sammandragets slutliga lydelse. Som tidigare nämnts är
sammandraget avsett att ge teknisk information. För att sammandraget
skall bli en tillförlitlig informationskälla bör enligt kommitten patentmyndigheten svara för viss kontroll av kvaliteten på ingivna sammandrag.
Kommitten anser därför all det skall ankomma på patentmyndigheten att
fastställa sammandragets slutliga lydelse. För att de fördelar från informationssynpunkt som en ordning med sammandrag kan ge skall kunna utnyttjas i största möjliga utstriil:kning finner kornmitten det angeläget att sammandragets slutliga lydelse fastställs sa tidigt som möjligt. Enligt kornmitten är det ön sk viirl att sammandragets slutliga lydelse i regel faststiills
innan ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt 22 ~ andra stycket patentlagen. dvs. inom IX rnfö1ader frän ingivningsdagen eller. om priorilet yrkas. fri1n prioritetsdagen. För att detta skall vara möjligt anser kornmitten
det vara nödvändigt att patentmyndigheten ges rätt all fastställa den slutliga lydelsen utan att höra sökanden. Med hiinsyn till att sammandraget inte
får tillmiitas rättslig betydelse menar kommitten att det inte kan föreligga
några prirn:ipiella betiinkligheter mot att efter förebild fri\n den europeiska
patentkonventionen medge en sftdan ordning.
Kornmitten framhåller att äwn om patentmyndigheten bestämmer sammandragets slutliga lydelse. det i första hand iir sökanden som skall utarbeta sammandrag. Kommitten anför vidare att det är angeHiget att patentverkets arbete med sammandragen inte blir större iin nödvändigt. Har sökanden helt underltitit att uppriitta sammandrag. bör därför enligt kommitten i
vanlig ordning föreliiggande utfärdas att avhjälpa bristen. Detsamma gäller
om sökanden ger in ett sammandrag som är uppenbart otjänligt för sitt ändamttl. nämligen att tjäna som teknisk information. Efterkommes inte sädant föreläggande. anser kommitten att ansökningen också i vanlig ordning
bör avskrivas eller avslås. Är det fråga om endast smärre ändringar eller
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justeringar bör emellertid enligt kornmitten nf1got fiircHiggande inte utl1irdas. utan patentverket bör dft utan att höra sökanden göra e1t'ordcrliga
ändringar i den av sökanden ingivna lydelsen. Kommitten framhtiller att
patentmyndigheten i första hand bör välja att fastställa sammandragets
slutliga lydelse utan att höra sökanden i de fall detta iir niidviindigt för att
denna lydelse skall föreligga innan ansökningen blir allmiint tillgfö1glig enligt 22 ~andra stycket patentlagen. Kommitten pf1pekar i anslutning härtill
att sammandraget även i dess slutliga lydelse avser ansökningen i dess lydelse vid ingivandct. Efte1följande iindringar i ansökningen pi1verkar s{tledes inte sammandragets avfattning.

11.8.4 Rc111issyttra11de11a

Kommittens förslag sttvitt avser nyhetsgranskning av nationella patentansökningar vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet har inte föranlett nf1gon erinran under remissbehandlingcn. Synpunkter pft handfaggningsordningen i övrigt har framförts endast av Svenska patentomhudsförcningen och Svenska uppfinnareföreningen.
l'atc11tomh11d.~fiirc11i11gc11

förklarar sig inte ha nttgot att erinra mot vad
kommitten har anfört om handläggningsordningen. Föreningen anser
emelle11id att vissa ändringar i patentverkets handläggningspraxis är önskvärda. om kommittens förslag beträffande ogiltighetsgrunder genomförs.
Detta förslag. som jag skall flterkomma till senare. innefattar bl. a. bestämmelse om att patent kan förklaras ogiltigt om patentskyddets omfattning
har utvidgats efter det att patentansökningen har godkiints for utläggning.
Föreningen anser det angeläget att. om en si'ldan ogiltighctsgrund införs.
åtgärder vidtas så att patentverket inte godkänner ansökningen för utläggning i en lydelse som sök<mden inte iir införstftdd med. Ocksi'I av andra skiil
anser föreningen det vara angeläget att patentverket underriittar sökanden
om att godkännande for utlilggning iir förestående även om granskaren inte
avser att ändra patentkraven. Föreningen hlinvisar till att enligt den europeiska patentkonventionen meddelande av patent alltid skall föregås av
kommunikation med sökanden av den lydelse som patentet avses fä. Föreningen utvecklar sina synpunkter ytterligare i samband med sin behandling av kommittens förslag rörande ogiltighetsgrundcrna. Till dessa synpunkter återkommer jag när jag senare behandlar ogiltighctsgrunderna (avsnitt 11.12).
Ur1r~fin11areJl'fre11i11ge11

anför som tidigare nämnts att det torde vara en
fördel att införa krav på sammandrag. Föreningen anser emellertid att patentverket inte skall ha rätt att iindra sammandraget utan att höra sökanden.
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// .8.5 h"iredr11t:r111clc-11
De bes1;im111elser om handliiggning av into:rnationell ratentansökan som
finns i samarhehkllll\"enlionen riir i h11v11lktk handliiggningen vid nwltagamle myndighet. myndighet l"iir internalil111ell nyhetsgranskning och myndighet fiir internationell förberedande patenterharhetsrrövning. Dessa
myndigheters funktioner inom samarbetsunionen hör som jag tidigare
niimnt (avsnitt 11. 1.3) inte regleras i svensk lagstiftning och bestiimmelserna hiirom har inte nagon omedelbar betydelse för handliiggningsordningen
viJ de nationella patentmyndigheterna som si\dana. Samarhetsknnventil111en inneh{lllcr emellertid också vissa hestilmmclser om handHiggningen
av internationell ratenlansökan spm har f111lföljts vid nationell patentmyndighet. Dessa konventionsbestiimmelser medför behov av särregler rörande handliiggningen av internatilmdla patentansökningar. Jag äterkommer
senare (avsnitt LI. I) till

fr~1gan

om den niirmare utformningen av dessa

regler. lfr[1gavarande konventionshestiimmelser påverkar däremot inte
reglerna om handHiggning av nationella patentansökningar.
I ett hiinseende inneh;·t1Jer eml·llertid samarhehkonventionen hestii111mdser ;ivcn rörande handliiggning av nationella ansiikningar. niimligen sitvitt avser nyhetsgranskningen av s;·idana ansökningar. I samarhetskonventipnen foreskrivs niimligen att en nationell ratentansökan kan. pii begilran
av sökanden. vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet bli fiirem;·t1
för en nyhetsgranskning som nwhvarar den internationella nyhetsgranskningen (''international-type search") under l"iirutsiittning all vederbörande
stals lag tilli"lter detta. Vidare för fördragsslutande stat ge sin patentmyndighet riitt att J;ita nationella ratentansiikningar bli förem~tl för nyhetsgr~rnskning vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet. iiven om sökanden inte hegiir detta. Denna bestiimmelse togs in i kllllVentionen friimst
av hiinsyn till dl' stater som inte har systemet med en förprövande patentmyndighet.
Klimmitten har föreslagit att i patentlagen tas in en bestiimmelse om alt
nationell svensk patentansökan skall nyhetsgranskas vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet om sökanden begilr det. Förslaget har inte mölt
nf1gl1n erinran under remisshehandlingen.
Sitsom kommitten har

framh~tllit

kan det vara till fördel för sökanden att

vid nationell ratentansökan f;'t samma nyhetsgranskning Slllll vid internationell patentansökan. Om sökanden sedermera gör internationell patentansökan och äherorar den svenska ansökningen för rrioritet. kan nilmligen a\'giften rör internationell nyhetsgranskning reduceras lllll nyhetsgr;rnskningsrapporten i det internationella ansökningsiirendet helt eller
delvis kan urpriittas pt1 grundval av rapporten över nyhetsgranskningen av
den tidigare nationella patentansökningen. Denna möjlighet bör st<'1 sökande av nationellt svenskt patent till buds. Jag bitriider diirför kommittens
förslag pit denna punkt. Som korrnnittt!n har anfört finns det inte anledning
att införa riitl för den svenska patentmyndigheten att utan hegiiran fr{111 sö-
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kanuen Inta svensk nationell patcntan,ökan nyhetsgranskas viJ internationell nyhehgranskningsmyndighet.
För <irskilda fall. t. ex. för utbyte av erfarenheter. kan patentmyndigheten reJan enligt nu

g~illande

lag !74

~

tredje stycket patentlagen l mcJ rege-

ringens tillsttmJ li'tta granskning av patentansökningar ske hos myndighet
i annan stat eller hos internationell institution. Denna möjlighet avses skola slit kvar.
Kommitten har ocks;'t tagit upp fri1gan huruvida den europeiska patentkonventionen ger anledning att liigga llll1 handHiggningsordningen vid den
svenska patentmyndigheten. Kommitten har ansett att det f. n. inte finns
anledning till n[tgon sitdan omhiggning men uttalat att en omprövning av
handHiggningsordningen kan bli aktuell niir erfarenheter har vunnits av
handHiggningsordningcn vid det europeiska patentverket i frr1ga om hanJliiggningens kvalitet llCh kostnaderna för verkets drift.
Kommittens förslag att den nuvarande handfaggningsordningen i vart
fall f. n. bör hihehWas i princip ofiirlinJrad har liimnats utan erinran av remissinstanscrna. Jag ser inte heller fiir egen del ntigon anledning att nu föriindra handliiggningsordningen vid den svenska patentmynJigheten. Jag
delar emellertid klimmittens uppfattning att det iir angdiiget att kvaliteten
p!t Jen svenska patentmyndighetens prövning inte blir Higrc iin kvaliteten
pi"i Jcn prövning som konuner att utföras vid det cu1\1pciska patentverket.
I likhet med kommitten anser jag däiför att det kan vara Himpligt att ptl nytt
ta upp frltgan om en omliiggning av handHiggningsordningen niir erfarenhet
har vunnits fr!ln handfaggningsordningen vid det europeiska patentverket.
Jag har tidigare (avsnitt 11.7.4) i enlighet med förslag av kommitten förordat att krav pi1 sammandrag införs för svenska nationella patentansökningar. Kommitten har i anslutning till sill förslag i denna del föreslagit att
det skall ankomma ptt patentmyndigheten att fastställa sammandragets
slutliga lydelse. Enligt kornmitten hör ordningen för att fastställa denna lydehc vara sf1dan att lydelsen som regel föreligger niir patentansökningen
skall htillas allmänt tillgiinglig enligt 22

~andra

stycket patentlagen. Den av

kllmmitten föreslagna llrdningen innefattar riitt för patentmyndighetcn att i
vissa fall iindra sammandraget utan att höra sökanden.
Piirslaget llm särskilda rcglcr si'1vitt giiller faststilllandc av sammandragets slutliga lydelse har liimnats utan erinran av alla remissinstanscr utom
upptinnareföreningcn. Föreningen har ansett att patentmyndigheten inte
hör ges rätt att ändra sammandragets lydelse utan att höra sökanden.
Som tidigare har pttpekats ilr sammandraget avsett att ge teknisk information. I likhet med kommitten anser jag det nödvtindigt att patentmyndigheten svarar för att sammandragen fyller rimliga kvalitetskrav. Utan en si\dan kontroll blir sammandragen enligt min mening inte nägon tillförlitlig informationskiilla. Sammandragets slutliga lydelse mäste diirlor faststiillas
av patentmyndigheten. Som kommitten har framhilllit iir det vidare angeliiget att sammandragets slutliga lydelse som regel föreligger niir patcntan-
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~ökningen

skall h;·dlas allmiint lillgiinglig enligt 22

~andra

stycket patentla-

gen. dvs. inom IX m~inader frtm ansökningsdagen eller. om prioritet yrkas.
prioritetsdagen. Jag delar kommittens uppfattning att delta är omöjligt. om
patentmyndigheten inte ges riill all iindra sammandraget utan alt htira sökanden. Det hör beaktas att som jag tidigare har niimnl tavsnitl l l.7.4l
sammandraget inte far tillmiitas riillslig betydelse. I likhet med kommillcn
anser jag det dii1for inte föreligga n:igra prim:ipiella betiinkligheter mot all
IMa patentmyndigheten iindra den lydelse av sammandraget som sökanden
har ingivit. !\fot bakgrund av vad jag nu har anl'iirt bitriiderjag kommillcns
förslag all patentmyndigheten skall ha riill att utan att hiira sökanden bestfönma sammandragets slutliga lydelse.
Kommitten har rörande den praktiska tilliirnpningen av patentmyndighetens riitt all iindra sammandraget framhtlllit all denna riitt bör anviindas
friimst dt1 det iir frf1ga om smiirre iindringar eller justeringar. Om det iir l'rl'iga om allvarliga brister som gör sammandraget uppenbart otjiinligt f'ör sill
iindamäl - niimligen att tjiina som teknisk information - eller om sammandrag saknas. bör diirernot enligt kommitten i vanlig ordning utnirdas forefaggande för sökanden all avhjälpa bristen. Kornmillcn har vidare uttalat
all patentmyndigheten i första hand bör välja att själv justera sammandragets slutliga lydelse i de fall dti det är nödvändigt för att denna lydelse skall
föreligga innan ansökningen blir allmiinl tillgiinglig enligt 22 ~ andra sty1:kel patentlagen. Jag vill l'ör egen del ansluta mig till vad kommitten stllunda
har anfört om den praktiska tilliimpningen. Det bör i detta sammanhang
rapekas att sammandraget skall avse ansökningen i dess ursprungliga lydelse. i\ndringar i ansökningen päverkar alltsä inte sammandragets avfattning.
Som jag niimnde i samband med redogörelsen för remissyttrandena har
patentombudsföreningen framfört synpunkter på handliiggningsordningen
i samband med vad flircningen anfört med anledning av kommittens förslag rörande grunderna för att förklara patent ogiltigt. Jag avser att hehandla dessa synpunkter niir jag senare kommer till frtigan om ogiltighetsgrunderna (avsnill 11.12.5).

11.9 Offentlighet i patentärenden
// .9./ Giillande riill
F.nligt 23

* lagen t 1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma

allmiinna handlingar (den ~. k. sekretesslagen) får handlingar i iirendcn
angående ansökan om patent inte utan sökandens samtycke utliimnas till
annan i vidare mfm än som föranleds av giillandc lagstiftning rörande patent. Har patent meddelats pt1 en uppfinning skall emellertid ansökningshandlingarna utlämnas. om inte annat föreskrivs i nämnda lagstiftning.
Bcstiimmclser om handlingsoffentlighct i patentiirenden finns i 22

*pa-
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tentlagen. Diir föreskrivs all handlingar i st1dant iiremk skall httllas tillgiingliga l"iir envar rr~in od1 med den dag dft patentansökningen utliiggs.
Niir I~ mfmader har förllutit fran ansökningsdagen eller. om pril)ritet yrkats. prioritetsJagen. skall handlingarna hällas allmiint tillgiingliga. iiven
om ansökningen dr1 inte har utlagts. Har redan dit beslut fattats om avskrivning eller avslag. skall handlingarna dock httllas allmiint tillgiingliga
endast om slikandrn begiir all ansökningen skall ~iterupptas eller anför besviir. Om sökanden hegiir det. skall handlingarna hitllas allmiint tillgiingliga
tidigare iin vad nu sagts. Om siirskilda skiil föreligger. kan patentmyndigheten p{1 yrkande förordna all handling. som innehitller fön:tagshemlighet
och som inte rör uppfinning pi1 vilken patent söks. inte skall liimnas ut.
Besti.1mmelserna om offentlighet i 22 patentla&en avser enli&t sin ordalydelse endast h<tndlingar. Enligt 30 patentkungörelsen kan patentvcrket
foreliigga siikanden att inkomma med modell. pnw eller dylikt 0111 det hehiivs för hcdiimning av den patentsökta uppfinningen. :\loddl. prov eller
dylikt som har ingivits till patentverket far anses utgiira del av ansökningen. Fiireskrifterna i 22 patentlagen torde diiii"iir vara tilliimpliga pr1 sfidana fiirem;·t1. iiven om de inte kan anses vara handlingar i den mening detta
ord vanligen anviinds i lagstiftningen om allmiinna handlingar.
I samband med reglerna om handlingso!Tentlighet hör ocks!1 beaktas de
hestiimmelser som finns om publicering av handlingar i patentansökningsiirenden. Enligt 21 tredje stycket patentlagen skall stilunda tryckta exemplar ;1\ beskrivning lll"h patentkrav finnas all tillg;'t hos patentmyndigheten fran LlCh med den dag da ansökningen utliiggs för all bereda allmiinhetcn tillfälle att göra inviindning mot ansökningen (s. k. utHiggningsskrift l. I
26 patentlagen föreskrivs vidare all om beskrivning eller patentkrav har
iindrats erter det all de har tryckts enligt 21 ~ tredje stycket. tryckta exemplar av handlingarna i slutligt skick skall finnas all tillgft hos patentmyndigheten sedan patent har meddelats. Btide utliiggning och beslut att meddela patent skall kungöras.
I 27 ~första stycket patentkungörelsen föreskrivs att. 1llll handlingarna i
patentansiikningsiirende blir allmiint tillgiingliga före utliiggningcn. beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav skall tryckas och envar
ha riitt att mot siirskild avgift erhftlla tryckt exemplar av dessa handlingar.
Föreskrirten giiller lhick först frtm den tidpunkt dft 3 kap. patentlagen om
nordisk patentansökan triider i kraft. Detta kapitel har som tidigare niimnts
inte lriitt i kraft. Patentverket iir s{tfedes f. 11. inte skyldigt att trycka beskrivning och patentkrav före utliiggningcn. Sasom föredragande departemcntschefcn uttalade i 1966 i\rs proposition (prop. 1966: 40 s. 12X) föreligger emelkrtid inte nt1got hinder mot att handlingarna i patcntansiikningsiirenden trycks sil snart de har blivit allmiint tillgiingliga. Som en service ftt
niiringslivet l;'tter ocksf1 patent verket sedan en tid trycka ett patentkrav. i
allmiinhet huvudkravet. och en ritningstigur. om ansökningen blir allmänt
tillgiinglig före utfaggningcn.

*

*

*

*

*
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I de hcstiimmelser som patentmyndigheten har utfärdat med st i.id av 41 ~
patentkungörelsen ges vissa föreskrifter om dcplisition av mikworganism
niir ansökningen avser mikrohiolPgiskt förfarande eller alster av saJant
forforande. Om beskrivningen inte kan gi_iras sfalan all förviixling med andra oqranismcr iir utesluten. om organismen iir sa -;iillsyn\ att det kan antas
vara förbundet med sv:1righet alt antriiffo den i naturen el kr Llill framstiillningen av organismen inte med siikerhet iir reproducerbar. iir det enligt
dessa föreskrifter liimpligt och önskviirt att organismen deponeras hPs internationellt känd vetenskaplig in- eller utliindsk institution som ur l1beroende av uppfinnaren (sökanden). Depl1sitionsbete..:kningcn skall hiin·id
anges. ~[1gra siirskilda bestiimmelser om i vad m~tn deponerade mikroorganismer skall hfdlas allmiint tillgiingliga linns inte. l princip torde dock depl1nerad llrganism. liksom nwdell. prliv eller dylikt. s.:im har ingivits till patentverket. böra anses utgöra del av patentansökningen och därt'ör bli allmiint tillgiinglig samtidigt som handlingarna i ansökningsiirendet.

11.9.:;

l\c11/\·<'11lio11em11

Samarhctskonventionen innehäller vissa regler om handlingsoffcntlighct. Till en del riktar sig dessa regler till internatiPnclla byr<"m. internatillnell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för intcrnatiPnell förberedande patentcrharhetsprövning. Som jag tidigare har anfört (avsnitt
I I .8.2l innchi'iller emellertid konventionen ocksti bestiimmelser llm handlingsoffentlighet som rör de nationella patentmyndigheterna som sftclana. I
konventionen regleras sälunda niir tredje man tidigast för ges tillg{111g till
handlingarna i iirendc riirande en internationell patentansökan utan siikandcns samtycke m:h niir internationell patentansökan tidigast för puhlicc-

ras.
Den europeiska patentkonventionen innchällcr inte n{1gra hcsltimmclser
om handlingsoffentlighet som iir av direkt hctydelsc för den svenska patentmyndighetens handbggning.
Av intresse i detta sammanhang iir emellertid de bestiimrnelser i den europeiska patentkonventionen och

till~impningsl"öreskrifterna

till denna som

reglerar tidpunkten för publicering av sammandrag av l.'Uropeiska patentansökningar och tidpunkten när en deponerad kultur av mikroorganism
hlir tillgiinglig för trl.'dje man.
I fr~iga om sammandrag föreskrivs i den europeiska patent konventionen
att detta i princip skall föreligga i slutlig lydelse s[t tidigt att det kan publil.'eras tillsammans med ansökningen i övrigt. när denna publiceras 18 månader från ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. prioritetsdagen. Är
sammandragets slutliga lydelse inte fastsfalld när ansökningen i övrigt publiceras. skall sammandraget publiceras särskilt (art. 93 ).
Om den uppfinning. som söks skyddad genom europeisk patentansökan.
avser mikrobiologiskt förfarande eller alster av S<)dant förfarande. skall en-
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ligt konventionen i vissa rall heskrivningcn i ansiikningen k1llnrletteras
meJ att kultur av mikroorganismen J;irnnas i förvar hos institution snm
g11dbnns av det eurorciska ratentverker. Enligt konventiunen blir dcroncrad kullllr i princir tillgiinglig för treJje man niir handlingarna i iirendet
blir allmlint tillgiingliga. Vissa villkor urrstiills Lhick för att tredje man skall
fri tillg~1ng till den deronerade kulturen. Den som vill ta del av kulturen
mi1ste göra skriftlig framstiillning dlirom hl!s den insti!lltion som omhlinderhar derositionen samt avge vissa skriftliga utfftstelser gentemot ratentsökanJen resr. ratenthavaren (regel 28).
Deposition av mikrobiologisk kultur skall som nyss niimnts skt' hos institution som gl!dklinns av det euroreiska ratentverket. Ett antal institutiont'r i olika Hinder torde komma att godklinnas för detta iindamrd. Fiir att
i miijligaste

111~1n

siikerstlilla att tredje man faktiskt kan utnyttja sin riitt att

ta Jel av Jer11nerade kulturer röreskrivs att sökande som i enlighet med regel 28 i tilliimpningsföreskrilkrna har depL111erat kultur av mikroorganism
och llimnat vissa urrgifter skall anses of1terkalleligt och utan

förbeh~ill

ha

medgivit att den deront::rade kulturen ftir httllas tillglinglig för envar i enlighet med vad sl!m sligs i niimnda regel.

Samarhetskonventioncn har inte föranlett kommitten att iivcrvliga nt1grn
lindringar i bestiimmelserna om handlingsolTentlighet eller rublieering sftvil I avst•r nationell svensk patentansökan. Nlir det giiller internationell patentansiikan har kllllllllitten cHiremot röreslagit vissa hestiimmclscr om tidrunkten för offentliggörande av sr1dan ansökan. Jag {1terkommer i annat
sammanhang 1avsnitt 11. 16 och 13. l) till dessa rörslag.
Hetrliffande den t'Uropeiska patentkonvcntiont'n uttalar kommitten att
ett tilltrlide till den konventionen inte niiJviindiggör n{1gon lindring i giillande bestämmelser om offentlighet sf1vitt avser handlingar i patentansökningslircnden och om publicering av si'\dana handlingar. Kommitten anser
emdlertiJ att dess rörslag att. efter förebild fr{m den europeiska patentkonventionen. införa krav p<'t sammandrag och krav pft deposition i vissa
rall av mikrohiologisk kultur ger anledning till övervägande huruvida besfammelserna nm offentlighet och puhlicering behöver iindras.
Enligt kommittens förslag skall sammandraget innehålla en sammanfattning av innehället i beskrivning och patentkrav st1dana dt'ssa förelåg när
ansökningen ingavs. Kommitten rf1pekar att sammanJraget diirför

~ir

ägnat

att ge snabb information om ansökningens tekniska innehttll. På grund härav anser kommitten det sjiilvklart att niir handlingarna i ett iirendc om patentansökan trycks. som vid utliiggning och patentmedJelande. tryckningen bör omfatta även sammandraget. En stor del av värdet av ett system
med sammandrag ligger emellertid enligt kommitten i att tredje man genom
sammandragen rä ett tidigt stadium liitt kan fa övcrsktidlig information om
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vad ingivna ratentansökningar avser. Kommitten framh:'iller att den eLJroreiska ratentkOn\enlionen innehåller bestiimmelser som har till syfte att
tillvarata sammandragets viirde i detta hiinseende. Enligt kLmventionen
skall

s~ilunda

sammandraget i rrincir föreligga i slutlig lydelse s{1 tidigt att

det kan rubliceras tillsammans med ansökningen i övrigt. niir denna publiceras 18 månader friln ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. prioritetsdagen. Ar sammandragets slutliga lydelse inte faststiilld när ansökningen i övrigt publiceras. skall sammandraget publiceras siirskilt (art. 93 l.
Kommitten röresliir en siirskild handliiggningsordning s;ivitt giiller raststiillande av sammandragets slutliga lydelse för att denna ockstl enlig!
svensk riilt skall kunna föreligga r[1 ett tidigt stadium. Enligt denna ordning
skall den slutliga lydelsen om möjligt röreligga niir ansökningen normalt
blir allmiint tillgiinglig. dvs. 18

m~1nader

fri1n den dag di"l ansökningen gjor-

des eller. l.lfll priL1ritct yrkas. friH1 rrioritetsdagen. För att allmiinheten
skall kunna i största möjliga

utstr~tckning

utnyttjade fördelar fritn informa-

tionssynrunkt som denna ordning kan ge anser kommitten att sammandraget - liksom enligt konventionen - hör publiceras sä snart handlingarna i
iirendet har blivit ,1ffentliga. Fiir det fall att ansökningen blir allmiint tillglinglig före utliiggningen. bör dii11"ör enligt kommitten sammandraget publiceras siirskilt redan i samband hiirmed. om detta iir praktiskt möjligt.
Viinkt av den siirskilda publiceringen av sammandraget före utliiggningen
torde enligt kornmitlen i allmiinhct bli viisentligt större.

Llf11

sammandraget

kompletteras med exempelvis en ritningsfig11r. Kornmitten fiircsl<\r dii1t'ör
att patentmyndigheten ges möjlighet att meddela föreskrifter huruvida och
i vilken nmrattning denn<1 publicering skall omfatta iiven andra delar av ansiikningcn iin sammandraget. En publicering av sammandrag jiimte ritningsfigur torde enligt kommitten tillgodose det bellliv av inrormation för
niiringslivet som har föranlett patentverket att f. n. publicera patentkrav
och ritningstigur i de fall ansökningen blir offentlig före utliiggningcn. Publicerade sammandrag hiir enligt kommitten tillhandah{1llas allmänheten
mot en avgift som i princip motsvarar kostnaderna rör publiceringen.
Kommitten föreslår att fr:igan om publicering av sammandrag regleras i
patentkungörelsen.
Som framgar av vad som förut anförts rörande ansökans form LlCh innch~ill

(avsnitt 11. 7 .2) föreslttr kornmitten att i svensk riitt skall införas krav

pft dep11sition av mikrobiologisk kultur i samma omfattning som föreskrivs
i den c11ropciska patentkonventionen. Avser uppfinning mikrobiologiskt
förfarande eller alster av st1dant förfarande och skall vid utövandet av uppfinningen anviindas mikroorganism som inte iir allmiint tillgiinglig. skall s;ilunda enligt förslaget uppfinningen inte anses vara tillriickligt tydligt angiven. om inte en kultur av mikroorganismen famnas i förvar i viss ordning.
Kornmitten anför all i de fall df1 enligt dess förslag en mikrobiologisk
kultur skall deponeras. den deponerade kulturen utgör en viktig del av ansökningen. Kommitten anser därför. att sådan kultur i princip bör hållas
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allmiint tillgfö1glig i samma utstriickning snm övriga delar av ansökningen.
Enligt kommittens rörslag skall deposition av 111ikn1binlogisk kultur göras hos institution som patentverket har gndkiint. Knmmittcn fiinrtsiittcr
att patentverket kommer att godkiinna institutioner i olika Hinder för detta
iindam{tl. Shvitt giiller institutioner utomlands bör utomståendes riitt att ta
del av deposition enligt kommitten regleras genom avtal mellan det svenska patentverket och vederbörande institution. Kommitten anför i anslutning hiirtill att som förutsiittning för att en utliindsk institution skall godkiinnas av patentverket m:'tste giilla att institutionen förpliktar sig att htdla
deponerad kultur allmiint tillgiinglig under de förutsiittningar som anges i
den svenska lagstiftningen.
Som nyss har niimnts giiller enligt den europeiska patentknnventinnen
som fönrtsiittning för att tredje man skall fä tillg:'tng till deplinerad kultur
att han har framstiillt skrirtlig begiiran därom hos den institution som omhiinderhar depositionen och avgivit vissa skriftliga utfästelser. Dessa villkor har enligt kommitten tagits upp i konventionen för att tillgodose patentsökandens intresse av att kunna utöva kontroll över hur kulturen
spriJs och nyttjas. Uppställande av dylika villkor iir enligt kommitten inte
oförenligt med den av kommitten förordade principen att också den del av
ansökningen snm kulturen utgör bör vara allmänt tillgänglig. Enligt kommitten kan sökanden också anses ha ett berättigat intresse av en sf1Jan
kontroll över kulturen som möjliggörs genom uppstiillandet av sådana villkor.
Sammanfattningsvis föreslår kommitten att deponerad mikrobiologisk
kultur skall hallas tillgänglig för envar sedan handlingarna i ärendet har
blivit allmiint tillgiingliga. Som villkor därför bör enligt kommitten giilla att
den som önskar ta Jel av kulturen giir skriftlig framställning hiirom till den
institution som ansvarar för den deponeraJe kulturen och förbinJer sig att
iaktta vad som föreskrivs till förchygganJc av missbruk av kulturen. Kommitten anser att det bör ankomma pä regeringen att faststiilla Jet niirmarc
inneh5.llet i dessa villkor.

11. 9...1 Re111issyttra11de11a

Remissinstanserna har inte haft nf1gon erinran mot kommittens förslag
att. si'tvitt gäller reglerna om offentlighet i patentansökningsärenden vid
den sven~ka patentmyndigheten. inte göra annan ändring iin att införa bestämmelser om offentliggörande av sammandrag och om riitt för tredje
man att ftt tillgång till deponerad kultur av mikroorganism.
Såvitt giiller innehållet i de föreslagna hestiimmelserna har synpunkter
framförts endast av Lii/..e111edelsi11d11.,tr(li"ire11i11gc11. Föreningen framför
betiinkligheter mot den ordning som kommitten har föreslagit. enligt vilken
en deponerad kultur blir allmiint tillgiinglig reJan niir ratentansökningen
hlir tillgiinglig för envar. Enligt föreningen hör. med hiinsyn till den hcty-
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delse sum en ny mikroorganism har för know-hllW, en deponerad kultur inte bli tillgiinglig for tredje man förriin p;·1 ett senare stadium av handliiggningcn.

11. 9.5 Fiirl'llrnga11de11
Komrnitti:n har inte föreslagit ntlgra iindringar av nu giillande reglering
hctriiffande offentlighet och publicering i patcntiirenden sf1vilt giillcr nationella patentansökningar. Detta har inte mött nagon erinran under remisshchandlingen. Inte heller jag anser alt ett tilltriide till samarhctskonvcntioncn och den europeiska patentkonventionen ger nagon anledning till s;'idana iindringar.
Som jag tidigare niimnt har kommitten förordat att i patentlagen skall tas
in föreskrifter om alt en patentsökande skall ge in sammandrag av patenlan~ökan

och att han i vissa fall skall vara skyldig att Himna kultur av mikroorganism i förvar i viss ordning. Med anledning h~irav har kommitten före-

slagit vissa hcstiimmclscr om offentliggörande och puhlicering av sammandrag och vissa föreskrifter om rtitt fiir tredje man all f;'1 tillgting till mikroorganism som har famnats i förvar. Som framgår av vad jag tidigare har anfört (avsnitt 11. 7.4) delar jag kommillens uppfattning att sökanden hör
ttläggas att ge in sammandrag och att i vissa fall famna kultur av mikroorganism i förvar. Om en sadan ordning införs. anser jag liks11m kommitten erforderligt att uttryckligen reglera offentliggörande och publicering av sam-

rn

mandrag samt riilt för tredje man att
tillg<'mg till sådan kultur.
Kornmittens förslag rörande puhlicering av sammandrag har inte mött
nf1gnn kritik från rcmissinstanscrna. För egen del anser jag att kommittens
förslag i detta avseende lir Himpligt och att publicering av sammandrag bör
regleras i enlighet med detta förslag. I likhet med kommitten anser jag att
hestiimmelscrna om publicering av sammandrag bör tas in i patentkungörelsen.
Vad därefter angår mikrobiologisk kultur som har Hirnnats i förvar har
kommitten föreslagit att sadan kultur i princip skall bli tillgänglig för envar
när handlingarna i ansökningsärendct blir det. Som skiil härför har kommitten anfört alt. i de fall kultur skall deponeras. den deponerade kulturen
utgör en viktig del av ansökningen. Enligt kommitten far emellertid sökanden anses ha ett beriittigat intresse av att kunna utöva kontroll över hur
kulturen sprids och nyttjas sedan den har blivit allmiint tillgiinglig. Pör att
tillgodose detta intresse har kommitten föreslagit att tredje man skall fä tillgfmg till sådan kultur endast under förutsättning att han gör skriftlig framställning dänim samt förhinder sig att iaktta de föreskrifter som regeringen
har meddelat till förebyggande av misshrnk av kulturen.
Kommittens förslag i detta avseende har kritiserats av Läkemcdelsindustrifi.ireningen. Föreningen har vänt sig mot principen att deponerad kultur
skall bli tillgiinglig för envar samtidigt med handlingarna i patentansökningsärendet.
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Enligt hftde kornmittens Ll<.:h mitt förslag iir siikanden skyldig att liirnna
kultur av mikrotirg<tnism i förvar endast i de fall di"1 ansiikningen avser mikrobiologiskt förfarande eller alster av s;'1dant förfarande oeh mikroorganism st>rn inte iir allm~int tillgiinglig skall anviindas vid utövande av upplinningen. Jag delar kummit tt;ns uppfallning all i s{1dana fall den deponerade
kulturen rnf:1ste anses vara en viktig del av patentansökningen. I likhet med
kornmitten anser jag diirfi\r att sådan kultur i princip biir h[tllas tillgiinglig i
samma ulstriiekning som övriga delar av ansökningen. Enligt min uppfattning kan det inte heller komma i frf:tga att i de fall kultur av mikroorganism
har liirnnats i förvar göra undantag fr!in den grundliiggande principen i
svensk patentriill att patentansökningen skall bli offentlig senast niir IX
m!inader har förflutit fri"il1 ingivningsdagen eller. i förekommande fall. prioritetsdagen. Jag vill L1eks;'1 framhi'tlla att Lllll si'1dan kultur skulle hli tiffentlig
först vid senare tidpunkt. t. ex. utliiggningen. den som önskar göra inviindning mot ansökningen har endast d.:.- tre m;·1nader som inviindningsl"risten
Lilgör till sitt förfogande för att ft1 fram underlag för sin inviindning. Det kan
enligt min mening inte heller anses önskviirt att förliinga invändningsfristen i dylika fall. En förliingning av drnna frist skulle niimligen medföra att
osiikerhettn for tred_ie man huruvida patent kommer att meddelas och i sä
!"all vilken omfattning patentet kLJmmer att m besltir unuer liingre tid iin
r. n.
!\fot bakgrund av vad jag nu har anfört hitriider jag kommittens förslag
att kultur av mikroorganism i prineip skall bli tillgiinglig för envar samtidigt
rned handlingarna i patentansökningsiirendet. dvs. senast IX rntrnader fran
den dag dt1 ansökningen gjordes eller. i förekommande fall. prioritetsdagen.
I likhet med kornmitten anser jag emellertid alt sökanden har elt heriittigat intresse av alt kunna utöva viss kontroll över hur kulturen sprids och
nyttjas sedan den har blivit tillgiinglig fi.ir envar. Enligt kommitten kan det
inte anses strida mot prineipen alt kulturen skall hrtllas allmänt tillgänglig.
um vissa villkor stiills upp för alt treuje man skall fä ta Jel av deponerad
kultur. Efter förebild fr<'1n den europeiska patentkonventionen bör enligt
kommitten som villkor för att tredje man skall 1"<'1 ta del av kulturen gälla att
vederbiirande framstiiller skriftlig begiiran diirom samt skriftligen förhinder sig att iaktta vad som föreskrivs till förebyggande av missbruk av kulturen. Enligt kommitten bi.ir det ankomma pt1 regeringen att fastställa det
niirmare innehållet i dessa villkor. Kommitten har i förslaget till ny lydelse
av Ih ~ patentkungörelsen tagit in villkor i det ta avseende som helt överensstiirnmer med motsvarande hestiimrnelser i tilliimpningsl"iireskrifterna
till den europeiska patentkonventionen (regel 2Xl. Enligt min mening tillgodoser Lien av kommitten föreslagna regleringen sökanuens intresse av
<1tt kunna utöva kontroll över hur kulturen sprids och nyttjas.
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11. JO Giltighetstiden

I/./()./ Giillanilc

l"IJ/t

*

Enligt 40 patentlagen kan meddelat patent uppriitth:\llas intill Jess 17
år har födlutit fr:'ln dm dag då patentansökningen gjordes. Giltighetstiden
iir densamma som enligt 18X4 f1rs patentförordning. Även i de andra nordiska fanderna är giltighetstiden 17 är. De nordiska patentkommittecrna
föreslog i I963 års betiinkande att patenttiden skulle förliingas till 20 [1r
tNU 1963:6 s. 170). Som skiil härfiiranförJes bl.a. att i det utkast till patentkonvention som hade ut~trbetats inom EG patenttiden hade bestiimts
till 20 är. Med hiinsyn till de betänkligheter mot en sftdan förlängning som
vid remissbehandlingen av betänkandet anfördes frtin näringslivet fann
emellertid J!\varande departements.:hefen att frftgan om en förliingning inte borde tas upp förriin tjugl){trstiden faktiskt hade blivit genomriird i de
viktigare industriHinJerna i Viisteuropa (prop. 1966:40 s. 153).

11.10.:J. Den 1'11ropeiska 11ate11tko111·c11tio11e11
Giltighetstiden för europeiskt patent är enligt artikel 63 i den europeiska
patentkonventionen 20 år frän ansökningens ingivningsdag. Stat som för
sina nationella patent har kortare giltighetstid kan emellertid genom förbehåll vid tillträdet till konventionen uppnå att europeiska patent som meddelas för den staten under en övergångstid inte far längre giltighetstid än
som gäller för nationella patent i den staten (art. 167.2 ..: ). Övergångstiden
iir högst tio år. Sru.lant förbehnll skall återtas sä snart omständigheterna
medger det (art. 167.4).

11./0.3 Ko111111itll'11
Kommitten anför att patenttiden redan nu iir Hingre än 17 {1r i ncra av
Västeuropas industriländer. 1 Frankrike och Nederländerna iir den sålunda

20 är m:h i Förbundsrepubliken Tyskland, S.:hweiz nch Österrike 18 {tr.
En förlängning av patenttiden till 20 år torde enligt kommitten i praktiken fä betydelse endast för en liten del av antalet meddelade patent. Av de
patent som upphörde att gälla under tiden 1964-1974. sammanlagt 74 143
patent, hade endast ca tio procent upprätthållits under hela patenttiden.
dvs. under 17 år. Något mer lin 75 r.·;. hade upphört att gälla inom 12 ftr fri'ln
ansökningsdagen. Den tid under vilken ett patent

r. n.

i genomsnitt upp-

rätthålls har uppskattats till ca 9.5 år.
Patenttiden för patent som meddelas enligt konventionen om marknadspatent är 20 :\r. Det ml\ste enligt kommitten anses uteslutet att de stater
som tillträder den konventionen skulle behi'llla en kortare patenttid för patent meddelade av de nationella patentverken. I och med att konventionen
om marknadspatent träder i kraft torde diirför de viktigare industriländer-
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na i Västeuropa komma att tillämpa en tjugoårig patenttid även för nationella paknt. Vad angftr Je nordiska länderna uttalar kommitten att Danmark torde komma att fi.irliinga patenttiden till 20 ftr i samband med att den
europeiska patentkonventionen triider i kraft för dess del och att iiven de
finska och norska kommittecrna tordt' komma att föres!:'! t'n s{1dan förlängning. Mot bakgrund hiirav bör enligt kommitten patenttiden i Sverige nu
förlängas till 20 år. Vid sådant förhftllande finns inte anledning för Sverige
att avge reservation ptl denna punkt.
Vid en förlängning av giltighetstiden uppkommer frftgan hur redan meddelade patent hör behandlas. Kornmitten pftpekar att denna fråga berördes
av de nordiska patentkommitkerna med anledning av att de som nyss
niimnts föreslog att patenttiden skulle förlängas till 20 år (NU 196.3: 6 s . .386
f. l. I likhet med dessa kommittcer anser patentpolicykommittcn att den
Hingre giltighetstiden i princip hör gälla även i fråga om redan meddelade
patent som iir i kraft när den nya lagstiftningen träder i kraft. Sftsom de
nordiska kommitteerna anförde i 1963 ftrs hetiinkandc hör därenwt inte ett
patent, vars giltighetstid redan har gått ut vid ikraftträdandet, fö :'Jterupprättas för att komma i titnjutande av den längre patenttiden. Den utsträckta
patenttiden hör si'llunda avse endast patent som vid lagändringens ikraftträdande ännu är giillande.
Såsom Je nordiska patentkommittecrna påpekade i 196.3 års betänkande
kan en förlängning av patenttiden för äldre patent vara obillig mot licenshavare. vars licens endast sträcker sig till utgången av den kortare patenttiden. eller mot annan som har vidtagit väsentliga tttgärder för att utnyttja
uppfinningen sedan patenttiden har löpt ut. En rimlig avvägning torde enligt patcntpolicykommittcn ftstadkommas. om den fängre patenttiden inte
kommer att gälla beträffande patent som enligt nu gällande rätt skulle ha
löpt ut viss tid efter lagänuringens ikraftträdanuc. Denna tid bör bestämmas sft att berörda parter får skälig tid att anpassa sig till det nya rättsläget.
Med hänsyn till den tid som behövs för all förbereda utnyttjande av en
uppfinning bör denna tid enligt kommitten bestiimmas till fem är. Kommitten föreslår diirför att den längre patenttiden skall gälla endast i fråga
om patent för vilka vid lagändringens ikraftträdande återstår minst fem år
av den kortare gillighetstiden pti 17 ftr. Samma lösning föreslogs i 1963 års
betänkande.

11. I0.4 R1'missyttrande11a
Kommitten~ förslag om en förlängning av patenttiden har berörts närma-

re av niiringsfrihetsornbudsmannen ( N 0 ). I ngenjörsvctenskapsakademin,
Läkemcdelsindustriföreningen. Sveriges industriförbund och Svenska inJustriens patentingenjörers förening.

Liikemedel.1·ind11str(fi'ireninge11 hälsar förslaget med stor tillfredsställelse. Föreningen anser att en förlängning av patenttiden enligt förslaget skul16
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le ge uppfinnare en rimlig tid inom vilken nedlagda forsknings- och utvecklingsh1stnader kan återvinnas. Enligt föreningen visar nämligen erfarenheten inom fäkemcdelsindustrin att den tid som i allmänhet förflyter från det
att en ide framkommer till dess att denna ide har genomgått det mycket
lfmgvariga. kostnadskrävandc och komplicerade utvccklingsarbete. som
behövs innan ett nytt läkemedel lanseras. kan uppgå till tio år l1ch stundom
hingrc. Kostnaderna för detta arbete kan enligt föreningen för en enda produkt vara i storleksordningen 50 milj. kr. lng1'1tFir.1Tete11skapsakade111i11
anser att en förlängning av patenttiden innebär en förbättring med hänsyn
till att tiden för utvecklingsprojekt inom vissa branscher blir allt längre.
S1·erige.1· i11d11str(f("irh1111d erinrar om att förbundet tidigare har ställt sig
tveksamt till en dylik förhingning. Utgångspunkten har da varit att Sverige
inte ensidigt borde vidta en sådan åtgiird. När en tjugoårig patenttid nu genomförs i nertalet europeiska länder bör emellertid enligt förbundet Sverige anpassa sin lagstiftning ~iven pä denna punkt. Förbundet tillstyrker ocksi'I de övergångsbestämmelser som kommitten har föreslagit beträffande
patenttiden. S1·e11ska i11d11strirns pate11ti11ge1tiiircrsförening anser att Sverige inte skall utnyttja möjligheten till reservation mot konventionen pä
denna punkt.
NO anför att den anpassning till konventionen som en förlängning av patenttiden innebär inte är helt invändningsfri från konkurrenssynpunkt.
Från principiell synpunkt kan det enligt NO vara en nackdel att det skydd
mot patentintrång som patenträttigheten ger på detta sätt ytterligare förstärks. Med hänsyn till de positiva effekterna av en ökad internationell
samordning på patentområdd vill NO dm:k inte motsätta sig lagändringen.
NO tillägger att den praktiska betydelsen av en förlängd giltighetstid torde
vara förhållandevis begränsad med hänsyn till att den genomsnittliga giltighetstiden för patent är endast ca 10 år.

11.10.5 Fiiredraga11de11

Kommitten har föreslagit en förlängning av patenttiden från 17 till 20 är.
Förslaget har inte avstyrkts av någon rcmissinstans. Betänkligheter har
framförts endast av NO. som dock inte vill motsätta sig lagändringen. Såvitt nu kan bedömas torde de viktigaste industriländerna inom en nära
framtid komma att överlag tillämpa en tjugoårig patenttid. I Danmark har
folkctingct förelagts förslag om förlängning av patenttiden till 20 år. Den
norska kommitten har föreslagit samma förlängning av patenttiden och den
finska torde avse att föresl:'.'t en motsvarande förlängning. Jag delar därför
kommittens uppfattning att patenttiden i Sverige nu bör förlängas till 20 år
och att Sverige sålunda inte har anledning att avge reservation mot den europeiska patentkonventionen på denna punkt.
Kommittens förslag till övergångsbestämmelser i fråga om patenttidens
förlängning har lämnats utan erinran under remissbehandlingen. För min
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del anser jag den av kommitten föreslagna regleringen innebära en rimlig
avvägning mi:llan olika intressen. Den Hingre patenttiden hör därför som
kommitten har föreslagit gälla endast i fr•'lga om patent fi.)r vilka vid lagändringens ikraftträdande ttterstfa minst fem år av den nuvarande liingsta giltighetstiden. 17 år.

11.11 Rätts\·erkan av anteckning i patentregistret
I I.I I.I Giillancfr rtill

Sedan patent har meddelats. skall det antecknas i ett av patentmyndigheten fört patentregister (27 ~ patentlagen). Har patent övergått på annan
eller har licens upplåtits. skall p:i hegäran anteckning därom göras i registret. Anteckning om licens skall avföras. om det visas att licensen har
upphört att giilla (44 *patentlagen).
Att någon har antecknats i patentregistret som patenthavare har rättsverkan i endast ett avseende. niimligcn si't till vida att den som senast har
antecknats som patenthavare skall anses som sådan i mal eller ärende rörande patentet (44 fjärde stycket patentlagen). Denna bestiimmclse hänför sig endast till frägan vem som skall anses som patenthavan: vid den tidpunkt då spörsm:ilet hlir aktuellt. BesUimmelsen fär sin egentliga betydelse
när talan skall väckas mot patenthavare som svarande. t. ex. rörande ogil-

*

tighet av patent eller utverkande av tvångslicens. Sttdan talan kan alltid
riktas mot den som i registret ~ir antecknad som patenthavare. s. k. passiv
saklcgitimation. Däremot gäller inte någon motsvarande aktiv saklegitimation i det fall en registrerad patenthavare viicker talan mot annan om t. ex.
patentintrång (NU 1963: 6 s. 288: prop. 1966: 40 s. 164!. Anteckning om licens har inte nägon rättsverkan.
Någon särskild reglering av villkoren för att förvärv av patent eller uppltttelse av licens skall fi\ sakrättslig verkan finns inte och rättsHiget pi\. detta
omrttde är i vissa avseenden oklart. Vad gäller överltttclse av patent eller
licens torde det emellertid vara klart att överlåtelsen. oavsett om den är
onerös eller benefik. gäller mol överlfttarcns borgenärer stl snart elt giltigt
fäng föreligger för förv~irvaren. Det torde vidare vara odiskutahelt att lagakraftvunnet avgörande genom vilket t vångslicens upplåts har sakrättslig
verkan. Patent kan också utmätas lifr 54 ~andra stycket patentlagen). Vad
angår fallet att patent har överlåtits till flera var för sig (s. k. tvesalu). synes
det klart att prioritetsprincipen skall tillämpas. dvs. att den första överlåtelsen blir gällande. Detsamma torde gälla om patenthavaren upplåter två
licenser som är oförenliga med varandra. Däremot är rättsfägct mera oklart
för det fall att patenthavaren först upplåter en licens och d~irefter överlåter
patentet till annan än licenshavaren utan att upplysa om upplatclsen. För
dylika fall torde allmänna sakrättsliga grundsatser gälla. dvs. samma regler
som gäller vid överlåtelse av lösöre. nämligen att nyttjanderätt får vika i
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förhållande till godtroende förvärvare. Det har emellertid ock si\ hävdats
att prioritetsprincipen skulle gälla liven i si\.dana fall och att licensrätten sålunda skulle stå sig mot senare förvärvare av patentet. ~i ven om denne vid
förviirvet var i god tro. Vad slutligen angår pantsättning har olika meningar
uttalats i frågan hurnvida enligt svensk rätt patent över huvud taget kan
pantsättas och. om pants~ittning skulle vara möjlig. vilka ~1tgärder som
fordras för att pantsättningen skall fä sakrättslig verkan.
I 1963 ftrs nordiska betänkande behandlades ing{1ende frägan om lämpligheten av att ge anteckning i patentregistret materiell riittsverkan (NU
1963: 6 s. 289 ff.). De nordiska kommittecma övervägde först huruvida en
sådan anteckning skulle ges en långtgt1ende rättsverkan av innebörd att avtal om överlåtelse av patent eller upplt1telse av licens inte skulle tillerkännas verkan mot tredje man förrän avtalet hade antecknats i patentregistret.
Det skulle enligt kommitteerna vara värdefullt frän rättssäkerhetssynpunkt. om patentregistret fick sildan betydelse att tredje man ur detta kunck få upplysningar om rättsförhållandena rörande ett patent m:h att han
kunde förlita sig på inte endast att de registrerade uppgifterna var riktiga
utan ockst1 att det inte fanns andra rättigheter iin som framgick av registret.
Kommittcerna ansftg sig dock inte vilja förorda en sådan lösning. eftersom
i så fall måste tillskapas ett betungande och dyrbart rcgistreringssystem.
Det skulle dessutom enligt kommitteerna iinuå inte vara möjligt att skapa
någon absolut säkerhet för tredje man. eftersom det under alla förhållanden var möjligt att själva det patent. som utgjorde grunuen för rättigheten.
kunde förklaras ogiltigt. Vidare ansåg kommitteema att det inte förelåg tillräckligt praktiskt behov av en sftdan ordning.
De finska. norska och svenska patentkommitteerna föreslog därför i
1963 års betänkande en mera begränsad materiell riittsverkan av ankckning i patentregistret. Förslaget tog särskilt sikte på att reglera det inbördes förh1\.llandet mellan flera som genom avtal med samma patenthavare
har förvärvat patentet och de konflikter som kan uppstå mellan en ny patenthavarc och innehavaren av en licens som har meddelats innan patentet
överläts. Sålunda skulle enligt deras förslag den som i god tro till registret
hade anmält förviirv av patenträtt eller licens vara skyddat! mot förvärv
som inte hade anmälts till registret eller anmäldes senare. Den s1\.lunda frireslagna regleringen gällde endast i fråga om förvärv genom överl1\.telse
men inte i fri\.ga om förvärv av annat slag. t. ex. genom arv eller testamente, eller i fråga om licens som hade erhftllits som tvångslicens.
Den danska kommitten anslöt sig inte till detta förslag. Den hävdade
(NU 1963: 6 s. 291) att eftersom bestämmelsen endast var tillämplig på
överlåtelse genom avtal. den som hade förvärvat en rättighet av en i registret antecknad patenthavare inte kunde vara säker pi\. att rätten inte hade övergått pft annan pft annat sätt än genom avtal. Han kunde enligt denna
kornmitte inte heller vara säker på att tredje man inte kunde göra gällande
invändning mot den registrerade patenthavarens riitt till patentet. Den
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danska kommitten ansåg det diirför tveksamt om den föreslagna regleringen gav nägon väsentlig säkerhet i omsiittningen och uttalade. att denna reglering i stället kunde leda till att allmänheten förlitade sig pfi registeruppgifterna i större omfattning lin som hade stöd i lagen.
De tinska m:h norska patentlagarna kom att innehr1lla en sfidan bestiimmelse om begriinsad materiell riittsverkan som nyss angivits. Diiremot uteslöts den föreslagna bestiimmelsen ur den svenska patentlagen under departementsbehandlingen. Som skiil härför anförde dåvarande departementschefen att frfigan i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar godtrost"örvärv bör erkiinnas inom patenträtten var komplicerad och
borde fösas i ett större sammanhang s:1mt att i vart fall resultatet av pågt1ende översyn av reglerna rörande godtrosförvärv av lösöre borde avvaktas
(prop. 1966: 40 s. 165). Nf1gon samlad lösning av denna fråga har emellertid
inte kommit till sttlnd och torde inte heller vara att viinta inom den närmaste framtiden.
I I. I I .2 Ko111·t'11tio11ema

Enligt artikel 127 i den europeiska patentkonventionen skall det europeiska patentverket föra ett europeiskt patentregister. I detta skall pä begäran antecknas bl. a. överfätefsc av europeisk patentansökan och av europeiskt patent så länge det kan upphävas av det europeiska patentverket.
Sådan överlåtelse har inte någon verkan gentemot det europeiska patentverket förrän anteckning har skett i registret (reglerna 20 och 6 I). Anteckning i detta register har emellertid inte någon rättsverkan i de fördragssfutande staterna.
Enligt konventionen om marknadspatent tilläggs däremot anteckning i
det särskilda register över marknadspatent som ocksä skall föras av det europeiska patentverket en betydande materiell rättsverkan. Överlåtelse av
marknadspatent eller upplätelse av licens pil grund av sädant patent har
sålunda i princip inte verkan mot tredje man som är i god tro förrän den
har antecknats i registret (art. 40.3 och 43.3).
11. / l .3 Kommitt(;,,

Patentpolicykommitten anser i likhet med de nordiska patentkommitteer
som lade fram 1963 års betänkande att det inte är lämpligt att låta anteckning i patentregistret utgöra förutsättning för att överltttelse av patent eller
upplåtelse av licens skall fä rättsverkan mot tredje man. Däremot framstår
enligt kommitten det i det nordiska betänkandet framlagda förslaget om en
begränsad sakrättslig rättsverkan som en väl avvägd lösning. En lösning i
enlighet med detta förslag skulle ge förvärvare av patent och licensrättigheter möjlighet att pä ett enkelt sätt lösa frågan om bättre rätt i tvesalufall.
Eftersom anteckning i registret kan skydda en förvärvare av patent eller licens mot konkurrerande anspråk. bör enligt kommitten denna ordning leda
till att förviirv av patent och upplåtelse av licens antecknas i patcntre-
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gistret i avso:viirt större omfattning iin hittills. Därigenom uppntis i sin tur.
att patentregistret i högre graJ iin f. n. kommer att ge en riittvisande bild av
riittsl:iget beträffande va1je patent. 1 likhet mo:d vad som anfördo:s i 1963
tirs hetiinkande anser kommitten diiremot att det inte finns anleJning att ge
antedrning i patentn:gistro:t materiell riittsverkan när do:t är fraga lim andra
förviirv än s~)dana som grundas pt1 frivillig överlfttelse eller upplfitelse.
Kommitten föreslftr diirtör att i patentlagen tas in en reglering i iiverensstiimmo:lse med 1963 ärs förslag. dvs. av innehörd att den som i goJ tro till
registret har anmiilt förvärv av pato:ntriitt eller licens iir skyddad mot förvärv som inte har anmälts dler har anmälts senare. Kommitten anför att
Jen danska kommitten torde komma all föresla att o:n motsvarande hestiimmelse tas in i Jen Janska patentlagen. Om dessa förslag godtas. skulle nordisk rättslikhet

uppn~b

även rf1 denna punkt.

/ / .11.4 Remissyttrandena

Srenska .f("ire11i11ge11 .fi"ir i11c/11.1triellt ri"ittsskydd anför att Jen av kommitten föreslagna möjligheten till goJtrosförvärv vid dubbelöverlåtelse eller duhbelupplb.telse genom anteckning i patentregistret synes Himplig.
röreningen framhi\ller att det skäl som anfördes vid tillkomsten av 1967
års patentlag mot att införa en sildan reglering. nämligen pt1gående allmiin
översyn av reglerna om godtrosförvärv. numera saknar aktualitet. Enligt
föreningen har ställningstagandet kritiserats även pä andra grunder. Till
stöd för Jen av kommitten föreslagna regleringen talar enligt föreningen
också att därigenom klarliiggs ett i vissa hänseenden osäkert rättsläge och
att en såJan reglering leder till ökad nordisk riittslikhel. Si·cnska i11J11stri-

ens patc11ti11gc11jöras .ti"irc11i11g tillstyrker kommittens förslag på denna
punkt b1\dc av praktiska sldil och av harmoniseringsskäl. .'fre11slw pate111m11h11J.1fiireni11ge11 förklarar sig dela kommittens uppfattning att det i patentlagen bör tas in en regel av innebörd att den som i god tro till patentregistret har anmält förviirv av patentriitt eller licens ilr skyddaJ mot förviirv
som inte har anmälts eller anmiils senare. Föreningen anser viJare att ett
system med bestämda inskrivningsdagar hör övervägas.

Försrnrets c"il'ilförvaltning anser sig inte kunna tillstyrka förslaget i dess
nuvarande utformning. Civilförvaltningen ifrågasätter om något behov av
den föreslagna lagänJringen har yppats. För egen del anser civilförvaltningen det mycket tveksamt om det finns skäl att belasta niilingslivet och
patentverket med det registreringsarhete som ett genomförande av förslaget skulle medföra. Mot att införa den föreslagna regleringen talar enligt civilförvaltningen ocksä att patentregistret ilnd1\ uppenbarligen blir ofullstänJigt. Kommittens förslag avser sålunJa enJast registrering av förvärv
som grundas på avtal och det finns dessutom anledning anta att förvärvare
i flera fall inte finner registrering önskvärd. Civilförvaltningen påpekar
ocksä att kommitten inte har uttalat sig om huruvida såJant förvärv som
arbetsgivare gör med stöd av lagen om rlitt till arbetstagares uppfinning
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och som inte grundar sig på frivilligt avtal kan antecknas i patentregistret
med sakriittslig verkan. Slutligen framhftller civilförvaltningen att i m:inga
fall avtal om rätt till uppfinning ingås innan patent har meddelats. Om ett
registreringssystem införs. bör enligt civilförvaltningen även den som har
förvärvat en licens före patentmeddelandet kunna skaffa sig företrädesrätt
genom registrering av förvärvet. Detta skulle emellertid enligt civilförvaltningen uppenbart komplicera arbetet vid patentverket på ett icke ön sk värt
sätt. Civilförvaltningen sammanfattar sin syn på spörsmålet sft att ett ofullstiindigt register har ett väsentligt nedsatt värde och motarbetar sitt syfte
dti det rent av kan ge en falsk bild av rättsliiget.
I I./ I .5 Fiiredragandcn

Kommitten har föreslagit en bestämmelse enligt vilken företrädesrätten
mellan inbördes konkurrerande förvärv av patenträtter eller licenser skulle
bero ptl vilket förvärv som först i god tro har anmälts till patentregistret.
Bestämmelsen har dock föreslagits gälla enbart förvärv genom överlfttclse.
Av de fyra remissinstanser som särskilt har tagit upp frägan har tre tillstyrkt kommittens förslag medan en har avstyrkt förslaget.
Liksom kommitten anser jag att det inte finns skäl att när det gäller patenträtter och patentlicenser införa en ordning enligt vilket förvärv av sådana rättigheter eller licenser fär rätts verkan mot tredje man först efter anteckning i patentregistret. För att genomföra en sftdan ordning skulle fordras en administration av samma slag som vid tingsrätternas inskrivningsavdelningar och därjämte en till sitt omfång inte obetydlig lagstiftning. Det
har inte framkommit något som tyder på ett behov av ett sådant system på
ifrågavarande område.
Kommitten har i sitt betänkande tagit upp tanken från förarbetena till
den nuvarande patentlagen om att lösa konflikten mellan konkurrerande
anspråk på patenträtter och patentlicenser i vissa fall. En reglering i enlighet med kommittens förslag torde ha sin praktiska betydelse främst i de fall
da ett patent har överlåtits utan vederbörligt förbehåll för redan meddelade
licenser eller om flera med varandra oförenliga licenser har upplåtits av
samme patenthavare.
Det kan i och för sig synas ön sk värt att uttryckligen reglera de fall av
kollision mellan konkurrerande anspråk som nu nämnts. Jag vill emellertid
understryka att problemet huruvida överlåtelse av egendom kan bryta en
upplåtelse av en begränsad rätt till samma egendom är ett allmängiltigt sakrättsligt problem. Redan av det skälet är det tveksamt om det är lämpligt
att införa speciella lösningar för särskilda rättsområden. Härtill kommer
att något påtagligt behov av en dylik reglering på det patenträttsliga området inte synes föreligga.
Även andra omständigheter talar enligt min mening mot att införa en särskild reglering av dessa frågor på förevarande rättsområde. Om en sådan
reglering skall införas, torde det sålunda bli nödvändigt att göra den vä-
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sentligt mera omfattande och detaljerad iin vad kommitkn har föreslagit.
Tillämpningen av en stlllan detaljerad reglering skulle medföra ätskilligt
merarbete för både niiringslivet och patentverket. Dessutom kommer registret iindä att vara ofullständigt stl länge endast upplritelser genom avtal
registreras med sakriittslig verkan. Som civilförvaltningen har anfört kan
det finnas skäl att anta att förvärvare i många fall inte anser registrering
önskviird. Jag delar ol:kså civilförvaltningens uppfattning att ett ofullstiindigt register som tilläggs viss sakrättslig verkan kan vilseleda allmänheten
om riittsläget.
De nu anförda omstiindigheterna utgör enligt min mening skiil för att i
vart fall inte f. n. liigga fram förslag om sakrättslig verkan av anteckning i
patentregistret. Jag vill nämna att några bestämmelser om sftdan riittsverkan inte heller torde komma att införas i den danska patentlagen.

11.12 Ogiltigförklaring

a\'

patent

11.12. I Giil/1111de riitf

*

Har patent meddelats i strid mot I eller 2 patentlagen, skall det av
domstol förklaras ogiltigt. om talan förs därom (52 patentlagen). Grund
för ogiltigförklaring föreligger alltså om patent har meddelats pä något som
inte iir patenterbart eller i strid mot villkoren om nyhet och uppfinningshöjd. St1dan grund föreligger vidare om patent har meddelats annan än
uppfinnaren eller dennes rättsinnehavare. Patent får dock inte förklaras
ogiltigt på den grund att den som har erhållit patentet har varit beriittigad
till endast viss andel i det.
Talan om ogiltighet som grundas på annan omstiindighet iin att den som
har erhällit patentet inte skulle vara berättigad diirtill får föras av envar
som lider förfilng av patentet. Om det anses pakallat från allmän synpunkt.
för talan dessutom föras av myndighet som regeringen besti"immer. Enligt
54 *patentkungörelsen fors sådan talan av allmän f1klagare, om inte regeringen för särskilt fall förordnar annan myndighet. Talan om ogiltighet som
grundas ptt att patent skulle ha meddelats annan än den som var berättigad
till patentet för föras endast av den som påstår sig vara berättigad till patentet. I sistniimnda fall skall talan väckas inom ett år från det att vederbörande fick kännedom om att patentet meddelats och de övriga omständigheter som åberopas till stöd för hans talan. Var patcnthavarcn i god tro när
patentet meddelades eller när det övergick på honom, för talan om ogiltighet i detta fall inte viickas senare än tre år efter patentets meddelande.

*

11.12.2 Kon1·e111io11ema

Samarbetskonventionen innehåller endast en bestiimmelse som rör ogiltighet av patent. nämligen för det fall att översättningen av en internatio-
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nell patentansökan är oriktig. Om pa grund av sådan oriktig övcrsiittning
omfattningen av det meddelade patentet går utöver vad den internationella
ansökningen i dess lydelse på originalspråket omfattar. fär behörig myndighet i fördragsslutande stat med retroaktiv verkan inskriinka patentets
omfattning och ogiltigförklara patentet till den del dess omfattning går utöver omfattningen av den internationella ansökningen ptl originalspråket
(art. 46l.
Fråga om ogiltigförklaring av europeiskt patent avgörs enligt den europeiska patentkonventionen för varje fördragsslutande stat av den statens
domstolar. Avgörande i en stat har verkan endast såvitt gäller den staten. I
konventionen finns bestämmelser om i vilka fall ett europeiskt patent fär
förklaras ogiltigt. Det får ske dels i fem fall som anges i artikel 138. I dtt europeiskt patent har meddelats i strid mot konventionens bestämmelser.
dels i fall då nationellt patent eller nationell patentansökan enligt artikel
139 skall ha företräde framför europeiskt patent i fördragsslutande stat. Såvitt gäller de förstnämnda fem fallen bör framhållas att fördragsslutande
stat inte i sin lagstiftning behöver medge att samtliga dessa grunder får åberopas som grund för ogiltigförklaring.
De i artikel 138. I angivna fallen då ogiltigförklaring f:'tr ske är följande: Il
det europeiska patentet avser nf1got som inte är patenterbart enligt artiklarna 52-57: 2) det europeiska patentet beskriver inte uppfinningen så tydligt
och fullständigt att en fackman med ledning diirav kan utöva den: 3) det europeiska patentet omfattar något som inte framgår av innehållet i ansökningen i dess lydelse vid ingivandet eller. om patentet har meddelats på
grundval av europeisk avdelad ansökan. något som inte framgår av den tidigare ansökningen i dess lydelse vid ingivandet: 4) det europeiska patentets skyddsomfäng har utvidgats: 5) patenthavaren var enligt konventionen
(art. 60. I) inte berättigad till patentet.
Skulle ogiltighetsgrund föreligga i fråga om endast viss del av europeiskt
patent. skall ogiltigförklaring ske genom motsvarande begränsning av patentet. Om det är tillätet enligt nationell lag. far sådan begränsning göras
genom ändring av patentkraven. beskrivningen eller ritningarna (art.
138.2).
Enligt artikel 139.2 skall nationellt patent och nationell patentansökan i
fördragsslutande stat i förhållande till europeiskt patent för denna stat ha
samma företräde .. på grund av äldre rätt" som det nationella patentet eller
den nationella ansökningen i den staten har i förhållande till annat nationellt patent. Detta innebär att europeiskt patent får förklaras ogiltigt i ifrågavarande stat. om den uppfinning som patentet avser inte uppfyller kraven i den statens lag ptt nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till sådan
uppfinning som har sökts skyddad genom nationell patentansökan med tidigare ingivnings- eller prioritctsdag än den europeiska patentansökan som
ligger till grund för det europeiska patentet. Det bör i detta sammanhang
anmärkas att i varje designerad stat europeisk patentansökan och euro-
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peiskt patent på motsvarande sätt skall ha samma företräde "på grund av
äldre rätt'' i förhållande till nationell patentansökan och nationellt patent
som nationell patentansökan eller nationellt patent (art. 139. ll.
Fördragsslutande stat får i sin nationella lagstiftning föreskriva om och
under vilka villkor uppfinning som anges i såväl europeisk patentansökan
eller europeiskt patent som i nationell patentansökan eller nationellt patent
för vilka gäller samma ingivningsdag eller prioritetsdag skall få åtnjuta
skydd på grund av båda ansökningarna eller patenten (art. 139.3).

11.12 .3 Kommitthz
När det gäller bestämmelsen om ogiltighet i artikel 46 i samarbetskonventionen framhåller kommitten inledningsvis i 1974 års betänkande att
det inom kommitten har framförts olika meningar angf1ende bestiimmelsens innebörd. Det har sålunda
dast det fall att den oriktiga

a ena sidan hävdats att artikeln avser en-

övers~ittningen

medför ett mera omfattande

skydd än det skydd som söks i den internationella ansökningen i dess slutliga lydelse på originalspri'lket. dvs. mera omfattande än vad som framgär
av patentkrm·o1 (med stöd av beskrivning och ritningar) i deras slutliga

111:fi1ttni11g på detta sprttk. Å andra sidan har också gjorts giillande alt artikeln skulle avse det fall att översättningen inneht1\lcr något som inte framgick av den intemationdla ans<'ikni11gn1 i dess lydl'lse på origi11alsprilk1·t

dtl den i11ga1·s till de11 1110ttaga11dc my11digheten. Kommitten påpekar
emellertid att. oavsett vilken av dessa tolkningar som är riktig. fördragsslutande stat inte är skyldig att i sin lagstiftning föreskriva att ogiltigförklaring skall ske i fall som avses i artikel 46.
Vad angår det fall att den oriktiga översättningen är mera omfattande lin
patentkrm·e11 i deras slwliga lydelse på origi11alspr11ket anser kommitten
att det i vart fall inte f. n. finns anledning att i svensk rätt ge möjlighet till
ogiltigförklaring av det meddelade patentet så länge översättningen av patentkraven häller sig inom ramen för vad som framgår av den internationella ansökningen på originalspråket. Skulle den oriktiga översättningen innehålla något som inte framgick av de11 i11ternatio11el/a ansökningen på 11rigi-

11a/sprtlket i de11 lydel.~e ansiikningen hade då den ingm·s till den mottagande myndigheten anser kommitten att svensk riitt ger tillriickliga möjligheter att ogiltigförklara patentet. Av ett uttalande av föredragande departementschefcn i 1966 års proposition (prop. 1966: 40 s. 193) framgår enligt
kommitten att om patent meddelats på grund av patentkrav som efter ändring har kommit att sakna motsvarighet i ansökningshandlingarna. patentet
kan ogiltigförklaras på grund av patenterbarhetshinder som har uppkommit mellan ansökningsdagen och dagen för iindring av patentkravet. Kommitten hävdar att detta uttalande måste anses gälla även det fall som här
avses. Skulle däremot patenterbarhetshinder inte ha uppkommit under
nämnda tid föreligger enligt kommitten inte någon anledning varför patentet skulle kunna ogiltigförklaras.
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Mot bakgrund av vad sftlunda anförts uttalar kommitten i 1974 års betänkande att artikel 46 - oavsett vilken av de nyssnämnda tolkningarna av artikeln som är den riktiga - i vart fall inte f. n. bör föranleda någon lagstiftningsåtgärd. Om konventionens bestämmelser rörande internationell förberedande patenterbarhetsprövning skulle träda i kraft och denna prövning skulle bli av så hög kvalitet att det svenska patentverket in.te anser sig
behöva utföra nagon ytterligare prövning av internationella ansökningar
som har varit föremal för sådan patenterbarhetsprövning. kan det dock
enligt kommitten finnas anledning att ta upp denna fråga till förnyat övervägande.
I siirskilt yttrande anför en av kommittens experter att artikel 46 torde
avse det fall att översättningen innehåller något som inte framgick av ansökningen när den gjordes. Han anser att möjligheten att ogiltigförklara
patent som grundas pä sådan felaktig översättning bör tillvaratas. Pa grund
härav förordar han att med svensk rlill införlivas en bestlimmelse om att
patent som har meddelats på grund av internationell patentansökan skall
kunna förklaras ogiltigt i den utstrlickning patentets omfattning g:'tr utöver
vad som omfattas av den internationella ansökningen på originalspraket.
I 1976 ttrs betänkande framhåller kornmitten inledningsvis att den europeiska patentkonventionen inte reglerar vilka ogiltighetsgrunder som skall
gälla i fråga om europeiska patent. Där anges endast vilka ogiltighetsgruntkr beträffande sådant patent som fördragsslutande stats lagstiftning får innehålla. Staterna har stllunda möjlighet att införa en eller flera av dessa
ogiltighetsgrunder.
Kommitten anför att det i svensk riitt inte förekommer någon grund för
ogiltighet som inte har motsvarighet i den europeiska patentkonventionen.
De ogiltighetsgrunder som enligt konventionen fär åberopas mot europeiskt patent är däremot tler än de som enligt gällande rätt får aberopas
mot svenskt patent. Eftersom europeiskt patent enligt artikel 64 skall medföra samma ditt i fördragsslutande stat som ett nationellt patent. är det
emellertid enligt kommitten uteslutet att i svensk rätt tillåta att fler eller
andra ogiltighetsgrunder får åberopas mot europeiskt patent än mot patent
som meddelas av det svenska patentverket. Frågan blir därför enligt kommitten om det finns anledning att vid tillträde till den europeiska patentkonventionen införa någon av de i konventionen angivna ogiltighetsgrnnder som f. n. inte har motsvarighet i svensk rätt. Som utgångspunkt för sina överväganden av denna fråga gör kommitten en kortfattad jämförelse
mellan de ogiltighetsgrnnder som anges i artikel 138 och gällande svensk
rätt.
Den i konventionen först angivna ogiltighetsgrunden. att det europeiska
patentet avser något som inte är patenterbart enligt konventionen. har enligt kommitten sin motsvarighet i svensk rätt genom föreskriften i 52 §
första stycket patentlagen om ogiltigförklaring av patent som har meddelats i strid mot I eller 2 ~- Som jag tidigare nämnt (avsnitt 11.2.3) föreslår
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kommitten. att svensk riitt skall helt anpassas till konventionen när det gäller villkoren för patenterharhet. Om kommittens förslag genomförs i den
delen. kommer därför enligt kommitten att i fråga om denna ogiltighetsgrund föreligga överenssfammelse mellan konventionen och svensk riitt.
Vad angår den sista av de ogiltighetsgrunder som anges i k11nventionens
artikel 138. I, nämligen att patent har meddelats någon som inte är herättigad till patentet. finns enligt kommitten också motsvarande ogiltighetsgnmd i svensk rätt. Detta följer av nyssnämnda föreskrift i 52 ~ patentlagen. Hi\dc enligt konventionen (art. 60) O\:h enligt svensk rätt (I ~ patentlagen) är det uppfinnaren eller dennes riittsinnehavare som är berättigad att
erhålla patent på en uppfinning. Även i fråga om denna ogiltighetsgrund
föreligger därt"ör enligt kommitten överensstämmelse mellan konvention
m:h svensk rätt.
Den andra av de ogiltighetsgrunder som anges i artikel 138. att uppfinningen inte har beskrivits tillräckligt tydligt. saknar motsvarighet i svensk
rätt. Kommitten erinrar om att frågan huruvida bristande tydlighet i beskrivningen av uppfinningen bt)rde utgöra gnrnd för ogiltigförklaring av patent övervägdes av de nordiska patentkommittecrna i 1963 tirs betänkande.
De fann dock inte detta vare sig lämpligt eller nödvändigt (NU 1963: 6 s.
315 ). Kommit teerna an stig sälunda att patentmyndigheten hade särskilda
förntsättningar för att pröva om uppfinningen hade beskrivits tillräckligt
tydligt i ansökningen. Enligt kommittcerna hade det visserligen förekom. mit att patent hade meddelats trots att beskrivningen inte var så tydlig som
den borde ha varit. vilket hade varit oliigligt för näringslivet. Kommittccrna ansåg dock inte att hot om ogiltighet i dylika fall var det riktiga
medlet för att fä en bättring till stil.ml. Om patent hade meddelats trots att
beskrivningen av uppfinningen inte var tillriickligt tydlig. kunde enligt
kommittccrna t vä olika fall föreligga. I det ena fallet fanns det inte nb.got i
patentet som kunde sägas ge uttryck för en uppfinning som uppfyller patenterbarhets villkoren i I och 2 ~*· och patentet kunde dfl enligt kommittecrna förklaras ogiltigt. I det andra fallet ri\.ddc endast tvekan om gränserna för patentets skyddsomfäng. och detta blev dä enligt kommitteerna
en tolkningsfråga varvid vanliga regler rörande tolkning av patent skulle
tillämpas.
Som tillåten ogiltighctsgrund anges vidare i konventionen att patent har
meddelats på något som inte framgick av innehållet i ansökningen i dess lydelse vid ingivandet (art. 138.1.c). En sådan ogiltighetsgrund är enligt patentpolicykommitten i och för sig väl förenlig med den princip som kommer till uttryck i 13 patentlagen. Där föreskrivs att ansökan om patent
inte tär ändras så att patent söks på ni\.got som inte framgick av ansök-

*

ningshandlingarna när ansökningen gjordes eller skall anses gjord. Överträdelse av detta förbud har dock i svensk rätt inte i sig ansetts höra leda
till ogiltighet. Enligt uttalande av föredragande dcpartementschefen (prop.
1966: 40 s. 193: jfr NU 1963: 6 s. 315) skall 52

~

patentlagen ges den tolk-
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ningen att om patent har meddelats pf1 grund av patentkrav. som efter ändring har kommit att sakna motsvarighet i ansökningshandlingarna utan att
s. k. löpdagsförskjutning skett. patentet kan ogiltigförklaras på grund av
patenterbarhetshinder som har uppkommit mellan ansökningsdagen och
dagen för ändringen av patentkravet. Av detta uttalande måste enligt kommitten anses framgå att. i ckn mi\n nyhetshinder inte uppkommer under
nämnda tid. den i och för sig otilltitna utvidgningen av ansökningen inte enligt gällande rätt utgör grund för ogiltighet. Enligt den aktuella i konventionen angivna grunden skall emellertid patentet förklaras ogiltigt oberoende
av om patenterbarhetshinder uppkommer mellan den europeiska patentansökningens ingivningsdag m:h dagen för ändring av patentkraven. Införande av denna ogiltighetsgrund skulle alltså enligt kommitten innebära att patent skulle kunna förklaras ogiltigt i vissa fall när detta inte kan ske enligt
gällande svensk rätt.
Som grund för ogiltighet anges i konventionen slutligen den omständigheten att det europeiska patentets skyddsomfäng har utvidgats (art.
138.1.d). Denna ogiltighetsgrund har föranletts av att enligt konventionen
invändningsförfarandet är förlagt efter det att europeiskt patent har meddelats. Under invändningsförfarandet kan invlindningsavdelning besluta
att patentet skall upprätthi\llas i ~indrad lydelse. Därvid skall dock beaktas
att sedan patent har meddelats sökanden inte fär ändra patentkraven så att
skyddsomfi\nget utvidgas (art. 123.3). Nyssnämnda ogiltighetsgrund är
därför avsedd att kunna åberopas. om patentskyddet till följd av ändringar
i patentkraven under invändningsförfarandet. på grund av förbiseende från
det europeiska patentverkets sida. i strid mot artikel 123.3 har kommit att
utvidgas till att omfatta något som inte täcktes av det utsprungligen meddelade patentet. Eftersom invändningsförfarandet enligt svensk rätt äger rum
innan patent meddelas. kan en sådan situation enligt kommitten inte uppkomma vid handläggning av nationell patentansökan vid det svenska patentverket.
Ett liknande fall kan däremot enligt kommitten möjligen tänkas uppkomma i samband med att talan om ogiltighet av patent prövas vid svensk domstol. Om rätten därvid omformulerar patentkrav. skulle detta till följd av
förbiseende fran rättens sida kunna leda till att patentskyddets omfattning
utvidgas. Med hänsyn till att enligt 19 andra stycket patentlagen patentkrav inte fi\.r utvidgas sedan en ansökan har godkänts för utfaggning
torde enligt kommitten ett sådant förfarande dock vara att anse som grovt
rättegångsfel. Kommitten uttalar att domen i si\ fall skulle kunna undanrö-

*

*

jas på grund av domvilla (59 kap. 1 rättegångsbalken). Om en motsvarande ogiltighetsgrund skall införas i svensk rätt. anser emellertid kommitten
att. i det avseende som nu behandlas. det europeiska patentverkets beslut
att meddela patent närmast bör jämställas med det svenska patentverkets
beslut att godkänna patentansökan för utHiggning. Efter utliiggningen vidtar siUunda invändningsförfarandet. Som nyss nämnts medför det svenska
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patentverkets hes lut om utläggning att sökanden inte därefter för ut vidga
patentkraven. Som sbl för detta förbud har anförts bl. a. hänsyn till rättssäkerheten för tredje man (prop. 1966: 40 s. 118). Under förarbetet till konventionen anfördes samma skäl för införandet av föreniimnda hestämmelse i artikel 123.3.
Kommitten anför härefter att vid övervägande av vilka ogiltighetsgrunder som skall tillåtas i svensk rätt stor vikt bör tillmätas vilken reglering i
detta avseende som allmänt kommer att gälla i Viisteuropas indust1istater.
För de stater som tillhör EG är den lösning som har valts i konventionen
om marknadspatent av avgörande betydelse. Enligt den konventionen (art.
57.1) för samtliga ogiltighetsgrunder som anges i artikel 138 i den europeiska patentkonventionen göras giillande mot marknadspatent. Enligt
kommitten talar detta starkt för att samtliga dessa ogiltighetsgrunder bör
införas ocksa i svensk rätt. Det skulle nämligen e11ligt kommitten inte vara
tillfredsställande. om ett europeiskt patent som hade förklarats ogiltigt savitt avser samtliga EG-stater. hland dem Danmark. inte skulle kunna ogiltigförklaras ocksä i Sverige. Kommitten anser vidare att de nya ogiltighetsgrunder som i sä fall måste införas i svensk rätt inte är av sådant slag att
det kan anses betänkligt att införa dem. Visserligen har i olika sammanhang från det svenska näringslivets sida framförts kritik mot att patent
skulle kunna förklaras ogiltigt, om uppfinningen inte har beskrivits tillräckligt tydligt. Därvid har framför allt hävdats att införandet av en sadan ogiltighetsgrund skulle leda till rättsosäkerhet. Å andra sidan kan en sådan
ogiltighetsgrund bidra till att patentskriftema kommer att innehalla tillräcklig information. Kommitten anser därför att den nyssnämnda inviindningen inte har sådan styrka att den bör hindra en anpassning av svensk
riilt till den reglering av grunderna för ogiltighet som genom den europeiska patentkonventionen och konventionen om marknadspatent synes bli
allmän i Västeuropa. Kommitten framhaller vidare att den granskning som
äligger patentmyndigheten hör ge tillräckliga garantier för att ansökningar
som inte uppfyller lagens krav på tydlighet inte godtas. Ifrågavarande ogiltighetsgrund torde därför enligt kommitten bli tillämplig endast i sällsynta
undantagsfall. Vidare anser sig kommitten ha anledning utgå från att
svenska domstolar skulle komma att iaktta stor försiktighet vid tillämpning
av denna ogiltighetsgrund.
På grund av vad sålunda anförts föreslår kommitten att patentlagens bestämmelser om ogiltighetsgrunder ändras så att samtliga de fem ogiltighctsgrunder som anges i artikel 138 i den europeiska patentkonventionen
får göras gällande mot alla patent för Sverige. I fråga om patent meddelade
av det svenska patentverket bör dock enligt kommitten av nyss anförda
skäl den ogiltighetsgntnd som anges i artikel 138.1.d. dvs. att skyddsomfänget har utvidgats efter det att det europeiska patentet meddelats. i stället avse utvidgning efter det att ansökningen har godkänts för utläggning.
Såvitt gäller patent som har meddelats enligt nu gällande bestämmelser
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skulle det enligt kommitten vara obilligt mot patenthavaren att tillttta ogiltigförklaring med äberopande av de nya ogiltighetsgnmderna. Beträffande
sädana patent anser kommitten att fråga om ogiltighet bör bedömas uteslutande enligt nu gällande bestämmelser.
Den europeiska patentkonventionen innehi\.ller som förut nämnts en bestämmelse som reglerar det fall att ogiltighetsgrund föreligger i fråga om
endast del av europeiskt patent (art. 138.2). I sådant fall skall ogiltigförklaring ske genom motsvarande begränsning av patentet. Begränsningen fär
göras genom ändring av patentkraven. beskrivningen eller ritningarna. om
detta är tillåtet enligt nationell lag.
Det torde enligt patentpolicykommitten vara ostridigt att enligt svensk
rätt patent fär förklaras delvis ogiltigt. Detta framgi\.r av uttalanden i förarbetena till 52 §patentlagen (NU 1963:6 s. 318. prop. 1966:40 s. 193). En
annan fri\.ga är huruvida i sådant fall domstolen har rätt att fastställa patentkrav av omformulerad lydelse. Även denna fri\.ga berörs i förarbetena
till nämnda lagrum. De nordiska patentkommitteerna uttalade i 1963 års
betänkande att den föreslagna bestämmelsen innebar att patent även kunde förklaras delvis ogiltigt och att detta kunde ske bl. a. om patent omfattade flera patentkrav. av vilka något eller några påstods vara ogiltiga. I sådant fall kunde enligt de nordiska kommitteema domen gå ut på att ifrågavarande patentkrav underkändes. Om det var endast vissa delar av kraven
som befanns vara ogiltiga. ansåg kommitteerna att skyddets omfattning inte kunde bestämmas utan att kraven omformulerades i domen. Enligt kommitteemas uppfattning borde en sådan omformulering vara tillåten. men de
omformulerade kraven måste ligga inom ramen för de tidigare.
Patentpolicykommitten erinrar om att vid remissbehandlingen av 1963
års betänkande patentverket framhöll. att ett fastställande av nya patentkrav från domstolens sida måste medföra si\.dana praktiska och administrativa problem att ni\.got sådant måste vara uteslutet. Om domstolen fann ett
enskilt patentkrav vara behäftat med så allvarliga brister att det inte med
en rimlig tolkning kunde tillåtas bestå. borde enligt patentverket detta krav
förklaras ogiltigt i sin helhet. I 1966 års proposition uttalade föredragande
departementschefen (prop. 1966: 40 s. 193), att även han fann det tvivelaktigt huruvida det kunde vara lämpligt att omformuleringar av detta slag
gjordes, åtminstone frånsett helt enkla fall. Ett närmare stånd punktstagande till dessa frågor fick emellertid enligt hans mening lämnas åt praxis.
Kommitten anser att av vad sålunda har anförts det torde framgå att enligt gällande svensk rätt patent kan förklaras delvis ogiltigt i åtminstone
den utsträckning som föreskrivs i de för de fördragsslutande staterna
tvingande konventionsbestämmelserna rörande partiell ogiltigförklaring av
europeiskt patent. När det gäller möjligheten att göra sådan begränsning
genom omformulering av patentkrav lämnas som nämnts de fördragsslutande staterna frihet att reglera detta i nationell lag. Mot bakgrund härav
finns enligt kommitten inte anledning att ändra gällande rätt rörande partiell ogiltigförklaring av patent.
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I samband med vad nu sagts om partiell ogiltigförklaring anmärker kom-

mitten följande. Vid ti!Himpning av de nu föreslagna hesHimmelserna om
ogiltighet i fall då patent har meddelats på nfigot som inte framgick av ansökningen i dess ursprungliga skick eller dä skyddsomfänget har utvidgats
efter det att ansökan har godkänts för utläggning torde enligt kommitten
det ofta inte vara påkallat att ogiltigförklara patentet i dess helhet. En utvidgning utöver ansökningens ursprungliga innehi\.11 eller en utvidgning av
skyddsomfänget kan uppstf1 bl. a. genom att en inskränkande bestämning
har fallit hnrt. Kommitten anser att ett i\.terinsättande i patentkrav av den
bortfallna bestämningen hör kunna utgöra ett sådant enkelt fall av omformulering av patentkrav som domstol enligt förarbetena till patentlagen bör
ha möjlighet att utföra. Finns i patentet hestiimning som saknar motsvarighet i ansökningens ursprungliga innehåll. bör enligt kommitten strykning
av denna bestämning också anses som ett enkelt fall av omformulering.
Frågan om vem som äger viicka talan om ogiltigförklaring av europeiskt
patent regleras inte i den europeiska patentkonventionen. utan avgörs enligt nationell lag. Konventionen om marknadspatent innehaller däremot
bestämmelser om talerätt (art. 56). Där föreskrivs sftlunda att talan om
ogiltighet sävitt gäller marknadspatent får väckas av envar. Om grunden
för talan är att patentet har meddelats annan än den som iir berättigad till
patentet. för talan dock viiekas endast av den som är berättigad att antecknas i registret över marknadspatent som ägare till patentet eller. om flera
iigare finns. av dessa gemensamt.
I 1963 års nordiska betänkande föreslogs att talan om ogiltighet skulle fä
viickas av envar utom då fråga var huruvida patentet hade meddelats någon som inte var berättigad till patentet (NU 1963: 6 s. 319). För att nå
överensstiimmelse med vad som i allmiinhet gällde för behörighet att föra
talan vid domstol gjordes emellertid för Sveriges del i 1966 års proposition
den ändringen i kommittcernas förslag att talerätt medgavs endast den som
hade förfäng av patentet (prop. 1966: 40 s. 193). Även i Finland begränsades talerätten pf1 detta siitt. medan enligt dansk och norsk rätt envar har taleriitt i dylika fall. Som föredragande departementschefen framhöll i 1966
års proposition är denna begränsning av mycket liten betydelse. eftersom
det knappast finns nftgot hinder att vem som helst pf1stftr sig vara förnärmad av ett patent. Patentpolicykommitten delar emellertid den av departementschefcn uttalade uppfattningen att denna begränsning av talerätten
bör behållas av principiella sk~il. Kommitten anser dlirför att iindring inte
bör göras i de nu gällande reglerna om talerätt.
Kommitten påpekar att sedan den europeiska patentkonventionen har
\r~itt i kraft för Sveriges del det hlir möjligt för en och samma sökande att
samma dag söka patent för Sverige dels genom ansökan hos den svenska
patentmyndigheten. dels genom europeisk patentansökan. Enligt den europeiska patentkonventionen får fördragsslutandc stat i nationell lag reglera om och under vilka villkor skydd får åtnjutas för samma uppfinning på
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grund av s~1viil europeisk patentansökan eller eurl1reiskt patent som nationell patentansökan lll.:h nationellt patent för vilka gliller samma ingivningsdag eller. om prioritet yrkas. pril>ritctsdag. Vid stidant filrhi·illande urrkommer fräga om siirskilda bestlimmelser hör införas i svensk lagstiftning
för att förhindra s. k. dubhelpatentering. dvs. att tvt1 patent som helt eller
delvis avser samma uppfinning samtidigt blir giillande i Sverige.
1 konventionen om marknadspatcnt har man försökt lösa denna fraga pi\.
dd sättet att om ett nationellt patent och ett marknadspatent avseende
samma uppfinning har meddelats med samma prioritetsdag, det nationella
patentet blir utan rätts verkan till den del de tvä patenten avser samma uppfinning (art. 80). Kommitten nämner att det vid 1973 års Mlim:henkonfcrens antogs ett uttalande av innebörd att om tvi\. eurnpeiska patentansökningar ingavs samma dag av samma sökande, detta inte fick leda till att tvä
patent meddelades pi\. samma uppfinning. Enligt uttalandet skulle den ena
ansökningen avvisas till den del den omfattade samma uppfinning stim den
andra ansökningen.
Kommitten framhåller i detta sammanhang att redan enligt giillande riitt
flera patent kan komma att meddelas på samma uppfinning. Detta kan s~i
lunda bli fallet. om tv1\. eller flera ansökningar som omfattar samma uppfinning görs samma dag av olika sökande. Fri\.gan om en uppfinning lir ny avgörs niimligen med utgångspunkt fr1\.n vad som har blivit känt före dagen
för patentansökningen. Dessa patent kan senare komma att innehas av
samma patcnthavare. Om däremot en sökande samma dag gör två ansökningar hos det svenska patentverket som rör identiskt samma uppfinning,
dvs. som innehåller identiska patentkrav. följer enligt kommitten av allmänna riittsgrundsatser att endast ett patent skall meddelas. 1 vissa fall kan
det emellertid enligt kommitten vara svårt att avgöra huruvida två ansökningar är identiska. Det kan sålunda förekomma att ansökningarna inte rör
identiskt samma upptinniqg utan uppvisar viss skillnad i fråga om patentkraven. Exempelvis kan s'killnad föreligga niir det gäller kravens ordalydelse iiven om sakinneh~11lct är detsamma. Ocksf1 i sadana fall kan det enligt kommitten tänkas att ansökningarna hör behandlas som identiska. Förhållandena kan emellertid vara mer invecklade. Sålunda kan exempelvis
patentkrav inom en viss kategori. t. ex. krav som avser förfarande, vara
identiska i de t vi1 ansökningarna medan ansökningarna inneh1\.ller krav avseende anordningar för genomförande av förfarandet vilka inte lir identiska. Det torde enligt kommitten inte vara möjligt att i lagtext ange hur man
skall förfara i alla de fall i vilka identitetsspörsmt1l kan uppst<). Frt1gan om
när identitet skall anses föreligga mellan två samtidigt av samma sökande
gjorda patentansökningar hiir därför överlämnas till rlittstilliimpningen.
Mot bakgrund av de svårigheter som det skulle innebära att reglera frågan när identitet skall anses föreligga mellan flera ansökningar hör enligt
kommitten kunna godtas en ordning som innehlir att europeiskt patent och
nationellt patent vilka avser samma uppfinning och vilka grundas på ansö17
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ingivnings- dia pri11rik'tsuag skall kunn<L giilla samtiuigt i

SvL'rigL'. N:igun t1ltrycklig fiirL'skrift hiirom ansL'r kommitten inlL' erforderlig.

11.12 .../ /fr111i.1srtlra11dnw
Vad ang:"1r fr:1gan om ogiltighet vid oriktig översiittning av internationell
p:tlenlansiikan fiirklarar S1·n1 ltc1rrc"itl llCh r1at1·1111·1'1"/.:.ct i remissyttranden
ii\L'r l'J74 <"tr' hL·liinkande all de delar knmmittens uppfattning hetriiffande
mi\_ilighetl:'n alt enligt giillamk riitt llgiltigfiirklara patent. Dessa rL'missinstansL'r ansluter sig diirför till kommittens förslag att artikL'I .fh i sa111arhetsk11nvL'1lli\,nL'n inte f.

11.

skall fi\ranku:1 ni1gon lagstiftnings{1tgiird. Samma

instiillning intas av S1·1·11sÅt1 i11d11.1·trit"11.1 r>utc11ti111.{1'1(iiirl'l".1Firl'!1i11g. Stc1ckltr1/111s ti11g.1rii11. Sllm visserligL'n redovisar L'n

fr:111 kommitten i viss 111;·111

a\'\"ik:rnde uppfattning riirandL' tolkningen a\' artikel 4h. dL'lar

llL"b[t

k11rn-

mittens uppfattning att artikeln inte f. n. hör fiiranleda n:"1go11 lagstiftnings:·1tg:ird. AT ansluter -.;ig diirL'mot till den uppfattning Slllll har rL'dl•visah i
det siirskilda yttrandet av en av kornmittens experter l•Ch anser att i svensk
riitt hiir infiiras L'n hL'-,tiimmL'ise Slllll svarar 111\lt artikel 411 fiir att hL·lt gardera svenska upplinnarc llCh svenskt niiringsliv.
Kommitten:-. Wrslag i l97h [1rs hetiinJ.;anue röranuc \lgiltigforklaring av
patent har föranlett uttalanden av Svea huvriitt. Stockholms tingsriitt. televerket. SVl'nska industriens patentingenjörers fiirening och Sven~ka ratL'nllllllbt1dsfon:ningL'n.
S1·1·u ltc11·rii11 iir tveksam 0111 liimpligheten av att lata hristnillig hL'skriv-

ning av upptinningL'n 11tgiira grund fiir ogiltighet. lktriiffande denna ogiltighetsgrund framhi"tller Stuc/.:.lt11/111s ti11gsrii11 att ett patent redan enligt giillande riitt kan llgilt igfiirklaras om det iir s[1 otydligt att det inte kan sägas ge
uttryck at en uppfinning. Tingsrätten antar att ifragavarandc ogiltighetsgrund torde n111fatta ddta fall. EfterSlllll denna ogiltighetsgrund iir avsedd
att tillii111ras med fiirsiktighet anser tingsriitten att det tinns anledning fiirnwda att riittslilget inte kommer att föriindras avseviirt genom införandL'.l
av denna grund fiir ogiltigförklaring.
S\·t11.1kil i11d11s1rit'11s r>111r·11ti11go(ji°irers ./i"ire11i11g uppger att en m~~inritet

av fiireningens medlemmar delar ratentpolicykommittens uppfattning att
samtliga de \lgiltighetsgrunder s\lm anges i a11ikel UX i den eur\lpeiska patentkonventionen hör kunna göras giillande nHll alla ratent fiir Sverige.
S1n1s/.:.a fillf1•11111111h11d.1:fi"irc11i11go1 hyser hcHinkligheter mot att ratent

-,kall kunna fiirklara-; \1giltigt diirfiir att patentskyddets omfattning har ut\'idgats efter det att ratentansökningen har godkiints fi.ir utHiggning. Samma inställning har föreningen ocksä till förslagL't att patent skall kunna fiirklaras ogiltigt 0111 det omfattar ntigot som inte framgick av ansökningen niir
den gjordes. Enligt föreningen kan dessa \lgiltighetsgrumkr i vissa fall
medföra ":'illiga följder för patenthavare. Som exempel an.r::es att en in-
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skränkande bestämning av förbiseende har utelämnats i patentkraven niir
dessa har omarbetats efter invändning samt att detta inte har observerats
av patentverket. Föreningen noterar visserligen att kommitten har understrukit att de nya ogiltighetsgrunderna i många fall endast behöver leda till
partiell ogiltigförklaring. Föreningen finner att detta påpekande i och för
sig är värdefullt men anser det inte vara givet att de obilliga konsekvenser
som föreningen har befarat enkelt kan undgås genom att domstolen förklarar patentet endast par1iellt ogiltigt och omformulerar patentkraven. Sttlunda anser föreningen inte som kommitten att det i allmänhet skulle vara
ett enkelt fall av omformulering att återinslitta en bortfallen inskränkande
bestämning. Om en inskränkande bestämning har bortfallit i ett huvudkrav
är det sålunda enligt föreningen föga troligt att denna bestämning återfinns
i nägot underkrav.
Vad angär kommittens uttalande att bestämning som saknar motsvarighet i ansökningens ursprungliga innehttll helt enkelt skulle kunna strykas
av domstolen anser föreningen att. frånsett det fall att det rör sig om en bestämning som är ett alternativ. strykning av en obligatorisk bestämning i
huvudkrav eller annat självständigt krav alltid innehiir en utvidgning av patentets skyddsomfång. Föreningen hävdar därför att partiell ogiltigförklaring i detta fall inte kan ske sä enkelt som kommitten synes anta. Om det
gäller en alternativ bestämning synes enligt föreningen det antydda tillvägagtrngssättet kunna komma i fräga. eftersom en strykning dr1 innebär en
begränsning. Detta tillvägagängssätt skulle enligt föreningen ocksf1 kunna
komma i frt'lga när det gäller en fakultativ bestämning i ett huvudkrav eller
en bestämning i ett underkrav. men föreningen anser att en strykning i
dessa fall torde sakna praktisk betydelse. I samband med vad den sålunda
har anfört om partiell ogiltigförklaring uttalar föreningen att det vore lämpligt om det av lagtexten framgick att patent kan f<.irklaras delvis ogiltigt.
Med anledning av kommittens förslag att patent skall kunna förklaras
ogiltigt om patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentansökningen har godkänts för utläggning hävdar föreningen att det europeiska patentverkets patentmeddelande snarare motsvaras av det svenska patentverkets utHiggning av patentansökan iin av patentverkets godkännande
av en ansökan för utläggning. Föreningen anser diiri'ör att denna ogillighetsgrnnd hör avse inte utvidgning av patentskyddet efter godkiinnande
för utläggning utan utvidgning som sker efter utläggningen. I samband härmed uttalar föreningen att varken hänsyn till tredje man eller hänsyn till
patentmyndigheten motiverar det nuvarande förbudet mot att utöka patentskyddet efter det att ansökningen har godkänts för utläggning men innan den har utlagts. Enligt föreningen bereder det sökanden svilrigheter att
han inte vet när beslutet om godkännande kommer att meddelas. Om det
nuvarande hindret mot att utvidga skyddet efter godkännande för utläggning skall hestil anser föreningen att sökanden i vart fall borde underrättas
om när beslut om godkännande är att vänta.
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Patcntombudsföreningen anför vidare att Jet i praktiken förekommer att
en patentansökan godkänns för utläggning mer än en gång. Enligt föreningen beror detta i allmänhet pä att patent verkets granskare vid godkiinnandct
utan att höra sökanden har gjort inskriinkande ändringar i patentkraven.

*

Föreningen anser att sökanden enligt 19 patentlagen i dess nu gällande
lydelse i stidana fall formellt skulle vara förhindrad att kräva att ändringarna upphävs. eftersom detta skulle innebära att patentkraven utvidgas efter
det alt ansiikan har godkänts för utliiggning. Patentverket har emellertid
enligt föreningen i sftdana fall medgivit att ansökan tas upp till ny behandling och att ansökan pti nytt godkänns för utliiggning, då med ändrade
krav. Om utvidgning efter godkännande for utHiggning blir ogiltighetsgrund uppstår emellertid enligt föreningen problem i fall som nu nämnts.
Föreningen anser att dessa problem undviks om i stiillet utläggningen blir
den avgörande tidpunkten. Enligt föreningen är dock denna praxis med llcra godkännanden under alla omständigheter oliimplig. Den medför bl. a.
praktiska olägenheter. exempelvis tveksamhet hur den i 20 patentlagen
föreskrivna fristen för att betala tryckningsavgift skall beräknas. Om inte
tidsgränsen för att utvidga patentskyddet llyttas fram till tidpunkten för ansökans utläggning önskar föreningen dels att patentverket åfaggs att underrätta sökanden om att verket avser att godkänna ansökningen för utläggning och i vilken lydelse detta avses skola ske. dels att godkiinnande inte
utan sökandens samtycke fftr ske förriin fyra månader har förflutit från det
att sådan underrättelse utfärdades. Om inte något av dessa tvtl förslag genomförs anhåller föreningen att patentverkets granskare i vart fall striingt
instrueras att inte göra sakliga lindringar i patentkraven utan sökandens
samtycke.
Te/n·er/.:.et framhåller i sitt yttrande att de av patentpolicykommitten föreslagna nya ogiltighetsgrunderna nödviindiggör en betydligt noggrannare
handläggning i formellt hänseende lin f. n. från patentverkets sida.
Stoc/.:.lwlms tingsrätt behandlar i sitt remissyttrande också möjligheten
att domstol i mttl om ogiltighet av misstag omformulerar patentkrav så att
skyddet utvidgas. Tingsrätten menar att det i och för sig är något olyckligt

*

att anv~inda uttrycket att domstolen ··omformulerar" patentkrav. eftersom
det i realiteten iir fraga om ett beslut om ogiltigförklaring till viss del av ett
patent. vilket beslut ges formen av en omformulering i inskränkande riktning. Tingsriittcn anför vidare:
Den av kommitten förutsatta situationen torde i praktiken kunna inträffa
endast i Jet fall att vid en ogiltighets talan endera parten pakallar eller båda
parterna är ense om en omformulering i begränsande syfte och saväl parterna som domstolen förbiser att omformuleringen i själva verket innebär
en ut vidgning av patentskyddet. Frågan är då vilken verkan en säd an dom
crhallcr. Med fasthållande av uppfattningen att domstol inte kan konstituera någon patenträtt som gar utöver patcntskyddet i dess omfattning vid patentverkets beslut att godkänna patentansökningen för utläggning. synes
det ligga närmast till hands att hcteckna domstolens avgörande. åtminsto-
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ne till den del det innefattar en utvidgning. som en nullitet. I och för sig kan
det väl tänkas fall då en dylik utvidgning ter sig likgiltig för den part som
fört ogiltighetstalan och han torde dä sakna anledning att företa någon ytterligare åtgärd. Finner man emellertid att han skulle lida förfång om patentet skulle ha det utvidgade innehåll som anges genom omformuleringen
i domen. bör han, om ordinära rättsmedel ej längre står honom till buds,
kunna angripa domen genom domvillobesvär. Tredje man synes inte ha
behov av särskilt skydd mot eventuella följder av en på angivet sätt oriktig
dom. Den praktiska situationen för tredje man torde vara den att han angripes med påstående att han gjort intrång i patentet i dess lydelse efter omformuleringen. Han bör i så fall invändningsvis kunna påstå att den utvidgade lydelsen inte omfattas av patentets skyddsomfång.

11.12 .5 Föredraganden
I den europeiska patentkonventionen anges vilka ogiltighetsgrunder som
i de fördragsslutande staterna får medges i fråga om europeiskt patent.
Som kommitten har påpekat förekommer i svensk rätt inte någon gnmd för
ogiltighet som inte är tillåten enligt konventionen. Vid ett svenskt tillträde
till konventionen uppkommer därför endast frågan huruvida i svensk rätt
bör införas någon av de ogiltighetsgrunder som är tilli'ltna enligt konventionen men som f. n. inte har motsvarighet i svensk rätt. Det är att märka att i
svensk rätt inte får tillåtas att fler eller andra ogiltighetsgrunder åberopas
mot europeiskt patent än mot patent som meddelas av det svenska patentverket.
I konventionens artikel 138 anges fem fall då ett europeiskt patent får
förklaras ogiltigt. Som kommitten har anfört har två av dessa ogiltighetsgrunder motsvarighet i gällande svensk rätt. Enligt nämnda artikel får sälunda europeiskt patent förklaras ogiltigt om det avser något som inte är
patenterbart enligt konventionen. Denna ogiltighetsgrund har sin motsvarighet genom föreskriften i 52 § första stycket patentlagen om ogiltigförklaring av patent som har meddelats i strid mot 1 eller 2 ~ patentlagen. Som
framgår av vad jag tidigare har anfört (avsnitt 11.2.5) föreslår jag att svensk
rätt skall helt anpassas till konventionen när det gäller villkoren för patenterbarhet. Om detta förslag genomförs. kommer därför att i fråga om denna ogiltighetsgrund föreligga överensstämmelse mellan konventionen och
svensk rätt. När det gäller en annan av de ogiltighetsgrunder som anges i
artikel 138, nämligen att patent har meddelats någon som inte är berättigad
till patentet, finns även där motsvarande ogiltighetsgrund i svensk rätt.
De övriga tre ogiltighetsgrunder som anges i artikel 138 saknar däremot
f. n. motsvarighet i svensk rätt. Kommitten har föreslagit att dessa ogiltighetsgrunder skall införas i svensk rätt. Ogiltigförklaring skall sålunda enligt kommittens förslag, utöver vad som nu gäller, kunna ske om patent har
meddelats oaktat uppfinningen inte är så tydligt angiven att en fackman
med ledning därav kan utöva den, om patentet omfattar något som inte
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framgick av ansökningen när den gjordes eller om patent har meddelats
oaktat patentskyddets omfattning har utvidgats efter Jet att ansökningen
har godkiints för utläggning. Förslaget har lämnats utan erinran av flertalet
rernissinstanser. Svea hovrätt och Svenska patentombudsföreningen har
emellertid framfört vissa betlinkligheter inför de nya ogiltighetsgrunderna.
Jag anser i likhet med kommitten att vid övervligande av vilka ogiltighetsgrunder som skall tillåtas i svensk rlitt stor hänsyn bör t·,1s till vad som i
detta avseende allmänt kommer att glilla i Västeuropas övriga imlustristater. Enligt min mening är nämligen en harmonisering önskvlinl också betriiffande ogiltighetsgrundema. Sedan marknadspatentkonventionen mellan EG-staterna har trätt i kraft far beträffande sådant europeiskt patent
som är marknadspatent tiberopas samtliga Je ogiltighetsgrunder som medges i den europeiska patentkonventionen. En följd härav blir att samtliga
dessa ogiltighetsgrunder måste ffl flberopas också mot nationella patent i
EG-staterna. Den europeiska patentkonventionen medför nämligen som tidigare nämnts att fördragsslutande stat inte får medge andra ogiltighetsgrunder i frftga om europeiskt patent lin de som tillåts i fräga om nationellt
patent.
Av vad jag nu har anfört framgår att i Je flesta västeuropeiska stater patentlagstiftningen kommer att innehälla samtliga ogiltighetsgrunder som
medges i den europeiska patentkonventionen. Sverige bör enligt min uppfattning bidra till ett förenhetligande av europeisk patenträtt även pfl denna
viktiga punkt. om inte tunga skäl kan anföras mol de lindringar av svensk
rätt som i så fall mf1ste genomföras.
En av de nya ogiltighetsgrunder som kommer i fråga är all patent skall
förklaras ogiltigt om Jet har meddelats oaktat uppfinningen inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning diirav kan utöva uppfinningen. Det
lir en grundsats inom patcntrlilten all ensamrätten till en uppfinning erhålls
i utbyte mot att uppfinningen görs känd. I patentlagen kommer detta till uttryck i nu gällande 9 i vilken det anges att beskrivningen skall vara så
tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Jag anser alt ni'tgon principiell invlindning inte kan riktas mot att ett patent. som

*

har meddelats trots att denna grundsats har blivit satt åt sidan. kan förklaras ogiltigt. Förekomsten av en sädan ogiltighetsgrund kan visserligen leda
till viss osäkerhet för patenthavarna. Jag anser mig emellertid kunna utgå
från att den granskning som paten Iverket utför i och för sig ger tillräcklig
garanti för att patent inte meddelas. om ansökningen inte uppfyller lagens
krav pft tydlighet i fråga om beskrivningen. Det är dock tänkbart all det i
vissa fall i efterhand visar sig att patentverket har förbisett att uppfinningen inte är tillräckligt tydligt beskriven. Om det grundläggande kravet i fråga om beskrivningens tydlighet har åsidosatts. bör utrymme finnas för att
förklara patentet ogiltigt. Jag vill emellertid understryka att det måste vara
frflga om en avsevärd brist för att det skall kunna göras gällande att en
fackman inte med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen. Jag
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utgår vidare frttn att svenska domstolar kommer att iaktta stor försiktighet
vid tillämpning av denna ogiltighetsgrund. Mot bakgrund av vad jag nu har
anfört torde ogiltighetsgrunden i praktiken sällan bli tilliimplig.
Den andra av de nya ogiltighetsgrundcr som skulle införas vid en anpassning av svensk rätt till marknadspatentkonvcntionen innebiir att patent kan förklaras ogiltigt om det omfattar nagot som inte framgick av ansökningen när den gjordes. Enligt giillande riitt kan i dylika fall ogiltigförklaring äga rum endast i den män patenterbarhetshinder har uppkommit
mellan ansökningsdagen och dagen för den ändring genom vilken ansökningen utvidgades. S:isom kommitten har anfört iir denna nya ogiltighetsgrund väl förenlig med den princip som kommer till uttryck i 13 ~ patentlagen. nämligen att patentansökan inte ffir lindras så att patent söks pti nagot
!;Om inte framgick av ansökningshandlingarna niir ansökningen gjordes eller med hiinsyn till bestiimmclsen i 14

~

om s. k. löpdagsförskjutning skall

anses gjord . .lag ser diirför inte anledning till betänkligheter inför denna
ogiltighctsgru nd.
Den tredje av de nya ogiltighetsgrunder som kommer i fri1ga iir att patent
kan förklaras ogiltigt om dd har meddelats oaktat patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att fristen för att göra ändring som medför sådan utvidgning har löpt ut. Enligt den europeiska patentkonventionen
upphör möjligheten att utvidga skyddsomf:inget i och med att europeiskt
patent meddelas. 1 19

~patentlagen

föreskrivs att patentkraven inte fär ut-

vidgas sedan ansökan har godkänts för utfaggning. Kommitten har ansett
att det svenska patentverkets beslut att godkiinna patentansökan for utläggning i förevarande sammanhang hör jämställas med det europeiska patent verkets meddelande av patent. Patentombudsföreningen har i anledning härav anfört att det synes riktigare att betrakta utHiggningen och inte
godkiinnandct för utfäggning som jämstiillban med att europeiskt patent
meddelas. Fiireningen har följaktligen föreslagit att 19 ~ patentlagen skall
ändras så att möjlighet att utvidga patentskyddet linns fram till dess ansökan har utlagts. En stldan iindring skulle enligt föreningen inte medföra
några beaktansvärda olägenheter.
Jag delar inte patentombudsföreningens uppfattning i detta avseende.
En ordning enligt vilken sökanden kan utvidga skyddsomffö1get iiven efter
det att patentansökningen har godkänts för utläggning skulle enligt min
uppfattning innebära betydande risker fi:ir att patentverkets handläggning
komplicerades och fördröjdes. Dessa oliigenhcter skulle uppstå utan att
den föreslagna ordningen skulle medföra någon viisentlig fördel i annat avseende. Jag anser sålunda att den nuvarande ordningen. enligt vilken utvidgning av skyddsomfönget inte får ske sedan ansökan har godkänts för
utläggning. bör bibehållas. En ogiltighetsgrund av det slag som nu diskuteras måste vid sådant förhållande givetvis anknyta till förbudet att utvidga
skyddsomfånget sedan ansökan har godkänts för

utl~iggning.

Fall då patentkraven ändras så att skyddsomfilnget utvidgas efter det att
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patentansökningen har godkänts för utläggning kan uppkomma endast genom ett direkt misstag i handlliggningen vid patentverket eller möjligen genom misstag av Jomstol som viJ handlliggning av mål om ogiltighet omformulerar patentkrav. Enligt min uppfattning torde risken för uppkomsten
av sftdana fall vara mycket liten. I den mån dylika fall uppkommer i praktiken kan jag emellertid inte finna någon principiell inviindning mot att ogiltighet drabbar en stl.dan otillttlen utvidgning av skyddsomfänget.
Av vad jag nu har anfört framgti.r att jag för egen del inte kan finna att det
föreligger skäl mot någon av de tre ifrågasatta nya ogiltighetsgrunderna
som väger tyngre än önskemålet om en anpassning av svensk rätt på denna
viktiga punkt till vad som i allmänhet kommer att gälla i Västeuropas industristater. Jag biträder dätför kommittens förslag om att dessa tre nya ogiltighetsgrunder skall tas upp i svensk rätt. Vid de nordiska departementsövcrläggningarna har också rått enighet om att samtliga de ogiltighetsgrunder som medges i den europeiska patentkonventionen bör finnas i
nordisk patenträtt.
I den europeiska patentkonventionen finns bestiimmelser om det företriide på grund av äldre rätt som i varje fördragsslutande stat skall gälla
mellan europeiska patent och patentansökningar å ena sidan och nationella
patent och patentansökningar å andra sidan. Mellan dessa båda grupper av
patent och patentansökningar skall sålunda i varje stat företrädet avgöras
efter samma grunder som i den staten gäller mellan nationella patent och
nationella patentansökningar inbördes. Bestämmelserna innebär att europeiskt patent kan förklaras ogiltigt på grund av ett nyhetshindcr i form av
en tidigare gjord nationell patentansökan. Omvänt gäller givetvis att tidigare europeiska patentansökningar på motsvarande sätt utgör ogiltighetsgrund beträffande senare nationella patentansökningar och nationella patent som grundas på sådana senare gjorda ansökningar.
Jag kommer senare (avsnitt 11.17) att behandla frågan om verkan av europeisk patentansökan som nyhetshinder och kommer då att föreslti att europeisk patentansökan i detta avseende i princip jämstiills med svensk nationell patentansökan. På grund härav är det inte nödvändigt att i svensk
lagstiftning ta in några uttryckliga bestämmelser om att patent fär förklaras
ogiltigt i de fall som jag nyss nämnde.
Beträffande frågan om ogiltigförklaring i de fall som behandlas i artikel
46 i samarbetskonventionen vill jag anföra följande. Om mitt förslag att införa de nya ogiltighetsgrunderna genomförs. föreligger ogiltighetsgrund
om ett patent omfattar något som inte framgick av patentansökningen när
den gjordes, dvs. såvitt avser internationell patentansökan när den gavs in
till den mottagande myndigheten. Ett patent som grundas på internationell
patentansökan kan sålunda alltid förklaras ogiltigt. i den mån det meddelade patentet till följd av oriktig översättning har kommit att avse något som
går utöver vad den internationella ansökningen omfattar i dess ursprungliga lydelse på originalspråket. Enligt gällande rätt torde ogiltigförklaring i

Prop. 1977/78:1 Del A

26."i

dylika fall kunna ske endast i den mtin patenterbarhctshinder har uppkommit rndlan ansökningsdagen och dagen för utvidgningen. Vad ang{1r det
fall att oriktig översiittning av internationell patentansökan har lett till att
det meddelade patentet medför mera omfattande skydd iin som framg;'tr av
den internationella ansökningen i dess slutliga avfattning pil originalsprt1ket har det som jag tidigare niimnt ifrågasatts om ogiltigförklaring är medgiven enligt konventionen. så liinge iiversiittningen av patentkraven håller
sig inom ramen för vad som framgår av den internationella ansökningen i
dess ursprungliga lydelse på originalspråket. Jag ddar kommittens uppfattning att det inte f. n. finns nf1gon anledning att i svensk rätt ge möjlighet till
ogiltigförklaring i dylika fall. liven om detta skulle vara tillf1tet enligt konventionen.
Vad angår övergtmgen till de nya ogiltighetsgrunderna delar jag kommittens uppfattning att det skulle vara obilligt mot patenthavaren att tilltlta
ogiltigförklaring med aberopande av dessa grunder mot patent som har
meddelats enligt nu gällande bestämmelser. Beträffande sådana patent bör
därför som kommitten har föreslagit fråga om ogiltighet bedömas uteslutande enligt giillande bestiimmelser.
Patentombudsföreningen har i samband med spörsm<ilet om tidsgränsen
för att utvidga skyddsomfänget upplyst att det i den praktiska handläggningen vid patentverket förekommer att godkännande för utläggning för
göras om diilför att patentverket utan att höra sökanden har gjort sakliga
ändringar i patentkraven. Enligt föreningen leder detta till osäkerhet om
hur fristen för att betala avgifterna för utläggningen skall beräknas. Vidare
anser föreningen att en sädan ordning kan medföra komplikationer. om utvidgning efter godkännande för utläggning blir grund för ogiltigförklaring.
Med anledning av vad patentombudsföreningen sälunda har anfön vill
jag med skiirpa framhålla. att patentansökan inte fär godkiinnas för utliiggning i nngon avfattning som sökanden inte är införsttldd med. Det bör stlledes inte förekomma att godkiinnande görs om av den anledning som föreningen har uppgivit. S<isom patentombudsföreningen har framh<illit skulle
de av föreningen papekade svarigheterna elimineras genom att patentverket åliiggs att i förväg delge sökanden den lydelse i vilken verket avser att
godkänna ansökningen för utläggning. Ett s<idant förfarande skulle emellertid tynga och fördyra handläggningen. Det har inte gjorts gällande att
godkännande för utläggning ofta fär göras om av den anledning som föreningen har angivit. Med hänsyn härtill är jag inte f. n. beredd att införa en
ändring i handläggningsordningen som innebär att patentverket skulle vara
skyldigt att delge sökanden nämnda lydelse. 1 den m<in det skulle bli erforderligt att i något patentansökningsärende meddela nytt beslut om godkännandet för utläggning därför att patentverket har begått ett misstag som
skulle innebära rättsförlust för sökanden, bör enligt min mening det anses
som om det felaktiga godkännandet inte har ägt rum. Det bör sålunda inte
hindra utvidgning av skyddsomfånget och inte heller räknas som utgångspunkt för frister.
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En särskild fråga att beakta i samband med ogiltighctsgrundcrna är i vad
mån ett patent kan förklaras delvis ogiltigt. Enligt den europeiska patentkonventionen skall om ogiltighetsgrund föreligger i fråga om endast del av
europeiskt patent ogiltigförklaring ske genom motsvarande begränsning av
patentet. Begränsningen får göras genom ändring av patentkraven. beskrivningen eller ritningarna. om detta är tillätet enligt nationell lag. Av redogörelsen för gällande rätt torde framgf1 att patent enligt svensk rätt kan
förklaras delvis ogiltigt i !1tminstone den utsträckning som föreskrivs i de
för de fördragsslutande staterna tvingande konventionsbestämmclserna
rörande partiell ogiltigförklaring av europeiskt patent. När det gäller möjligheten att göra sådan ogiltigförklaring genom begrhnsning i form av omformulering av patentkrav ges de fördragsslutande staterna frihet att reglera denna fråga i nationell lag. Jag delar kommittens uppfattning att det inte
finns någon anledning att ändra gällande rätt rörande partiell ogiltigförklaring av patent.
Frfigan om möjligheten till partiell ogiltigförklaring torde dllck fa iikat intresse med infiirande av de nya l1giltighetsgrunder s1H11 jag nu h<tr fiireslagit. Sl1m jag nyss niimnde föreligger enligt giillande svensk riitt miijlighet
att förklara ett patent delvis ogiltigt. Detta framgi1r klart av förarbetena till
patentlagen. Vad som diiremot inte iir fullt klar! iir i vilken omfattning sf1dan partiell ogiltigförklaring kan ske enligt giillande riilt. Det kan enligt min
uppfattning inte ri1da n;\gon tvekan pm all domstol för hegriinsa ett patent
genom all förklara ett eller !lera patentkrav ogiltiga i sin helhet. Diiremot
iir det inte klart i vilken utstriickning domstol för omformulera patentkrav.
I 1966 nrs propositil1n uttalade fiiredragande departementschefen att han
ansf1g det tvivelaktigt huruvida det kunde vara Himpligt att omformuleringar av detta slag gjordes. iHminstllne fri'lnsell helt enkla fall. Ett n~irmare
str1ndpunktstagande till dessa fri1gl1r fick emellertid enligt hans mening
liimnas {1t praxis. Även jag anser att domstolarna inte annat iin i helt enkla
fall bör omformulera patentkrav. En annan fr<'iga i\r emellertid vad som kan
anses som helt enkla fall. rör egen del anser jag det inte vara miijligt all
ange nt1gra generella riktlinjer för niir ett fall skall anses vara sä enkelt all
domstol hör kunna omformulera patentkrav. Enligt min mening kan som
viigledning för praxis endast ges exempel pti vissa typfall som hi.ir anses
vara helt enkla.
Kornmitten har anför1 nt1gra exempel p{t vad som skulle kunna anses
Slllll helt enkla fall. St1lunda har kommitten nämnt det fall att en bortfallen
inskriinkandc hestiirnning i'lterinsiitts i ett patentkrav. Jag kan inte helt bitriida kommittens uppfattning p'1 denna punkt. Fallet iir enligt min uppfällning helt enkelt om bestämningen har funnits i ett patentkrav men sedermera av misstag fallit hort. eftersom i ett sädant fall formuleringen iir direkt tillgänglig i ansökningshandlingarna. Om det diiremot iir fråga om att
hiimta en inskränkande hestämning fr{111 heskrivningen hör detta enligt min
uppfattning med hiinsyn till tredje mans riittssiikerhet begriinsas till fall d{1
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del är fråga endast om all göra en erforderlig precisering av ell uttryck som
redan förekommer i patentkraven. Att i andra fall hämta upp bestämningar
fnin beskrivningcn anser jag inte förenligt med regh:ringen i 39

~

patentla-

gen av palcntskyddets omfattning. Där ges nämligen patentkraven en hell
avgörande betydelse vid bestfönmandc av skyddets omfattning. Beskrivningen får anviindas bara som ledning för försrnelse av patentkraven.
Kornmitten har vidarc som ett helt enkelt fall ansett strykning :iv en bestämning som saknar motsvarighet i ansökningens ursprungliga innehåll. I
den mtrn det giiller all stryka en bestiimning som iir ell alternativ kan jag
liksom patentllmbudsförcningen bitriilta kornmittens uppfällning. Vad giiller strykningar i patentkrav i andra fall an~er jag mig inte kunna uttala annat lin alt stor försiktighet bör iakttas. I de fall som kan tänkas uppkomma
torde det enligt min mening ofta vara liimpligarc att hela kravet förklaras
ogiltigt.
Palentombudsföreningcn har ansett önskvärt all det uttryckligen i lagtextl'n anges utt patent kan förklaras ddvis ogiltigt. Som jag förut har sagt
anses partiell ogiltigförklaring vara medgiven enligt patentlagen i dess nuvarande lydelse. Nagot behov av all i lagtexten ullryckligen ange delta
föreligger enligt min mening inte.
Kommillen har i samband med sin behandling av ogiltighetsgrunderna
tagit upp ytterligare två spörsmål, nämligen frl\gan om vem som har riill att
viicka talan om ogiltighet och frf1gan om samtidigt skydd för samma uppfinning genom nationellt patent och europeiskt patent. Vad kommitten har
anfört i dessa avseenden har inte föranlett nf1gon erinran av remissinstanscrna. För egen del instämmer jag i kommittens uttalanden i dessa fr<igor.

11.13 Tillämpning av 56
sökan

~

patentlagen såvitt avser internationell patentan-

11.13. I Giil/ande riitt
Enligt 56

~

första stycket patentlagen är sökande. som åberopar patent-

ansökan gentemot annan innan handlingarna i ansökningsiirendet har blivit
allmiinl tillgängliga. skyldig alt pä begäran Himna sitt samtycke till att denne fär ta del av handlingarna. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
som inte är ringa underlåter att fullgöra denna skyldighet dömes till dagsböter. Han är vidare skyldig att ersiitta uppkommen skada. Skadcståndsskyldighet föreligger även vid ringa oaktsamhet. men i dylika fall kan ersättningen jämkas (62 § ). Vidare föreskrivs i 56

~

andra stycket all den

som genom direkt hänvändelsc till annan. i annons eller genom påskrift på
vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt famna upplysning om ansökningens eller
patentets nummer är skyldig att på begäran utan dröjsmål liimna sädan
upplysning. Anges inte uttryckligen att patent har sökts eller meddelats
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men är vad som förekommer iignat att framkalla uppfattningen att stl är fallet. skall pr1 begäran utan dröjsmiil li\mnas upplysning om patent har sökts
eller meddelats. Den som underlttter att iaktta dessa föreskrifter eller som
uppsMligen eller av oaktsamhet famnar felaktig upplysning kan likaledes
drahbas av straffansvar och skadesHmdsskyldighet.

11. I 3 .2 K om·ouionerna
Enligt samarbetskonventionen far nationell patentmyndighet. mottagande myndighet. internationella byrån och myndighet som utför internationell nyhetsgranskning inte li'lta utomstftende ta del av handlingarna i ärende angftende internationell patentansökan före viss i konventionen angiven
tidpunkt. om inte sökanden medger delta (art. 30). Denna tidpunkt lir för
internationella byrftn och internationell nyhctsgranskningsmyndighct dagen för den internationella publiceringen av ansökningen. som i regel iiger
rum kort tid efter det att 18 mftnader har förflutit frfm den internationella
ingivningsdagen eller. i förekommande fall. prioritetsdagen. För mottagande myndighet och nationell patentmyndighet giiller som gräns den tidigaste
av följande tidpunkter: dagen för den internationella publiceringen. dagen
för mottagandet av den internationella ansökningen enligt artikel 20 och
dagen för mottagandet av avskrift av ansökningen enligt nämnda artikel.
Myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning fär inte viJ nftgon tiupunkt lftta utomstftende ta del av handlingarna. om inte sökanden tillåter det (art. 38 ).
I den europeiska patentkonventionen föreskrivs att den mot vilken europeisk patentansökan iiberopas har riitt att utan sökandens medgivande ta
<lel av ansökningen. liven om den ännu inte har publicerats av Jet europeiska patentverket och därför inte är tillgiinglig för envar (art. 128.'..!l.

I J. J3 .3 Kom111i11J11

I motiven till 56

* patentlagen (prop.

1966: 40 s. 200) anges att paragra-

fens besH\mmelser är nödviindiga för att ge utomstående möjlighet att hos
patentmyndigheten kontrollera räckvidden av gjorda patentansökningar
och meddelaJe patent i de fall. dft ansökning eller patent åberopas på ett
ofullständigt sätt. Bestämmelserna ger Jiirigenom utomstående säkrare underlag för planeringen av den egna verksamheten med hänsyn till ansökningen eller patentet. Kommitten anser att dessa synpunkter äger giltighet
liven nlir det gäller internationella ansökningar. Det är därför enligt kommitten ön sk värt att samma reglering införs även i frftga om internationella
ansökningar i den mån detta är tillMet enligt samarbetskonventionen.
Kommitten anför att det inte torde föreligga något hinder enligt konven-

*

tionen att låta bestämmelserna i 56 andra stycket patentlagen om uppgiftsskyldighet i vissa fall bli tilliimpliga om patent för Sverige söks genom
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internationell ansökan och att dessa bestämmelser utan vidare blir tillämpliga på patent för Sverige som har meddelats på grund av sådan ansökan.
Däremot kan det enligt kommitten vara tveksamt om det är tillåtet enligt samarbetskonventionen att föreskriva skyldighet för sökanden att ge
samtycke till all den mot vilken ansökningen ftberopas f~\r ta del av handlingarna under den tid dessa iir hemliga enligt konventionens bestiimmclser. Nationell patentmyndighet. mottagande myndighet. internationella
byrfrn samt myndighet som utför internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patentcrharhetsprövning far niimligen som nyss
nämnts enligt konventionen inte lata utomstftcndc ta del av handlingarna
före viss i konventionen angiven tidpunkt. om inte sökanden medger delta.
Enligt kommitten kan det dock inte anses vara oförenligt med konventio-

*

nen att föreskriva skyldighet för sökanden att. i de fall som avses i :'16
första stycket patentlagen. Himna samtycke till att annan fär ta del av hand-

lingarna i ärende om internationell patentansökan. Vad nu sagts giiller inte
hara sådana handlingar som finns hos den svenska patentmyndigheten i
dess egenskap av nationell patentmyndighet pä grund av att ifrägavarande
patentansökan har fullföljts i Sverige. Sökanden bör enligt kommitten kunna t1liiggas sadan skyldighet i fräga om handlingarna i var:ie iircnde om internationell patentansökan som omfattar Sverige. dvs. i vilken Sverige har
upptagits som designerad stat. och detta oavsett hos vilken myndighet eller organisation handlingarna hcfinner sig. Det kan sålunda giilla handlingar som har ingivits till den svenska patentmyndigheten i dess egenskap av
mottagande myndighet eller till annan mottagande myndighet. Det kan
vidare gälla handlingar som finns hos internationella byrtin elkr hos myndighet som utför internationell nyhetsgranskning eller internationell förhcredande patenterbarhetsprövning.
Mot bakgrund av vad salunda har anförts förordar kommitten att bestämmelserna i :'16 § patentlagen skall vara tilHimpliga Liven på internationella patentansökningar. N~igon lindring i paragrafens lydelse anser kommitten inte vara erforderlig.
Kommitten nämner i detta sammanhang att det vid nordiska överliiggningar har diskuterats huruvida den som ftberopar internationell patentansökan mot annan bör flläggas att pft begiiran tillställa denne liversiittning av
ansökningen till danska. finska. norska resp. svenska. Enligt samarbetskonventionen skall översättning av internationell ansökan ges in till nationell patentmyndighet i designerad stat före utgfrngen av viss frist. i regel 20
månader fran prioritetsdagen (art. 2'.!). Om ansökningen iir föremål för internationell förbcn:dande patenterbarhetsprövning är fristen under vissa
förutsiittningar 25 månader från prioritetsdagen (art. 39). Sökanden har oftast intresse av att ge in översiittning stt sent som möjligt. Det iir niimligcn
angcliiget för honom att inte behöva ådra sig översiittningskostnader innan
han har beslutat i vilka stater ansökningen skall fullföljas. Beslut härom
torde i regel inte fattas förriin rapporten över den internationella nyhets-
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granskningen föreligger. Mot bakgrund hiirav är det enligt kommitten tveksamt om det är förenligt med konventionen att i nationell lag ålägga en söbnde skyldighet att tillhandahålla översättning av internationell ansökan
före utgången av den frist som gäller enligt artikel 22 resp. artikel 39.
Även om det inte skulle strida mot samarbetskonventionen att i nationell
lag föreskriva skyldighet fiir sökanden all tillhandahalla översiittning i det
fall som nu avses, kan det enligt kommitten ifrågasiittas om det frftn det
svenska näringslivets synpunkt lir lämpligt att införa en dylik föreskrift.
Det kan visserligen enligt kommillcn hävdas, att den som åberopar en patentansökan gentemot en konkurrent bör vara skyldig att ge denne tillgång
till handlingarna i ansökningsärendet på dennes språk. Utan att ha tillgång
till översiittning av den internationella ansökningen kan konkurrenten i
vissa fall ha svårt att avgöra vilken betydelse ett bifall till ansökningen
skulle fä för hans verksamhet. Det kan emellertid också göras glillande. att
bestämmdsen i 56 första stycket patentlagen ger konkurrenten möjlighet
att fä del av handlingarna innan dessa blir allmänt tillglingliga och att det
således är i hans intresse att ett åberopande sker. Det kan sälunda enligt
kl1mmitten vara av vlirde för svenska företag att på ett tidigt stadium fä

s

kännedom om innehållet i internationella patentansökningar som omfattar
Sverige genom att utliindska sökande åberopar ansökningarna gentemot
svenska konkurrenter. Införs en bestämmelse som gör det möjligt för ett
svenskt företag, gentemot vilket en internationell ansökan ?1beropas. att
kräva att sökanden tillhandahåller översättning före utgången av den frist
som anges i konventionen. kan detta leda till att utländska patentsökande
blir mindre heniigna att pfl ett tidigt stadium underriitta svenska företag om
icke offentliggjorda internationella ansökningar. Genom att åberopa ansökningen mot en svensk konkurrent skulle niimligen en sådan sökande i
så fall riskera att i\dra sig kostnader för översiittning till svenska av en ansökan, som kanske inte kommer att fullföljas i Sverige.
Kommitten ifrågasätter vidare det praktiska behovet av att i de fall som
nu avses kunna kräva att sökanden tillhandahåller översättning. Det torde
kunna antas att. i det helt övervägande antalet fall då en internationell ansökan åberopas mot svensk näringsidkare, ansökningen kommer att föreligga på sådant språk att denne utan större svårighet kan tillgodogöra sig
ansökningens innehåll. antingen själv eller genom att anlita bitriide.
Kommitten påpekar att enligt gällande rätt sökande som åberopar en till
det svenska patentverket ingiven nationell patentansökan mot annan inte
är skyldig att tillställa denne översiittning av ansökan som är avfattad på
främmande språk. Den mot vilken ansökningen åberopas får ta del av de
ansökningshandlingar som finns hos patentverket. Enligt vad som upplysts
från patent verket kan det dröja upp till sju månader frtm ansökningsdagen
innan översättning ges in. Yrkas prioritet från tidigare ansökan i utlandet
kan det alltså förekomma, att översättning ges in först efter det att ansökningen har blivit allmänt tillgänglig 18 månader från prioritetsdagen. Detta
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forhallande liir inte ha orsal\at nagra oHigenhcter.
:vlllt bakgrund a\' vad nu anfi:irh anser kommitten att si.ikanden inte bör
{tliiggas skyldighi:t att tillhandahr1lla iiversiittning i de fall '>tllll avses i 56
första stycket

patl~ntlagen.

~

iiven om det inte skulle vara oförenligt med

konventionen att fiire-.kriva si1dan

sk~·ldighcr.

I detta sammanhang framho'illcr kllmmittcn att skadestt1nd fiir utnyttjande av patentsiikt uppfinning utgiir endast för sitdant utnyttjande som iiger
rum l'fter det <1tt handlingarna i ansiikningsiirendct har bli,·it allmiint tillgiingliga enligt 22 ~ patentlagen. Kommitten har fiirölagit att internationell ansökan inte skall bli allmiint tillgiinglig fiirriin fiireskriven iiversiittning har ingivih.

11.13 .../

R<'llti.1s1·1tn111./,,1111

l\.llmmittens förslag att 5h * patentlagen i sin helhet skall vara tilliimplig
P~I

internationell p<1tentansiikan

Slllll

lllllt'attar Sverige har liirnnals utan

erinran vid rc1nissbchandlingen.

11.13 .5

Fiircdrag1111dc11

I likhet rno.:d knmmitten anser.iag inte att det fiireliggcr n;'igot hinder mot
att tilliirnpa 5h *patentlagen i fri1ga lllll intcrnatit1nella patentansökningar.
Detta giiller bi'tde skyldigheten enligt fiirsta stycket att under vissa förutsiittningar l:1ta annan ta del av ansiikningshandlingarna och uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket.
Restiimmelserna i 56 ~patentlagen iir av vibcntlig praktisk betydelse för
att ge utornstr1cnde möjlighet att hos patentmyndigheten kontrollera riickviddcn av gjlllda patentansökningar Lll.:h meddelade patent i de fall dtt ansökningar eller patent abcropas p~1 ett t>fullstiindigt eller vilscb..lande sätt.
Fiir den gcntcnwt vilken en ansiikan eller ett patent <lt1eropas kan det i sadana fall vara av stor ,·ikt fiir planeringen av den egna verksamheten att
snabbt kunna ta del av handlingarna i patcntiirendet. Om Sverige tilltriidcr
samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. kommer
det iivcrviigande anralet

an~i.ilrningar

om patent fi.ir Sverige sannolikt att

göras i form av internationell eller europeisk patentanstikan. Vid ett
svenskt tilltdde till konventionerna blir det därför av vikt att det pä motsvarande siitt ges miijlighet för utomst~1ende att kontrollera räckvidden av
si1viil internationella patentansökningar som europeiska patent och patcntansiikningar.
De intressen som föranlett bestiimmelsen i 56 ~ .fi'ir.\'/a styckl't är si'lvitt
gäller europeisk patentansökan tillgodosedda genom artikel 128.2 i den europeiska patentkonventionen.
I frt1ga om internationella patentansökningar anser jag i likhet med kommitten att 56 ~ patentlagen knmmer att bli tilliimplig utan särskild föreskrift
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diirnm. Cie1lllm ;111 fiirsla stycket i 11:imnda paragraf si'tllmda blir 1illiimplig
pii internati11nella patt:ntansiikningar som 11Infottar Sverigefärden mot vilken en iinnu hemlig s«1dan ansiikan ;ibenipas möjlighet att ta del av ansökningen. Som k1immittcn har p<"1pekat giiller detta oavsett om den internationella patentansiikningen finns illl'> det svenska patentverket, hos annan nationell myndighet eller hos internationell organisation.
Savitt giillcr ~6 ~ 1111dr11 .11rc/..c1 patentlagen innebiir den av kommitt0n
fönirdade lii-,ningen att diir upptagna bestiimmelser kommer att bli t illiimpliga inte bara pit i11ternati1lllella patentansökningar utan iivcn pt1 europeiska
pa1ent nch patentansiikningar. Den s11m har sökt eller erhälli1 europeiskt
palcnt blir all!s:1 under de fiin1tsiittningar sprn anges i andra st\'cket skyldig
att liirnna upplysning 1'111 ;111siikningens eller patentets nummer. ,,m han hiir
i landet i hiin\'iindelse till anr;an anger att patent har siikts eller mL'll1klah.
Den europeiska patentk11nventillnen liigger inte n:igra hinder i viigL'll fiir en
si1dan ordning.
1'.llmmittcn-, fiirslag att siikamkn inte bör ;·1Jiig),!as att i de f;tll som avse-, i
~6 ·~ tillhandah;\lla iiversiittning av den M1en1pade ansiiknin),!en har inte
fiiranlett nitglln erinran under n:missbehandlingen. Jag delar knmmittL'ns
uppfattning att n:·1gon s:1dan skyldighet inte biir infor;1s.

I I. I .i Skydd under tiden före patentmeddelandet
I !./.I.I G"i/lu111fr rii11

Sedan patent har meddelats p:·1 ert uppfinning kan den s1.'lll giir intrang i
patenthavan:ns ensamriitt :1diimas straff och aliiggas skadestandsskyldighet. Leder en p;1tentansökan till patent iir emellertid ensamriitten inte begriinsad till tiden efter patent meddelandet. utan det föreligger skades1;'111dsriittsligt skydd OL'ksi"i under en del av ansökningstiden Is. k. provisoriskt
skydd l. Enligt 60 ~ patentlagen kan sökanden s~tlunda ha riitt till skadest~1nd av den som yrkesmiissigt utnyttjar uppfinningen efter det att patentan.;ökningl'n har blivit allmiint tillgiingli),! enligt 22 ~ patentlagen. hir utnyttjande sn111 sker innan utHiggningen av ansökningen har kungjorts utg;)r
d11.:k skade~ti111d endast i form av ersiittning för utnyttjandet av uppfinningen LlCh di1 endast om Ol'h i den mf1n det finnes skiiligt. Fi\r tiden d"ter
kungörandet nm utliiggningen giiller diiremot samma skadestt1ndsansvar
som vid intr:111g SLllll ~ker efter det att patentet har meddelats. N;\got straffriittsligt skydd rrnit ut nyttjande snm iiger rum innan patent meddelas fi.ireligger diiremot inte.
Patentskyddcts omfattning under ansökningstiden lskyddsomf;'rnget l be-

*

stiims i princip av vad som framgar av det meddelade patentet. I 60 har
detta uttryl'kts med orden ··i den m!in ansökningen leder till patent". I
1%3 !1rs betiinkande p;'ipekade emellertid de nordiska patentkommitteerna
( N lJ I%3: 6 s. 34X l att vid prövning av vad som var skälig ersiittning vid in-
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trång under ansökningstiden hänsyn borde tas till Jet skick i vilket ansökningen befann sig vid tidpunkten för offentliggörandet. I beHinkanuet erinrades om att sökanden hade möjlighet att med hjälp av uppgifter i beskrivningen omarbeta patentkraven. Fram till tiden för utläggningen kunde patentkraven utvidgas sä att de omfattade mer än vall som ursprungligen söktes skyddat. I den män den slutligen patenterade uppfinningen inte kunde
anses omfattas eller framgå av patentkraven vid den tidpunkt då tredje
man började utnyttja uppfinningen. borde enligt kommittecrna möjligheten
att få skadestånd bli mindre. Det är dock att märka att patentskyddets omfattning under ansökningstiden inte i ni'lgot fall kan omfatta annat än vad
som framgår av det meddelade patentet.

11. /4 .2 Den europeiska pate11tkm11·c11tione11
Enligt artikel 67.1 i den europeiska patentkonventionen skall europeisk
patentansökan från den dag di.\. den publiceras av det europeiska patentverket i varje fönlragsslutande stat som var designerad vid publiceringen
medföra samma skydd som ett europeiskt patent i den staten. Som tidigare
nämnts skall ett europeiskt patent i fördragsslutande stat ge patcnthavaren
samma rättigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent (art. 64).
1 artikel 67 .2 ges emellertid fördragsslutande stat rätt att inskriinka skyddet
för europeisk patentansökan. Detta skydd får dock inte vara mindre iin det
skydd som enligt lagen i vederbörande stat uppkommer genom en obligatorisk publicering av icke prövad nationell patentansökan. I vart fall måste
patenthavaren ha rätt till en med hänsyn till omständigheterna skälig ersättning av envar som har utnyttjat uppfinningen i den staten under omständigheter som i motsvarande fall skulle göra honom ansvarig för intrång
i nationellt patent.
Pördragsslutandc stat har under vissa förutsiittningar riitt a~t som villkor
för att europeisk patentansökan skall medföra provisoriskt skydd föreskriva att översättning av patentkraven har blivit allmänt tillgänglig i den staten eller har tillställts den som utnyttjar uppfinningen där (art. 67 .3 ).
Patentskyddets omfattning under ansökningstiden bestäms enligt artikel
69.2 av de senast ingivna patentkrav som har medtagits vid publicering av
ansökningen. Skyddet under denna tid omfattar dock aldrig något som inte
också skyddas genom patentet s:'ldant det slutligen har meddelats.

11. /4 .3 Kommitten
Enligt kommitten bör skyddet under ansökningstiden här i landet vara
detsamma för en nationell svensk patentansökan och en ansökan om europeiskt patent för Sverige. Det skydd i form av rätt till skadestånd som sökanden enligt gällande rätt har mot sådant utnyttjande som äger rum efter
det att patentansökningen har blivit allmänt tillänglig men innan ut18 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr 1. Del A
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läggningen kungjorts motsvarar det skydd som fördragsslutande stat enligt
konventionen minst måste ge mot utnyttjande av uppfinning som omfattas
av europeisk patentansökan efter det att ansökningen har puhlicerats av
Jet europeiska patentverket. Bestiimmelserna i giillande riitt om vilket
skydd som föreligger under ansökningstiden kan stileJes utan iindring göras tilliimpliga också i fråga om europeisk patentansökan. Enligt kommitten saknas diirför anledning att ändra den nuvarande regleringen pa
denna punkt.
Såvitt gäller patentskyddets omfattning under ansökningstiden föreligger en skillnad mellan gtillande svensk rätt och kon ven tinnens bestiimmelser. När det giiller europeisk patentansökan sträcker sig skyddsomföngct
inte utöver vad som tiicks såväl av patentkraven sadana de har publicerats
som av det slutligen meddelade patentet. I fri\ga om svensk nationell patentansökan bestäms diire1m1t skyddsomfttngct i princip helt av det meddelade patentet. En utvidgning av patentkraven som görs efter uet att ansökningen blir allmänt tillgiinglig men innan den har godkänts för utläggning
kan således medföra att patcntskyddet utvidgas retroaktivt i förhållande
till vad som framgick av patcntkra ven i deras lydelse niir ansökningen blev
allmänt tillgiinglig. Enligt kommitten talar hänsynen till tredje mans riittssäkerhet mot alt \åta omläggningar och utvidgningar av patentkraven retroaktivt päverka skyddet. Konventionens reglering på denna punkt iir enligt kommitten mera tillfredsställande än giillandc svensk riitt. P:'l grund
härav föreslår kommitten att den svenska lagstiftningen pf1 denna punkt
bringas i överensstiimmelsc med konventionen st1 att skyddet under ansökningstiden inte för omfatta nf1got snm inte framgfa sf1viil av patentkraven i
deras lydelse dä ansökningen blev allmiint tillgiinglig som av patentkraven
t:nligt patentet.

/I .14 .4 /frmissyttr1111de11a

Kommittens förslag att iindra regleringen av skyddet under tiden före
patentmeddelandet har under remisshehandlingen herörts endast av
Svenska patentombudsföreningen LJCh Sveriges advokatsamfund. Håda
dessa remissinstanser fi.iresl:'1r viss iindring i kommittens förslag.

*

P11te11to111h11d.1:{iirc11i11gc11 anför att innebörden av 60 patentlagen efter
den av kommitten föreslagna iindringen synes hli att om patentkravens

*·

omfång har utvidgats efter tillgiingliggörandet enligt 22
men före godkännande för utfäggning. uet retroaktiva patentskyddet omfattar endast
vad som tiicks av de krav som föreligger vid tillgiingliggörandet enligt 22

*·

och detta iiven under tiden mellan utHiggningen oi.:h patentmeddelandet.
Denna tid kan enligt föreningen under vissa omstiinuigheter bli mycket
Jfmg. Om nttgon som efter tillgiingliggörandet har böi:jat utöva uppfinning
som inte tiicks av de krav som föreligger vid tillgängliggörandet men cfäremot av de krav som har utlagts och som sedermera föreligger i det medde-
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lade patenlet. skulle denne enligt föreningen utan ptiföljd kunna fonslitta
utövningen linda fram 1ill patentmeddelandet. trots atl det genom ansökans
utHiggning mtiste framstä som i hög grad sannolikt all uppfinningen kommer att tih.:kas av det slulligl meddelade patenlet. Föreningen.finner detta
vara oskäligt mot patenthavaren och anser diirför att den föreslagna regeln
inte hlir giilla längre än till ansökans utliiggning.
Föreningen påpekar i della sammanhang. att kommitten inte föresltir någon saklig lindring i 60 *första stycket andra punkten i dess nu gällande lydelse. Liksom förut skall crsiittning för skada p{1 grund av intrf1ng före utltiggningen sftlunda bestiimmas endast enligt 5X *andra stycket. medan ersättning för skada p:'\ grund av intrang efter ulliiggningen kan hestiimmas
iiven enligt

5~

*första stycke\. De skm som har föranlett införande av full\

civilrättsligt patentskydd redan frttn ansökans utläggning tN U 1963: 6 s.
346) anser föreningen ha giltighet iiven i fråga om patentskyd.dets omfallning efter utläggningen. Föreningen anför vidare all. d;'\ fräga är om möjlighet atc

rn

crsiittning för intri'tng, kommitten har jiimst;illt utliiggning av

svensk patentansökan med meddelande av europeiskt patent. Föreningen
anser ;llt jämstiillandc bör ske också niir det gäller patentskyddets omfallnmg.
A1fr11kat.1·an(fi111dl't ansluter sig till den principiella motiveringen för

kommittens förslag till ändring. Samfundet anser dock att. om skyddsomfimget enligt det beviljade patentet inte är vidare än som framgår av utliiggningsskriften. starka skiil talar för att patentet skall medföra retroaktivt
skydd från utliiggningen.

11.14.5 Fiircdraga11de11
Om Sverige tillträder den europeiska patentkonventionen måslc hestiimmelser om verkan av europeisk palcntansökan \as in i patentlagen. Konventionen ger de fördragsslutande s\aterna viss frihel i fräga om vilket
slags skydd som skall giilla under ansökningstiden. Patenthavaren måste
dock i vart fall ha rätt till en med hänsyn till omstiindighetcrna skiilig ersättning av envar som. efter det att ansökningen publicerats. har ulnylljat
uppfinningen under omständigheter som i motsvarande fall skulle göra honom ansvarig för inträng i nationell\ paten\. Skyddet fär inle heller vara
mindre omfattande än det skydd som enligt lagen i vederbörande stat uppkommer genom en obligalorisk publicering av icke prövad nationell patentansökan.
För egen del instiimmer jag i kommittens hedömning att det skydd som
enligt svensk riill giiller före utliiggningen motsvarar det skydd som europeisk patentansökan enligt den europeiska patentkonventionen minst mtiste medföra efter det att ansökningen har publicerats av det europeiska patentverket. Jag delar ocksä kommittens uppfattning att skyddet hiir i landet
bör vara detsamma för en nationell svensk paten\ansökan och en ansökan
om europeiskt paten\ för Sverige. I likhet med kommitten finner jag inte

Prop. 1977/78:1 Del A

276

heller några skäl att ändra de nuvarande bestämmelserna om rätt till skadesttlnd för utnyttjande under ansökningstiden. Patentlagens bestämmelser i detta hänseende bör sålunda ges motsvarande tillämpning i fråga om
europeisk patentansökan.
När det gäller patcntskyddets omfattning under ansökningstiden innebär
konventionen att skyddsomfänget för europeisk patentansökan inte sträcker sig utöver vad som täcks såväl av patentkraven sådana de har publicerats av det europeiska patentverket som av det slutligen meddelade patentet. Denna reglering måste iakttas beträffande europeiska patent.
Konventionens bestiimmelser om patentskyddets omfattning under ansökningstiden avviker frftn gällande svensk rätt. Sålunda gäller f. n. att det
meddelade patentet i princip bestämmer skyddsomfånget också under ansökningstiden. Kommitten har ansett konventionens reglering vara att
föredra och har diirför föreslagit att snvitt gäller ansökningar om svenskt
patent skyddet under ansökningstiden begränsas till vad som framgår såväl
av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig
som av patentkraven enligt patentet. Kommittens förslag har lämnats utan
erinran av alla rcmissinstanser utom tvtt. nämligen Svenska patentombudsföreningen och Sveriges advokatsamfund. Dessa har föreslagit att patentlo;raven enligt patentet skall bestämma skyddsomHmget retroaktivt från
utläggningen medan skyddet under tiden frän det att ansökan blev allmänt
tillgänglig till utläggningen skall bestämmas på det si\tt som kommitten har
föreslagit.
Sl\som kommitten har anfört talar hiinsynen till tredje mans rättssäkerhet mot att !äta llrnli\ggningar och utvidgningar av patentkraven retroaktivt
påverka skyddet. Jag delar emellertid inte kommittens uppfattning att
skyddsomfänget under hela ansökningstiden skall vara beroende av patcnt!.;ravens lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig. Som jag har
anfört i det föregr1endc (avsnitt 11. 12 ..'i) för sftvitt gäller svensk nationell
patentansökan patentkraven inte utvidgas efter det att ansökningen har
godkiints för utliiggning. Det meddelade patentet får sålunda inte innehålla
krav som ger ett skyddsomföng som går utöver vad som följde av patentkraven i deras lydelse när ansökningen godkändes för utläggning. Det kan
vid sadant förhållande inte anses obilligt mot tredje man att patentkraven
enligt patentet fär retroaktiv verkan fr:'m kungörandet av utläggningen.
Däremot skulle Jet i mänga fall kunna anses obilligt mot patenthavaren om
en uppfinning som framgår av en utlagd patentansökan fritt kunde utnyttjas fram till patentmeddelandet. i den mftn uppfinningen inte framgick även
av patentkraven sådana de förelftg redan när ansökningen blev allmänt tillgänglig.
Jag vill också framhttlla att enligt det förfarande som skall tillämpas vid
det europeiska patentverket. inviindningsförfarandet äger rum efter patentmeddelandet. Efter det att europeiskt patent har meddelats. får sökanden inte iindra patentkraven så att skyddsomfänget ut vidgas. Patentmed-
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delandet enligt den europeiska patentkonventionen motsvaras alltså närmast av godkännandet för utläggning enligt den svenska handläggningsordningcn. Patentombudsföreningens och advokatsamfundets förslag till reglering av det provisoriska skyddet innebär sålunda en närmare anpassning
till den europeiska patentkonventionen än kommittens förslag.
Av nu anförda skäl anser jag att skyddsomfänget under tiden från det att
ansökan blivit allmänt tillgänglig och fram till kungörandet om utläggningen bör bestämmas av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev
allmänt tillgänglig i den mån de har motsvarighet i det meddelade patentet.
Från tidpunkten för kungörandet av utläggningen bör däremot patentskyddets omfattning bestiimmas av patentkraven enligt det meddelade patentet.

l 1. 15 Överskridande av frister
I 1.15./ Giil/ande riitt

Om en frist som har fastställts i lag eller annan författning har försuttits.
finns i vissa fall möjlighet att fä den försuttna tiden återställd. Enligt 11
kap. 11 regeringsformen kan sålunda högsta domstolen m:h regeringsrätten bevilja återställande av försutten tid. Befogenheten tillkommer regeringsrlitten i fråga om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans och i annat fall högsta domstolen. Denna befogenhet omfattar enligt stadgad praxis endast processuella
fatalier. närmare bestämt besvärsfrister och därmed jämförbara frister.
Rlittsmedlet återställande av försutten tid är sålunda inte tillämpligt i fråga
om försuttna ansökningsfrister eller frister för erläggande av avgift. Från
rlittspraxis på det patenträttsliga området kan nämnas. all rcgeringsrlittcn
inte har ansett sig kunna bifalla ansökan om återställande av försutten tid
för erläggande av årsavgift för patent. för återupplivande av patentansökan
eller för återupptagning av avskriven patentansökan.
Högsta domstolens prövning av ansökningar om återställande av försutten tid regleras i 58 kap. 11 och 12 *§ rättegl\.ngsbalken. Har nl\.gon försuttit
laga tid för fullföljande av talan mot dom eller beslut eller för ansökan om
i\tervinning eller l\.terupptagande och förcläg för hans underlätenhet laga
förfall som han inte kunde anmäla i rätt tid. får den försuttna tiden återställas på ansökan av honom. Den som vill söka återställande av försutten tid

*

skall inom tre veckor från det att förfallet upphörde och senast inom ett år
fran det att tiden gick ut göra skriftlig ansökan därom hos högsta domstolen. Laga förfall föreligger enligt 32 kap. 8 § rättegångsbalken när någon
genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet
som han inte hade bort förutse eller som rätten eljest finner utgöra giltig ursäkt har hindrats att fullgöra vad som ålegat honom. Som laga förfall för
part anses ocksl\. det fall att för ombud. som har vidtalats av parten. har
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förelegat si\dm1t hinder och annat ombud inte har kunnat stiillas i tid.
Enligt 46

* förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291) skall 32 kap. 8

~

riitte-

gcmgsbalkcn äga motsvarande tilliimpning i fräga om riittskipning i regeringsriittcn och andra förvaltningsdomstolar. Niir det giiller ärenden som
handläggs vid förvaltningsmyndighet finns diiremot inte nt1gra lagbestiimmelser angäende aterställande av försutten tid. Regcringsrättcn torde visserligen liven niir Jet giiller sådana ärenden i största möjliga utstriickning
söka ledning i riittegångsbalkens bestiimmelser. Dessa bestämmelser iir
emellertid avsedda att tillämpas på tvistemål och brottmäl. varför regeringsrätten inte anser sig helt bunden av dem. I detta sammanhang bör
nämnas att regeringsrätten i flera fall har godtagit försening vid postbefordran som laga förfall i ärende om fttcrsfallande av försutten tid (set. ex. Regeringsrättens årsbok 1960: 48. 1961 H 31. 1964 H 39 och 1969 H 33).
Generella besUimmelser'som ger myndighet möjlighet att ta upp en för
sent inkommen ansökan eller godta en för sent erlagd avgift finns inte i
svensk riitt. För några speciella fall finns emellertid siirskilda författningsbesUimmelser. Detta giiller t. ex. om årsavgift fiir patent inte har erlagts i
rätt tid. Enligt 42 ~patentlagen förfaller t1rsavgift till betalning första dagen
av det patcntar den avser. En patenthavare som har underlt1tit att i riitt tid
betala ärsavgiften har dock enligt patentlagen en ovillkorlig riitt att med
viss förhöjning (enligt 50

*andra stycket patentkungörelsen 20 r,; l betala

avgiften irwm en sexmi'1nadersfrist fr[tn förfallodagen. Denna riitt iir föreskriven i 1883 t1rs l'ariskonvention. Erliiggs inte f1rsavgift enligt vad nu
sagts, Ur patentet enligt 51 ~ första stycket patentlagen i prindp förfallet.
Patenthavaren har emellertid enligt 51 andra stycket rni.ijlighet att fä förfallet patent t1teruppriittat genom att betala avgiften med föreskriven förhöjning inom en frist pä ytterligare sex mrinader. om han har haft godtagbar ursiikt for sin underlf1tenhet. Ansökan om ftteruppriittande skall göras
skriftligen senast sex rntmader från den dag lh"i avgiften senast skulle ha er-

*

lagts. Inom samma tid skall den fi)rhöjda 5.rsavgiften jiimte en särskild äterupptagningsavgift erliiggas.
I fn'iga om frist SLlm har faststiillts av domstol eller annan myndighet ankommer det pä domstolen eller myndigheten att förfanga fristen. om vederbörande har laga förfall för sin underli1tenhet att iaktta denna. Sa vitt avser de allmiinna domstolarna finns bestfönrnelser hiirom i 32 kap. 6 och

**

*

8
riittegångsbalken. Enligt 46 fiirvaltningsproccsslagen giiller dessa
bestiimmelser liven handliiggning i regcringsrätten och andra förvaltningsdomstolar. Några motsvarande bcstiimmelser finns inte i fråga om ärenden
som handläggs av förvaltningsmyndighet. De principer som anges i nlimnda hestiimrnelser i riittegtmgsbalkcn torde emellertid anses giilla

~iven

så-

vitt avser si1dana ärenden.
I patentlagen ges särskilda bestlirnmelscr om äterupptagande av patentansökan som har avskrivits till följd av att sökanden har uhderlMit att inom
fiirelagd tid avge yttrande eller vidta åtgärd för att avhjiilpa brist som pa-
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*

tentmyndigheten har funnit föreligga i fråga om ansökningen ( 15 tredje
stycket). S~lunda äterupptas avskriven ansökan. om sökanden inom fyra
månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrand..: eller vidtar
åtgiird för att avhjiilpa hristen och erlligger faststiilld äterupptagningsavgift. Motsvarande mQjlighet till tilerupptagande finns om ..:n patentansökan
har avskrivits pä grund av att sökanden inte har erlagt föreskriven tryckningsavgift inom tv~t månader efter det att ansiikningen har godkänts för
utläggning (20 *första stycket). Inte i något av dessa fall behöver sökanden
visa att han har haft godtagbar ursäkt för sin underlåtenhet att iaktta fristen.
11.15.:! A'11111·e11tio1u'/'f/<1

Om en tidsfrist som iir faststiilld i samarb..:tskonventioncn eller tilHimpningsföreskrifterna till denna överskrids på grund av avbrott eller försening i postgängen. skall enligt samarbetskonventionens artikel 48 fristen
dock anses ha iakttagits under de förutsiittningar som anges i regel 82 i tillliim pni ngsföresk rift..:rna.
I regel 82. I behandlas det fall att en frist har försuttits till följd av oregelbundenheter i p11stgången. Visar ntigon att han har avsiint rekommenderad
försiindelse till nationell patentmyndighet eller internationell organisation
senast fem dagar före utgi'mg..:n av en frist, skall försiindelse som kommer
adressaten tillhanda efter fristens utgi'rng anses inkommen i rätt tid. Om
fiirsiindelsen inte har siints m..:d nygpost fastiin detta hade varit möjligt.
giiller V<td nu sagts endast om avsändaren hart anledning anta att försändelsen skulle ha anliint till adressaten inom tvft dagar från avsiindningsdagen.
Har försiindelsen förkommit. har avsiindaren under de angivna förutsiittningarna riitt att ersiitta den förkomna handlingen med en avskrift av den.
Avbrott i postgången p!I grund av krig. revolutinn, upplopp. strejk. naturkatastrof eller annan liknande omstiindighct bdrnndlas i regel 82.2. Visar nftgon all postförbindelserna av s{tdan anledning har varit avbrutna på
den ort diir han vistas eller driver rörelse. skall fiirsiindelse som kommer
nationell patentmyndighet eller internationell organisation tillhanda efter
ulgängen av en frist anses inkommen i r~itt tid. Sorn förutsättning hiirför
giiller dock att detta avbrott i postförbindclscrna förelåg någon av de tio
dagarna närmast före fristens utgäng samt att försändelsen avsiindes till
myndighet..:n eller organisationen inom fem dagar efter det att postgången
äterupptogs.
Bevisning om all de i regel 82.1 eller 82.2 angivna förutsällningarna föreligger skall ges in inom en mhnad från det att avsändaren har upptlickt eller
borde ha upptäckt förseningen eller förlusten. dock högst sex månader efter fristens utg~ing. Har försiinddse förkommit. skall avskrift av förkommen handling ges in inom samma tid.
Det iir att miirka att regel 82 iir tilliimplig endast pft fall av försening eller
förlust av post som har siints till nationell patentmyndighet ell..:r internatio-
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ncll organisation. Regd 82 är däremot inte tillämplig på oregelbundenheter
eller avbrott i postgången mellan en huvudman och hans ombud.
Den europeiska patentkonventionen innehåller dels bestämmelser om
möjlighet att få en för sent vidtagen åtgärd ansedd som vidtagen inom föreskriven tid. s. k. restitutio in integrum (art. 122), dels bestämmelser om
förlängning av frister i vissa fall (regel 85 ).
1 artikel 122 behandlas det fall att en sökande eller patenthavare. trots
att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna. inte har varit i stånd att iaktta en frist i förhållande till det europeiska patentverket. Som förutsiittning för att artikeln skall vara tilfämplig gäller att underlåtenheten att iaktta fristen enligt konventionen har till omedelbar följd
att rättighet eller rätt att föra besvärstalan går förlorad. Som exempel på
fall dä rättighet gtir förlorad nämns i konventionen att en europeisk patentansökan eller ett yrkande avslås. en europeisk patentansökan anses återkallad eller ett europeiskt patent upphävs. Om i sådant fall den försummade åtgärden vidtas inom tva månader från det att hindret upphörde. skall
det europeiska patentverket på särskild framställning av sökanden återinsiitta honom i hans riittigheter. Sådan framställning skall göras inom den
frist som giiller för att vidta den försummade åtgärden. dock senast ett år
frfrn utgången av den frist som har försuttits. Beslut att bifalla sådan framställning skall kungöras.
Enligt den europeiska patentkonventionen ges en med föranvändarrätt
jämförbar rätt åt den som i god tro i fördragsslutande stat har utnyttjat eller
vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinning som omfattas av publicerad europeisk patentansökan eller europeiskt patent under tiden från
det att rättsförlust av det slag som nu avses har inträtt till dess kungörelse
utfärdats om att åtgärd har godtagits trots att den har vidtagits efter fristens utgtrng. Föranvändarrätten innebär att vederbörande får fortsätta att
utnyttja uppfinningen i sin rörelse eller för dess behov utan att betala ersättning därför.
Vissa frister undantas frftn tillämpningsområdet för artikel 122. Detta
gäller bl. a. den frist på tolv mfrnader inom vilken en europeisk patentansökan mäste göras för att den skall få åtnjuta prioritet från tidigare ansökan
om patent eller motsvarande skydd.
Enligt uttrycklig föreskrift i artikel 122 inskränker vad som sägs i artikeln inte fördragsslutande stats r~itt att medge överskridande av sådana
frister som enligt konventionen skall iakttas i förhållande till denna stats
myndigheter.
Bestämmelserna i regel 85 innebär i huvudsak följande. Om frist utlöper
pä dag då det eurnpeiska patentverket inte iir öppet för ingivande av handlingar eller pä dag dti ordinarie postutdelning inte äger rum på den ort där
det europeiska patent verket iir beläget. förlängs fristen till närmast följande dag dtl det europeiska patent verket iir öppet eller ordinarie postutdelning iiger rum. Utlöper frist pa dag då det är avbrott i postgangen i för-
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dragsslutande stat eller mellan fördragsslutande stat 01.:h det europeiska
patentverkct eller p;) dag då llregelhundenheter har uppkommit i stidan
postg<'ing till följd av avhrott i denna. forliings fristen för part som har hemvist eller siite i ifrågavarande stat eller som har förordnat ombud med siite i
den staten till den första dagen efter det all avbrottet eller oregelbundenheterna har upphört. Är denna stat den stal i vilken det europeiska patent verket ligger. giiller fristförliingningen samtliga parter. Den tid under vilken
stidant avbrott eller st1dana oregelbundenheter föreligger skall tillbnnages
av det eurnpeiska patentverkets president.

11.15.3

l\0111111i1fr11

S;)vitt giiller samarbetskonventionen anför kllfnmitten att Sverige. fiir
att kunna tilltriida den konventil111en. m[iste i fraga om internationella patentansökningar införa bestiimmelser som motsvarar innehallet i regel 82 i
tilliimpningsföreskriflerna till konventil111en.
Vad hiirefter giiller den europeiska patentkonventillllen framh<'iller kommitten att artikel 122 l.'ndast avser fall dfl nflgon har försuttit frist som skall
iakttas i forhällande till det europeiska patentverket och att det därför inte
iir nödvändigt att vid tilltriide till klrnventioncn införa motsvarande hestiimmelscr i nationell lagstiftning. Kommillen har emellertid ansett sig iindå höra överviiga om det finns anledning att införa s;)dana bestiimmelser i
den svenska lagstiftningen.
Om ett institut som svarar mol institutet ··restitutio in integrum .. i artikel 122 i den europeiska patentkonventionen införs i svensk riill. skulle
detta enligt kommitten ge viisentligt större möjligheter att fä en för sent
vidtagen t\.tgiird godtagen iin som finns enligt giillande rätt. Riillsmedlet
ätcrstiillande av försutten tid iir sttlunda tilliimpligt endast pft besvärsfrislt.T
medan en mlltsvarighet till institutet i artikel 122 skulle vara tilliimplig iiven
på andn1 frister som faststiills i patentlagen eller med stöd av denna. Kommillen pftpekar <Kks(t all en motsvarighet till detta institut skulle ge större
möjligheter att få en för sent vidtagen t1tgiird godtagen iin enligt de bestiimmelser i patentlagen som niimnts i det föregående ( 15 * tredje styået. 20
första stycket 01.:h 51 andra stycket).

*

*

Mot att anpassa den svenska lagstiftningen till den europeiska patentkonventionen kan enligt kommitten friimst anföras att omfattande ml~jlig
heter att fullgöra ett åliggande efter utgangcn av förskriven frist leder till
riittsosiikcrhet för tredje man. Siirskilt giillcr detta om fristen kan överskridas med !äng tid. Kommitten framhr1Jler att tredje man fr\r anses ha ett beriilligat intresse av all kunna förlita sig pft alt fristens utgäng medför vissa
riillsverkningar. Sftlunda kan exempelvis tredje man ha intresse av alt kunna utgft från all en avskriven patentansökan inte kan äterupptas efter utgfmgen av den frist som föreskrivs i 15 *tredje stycket patentlagen. Tredje
mans intresse kan emellertid enligt kommitten i huvudsak tillgodoses pä
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n~imligen

genom "föranviimlarrätt" för

den som. efter det att rältsförlust har uppkommit för sökanden eller patenthavaren men innan det har kungjorts att en för sent företagen i'ttgärd
skall ansi.:s vidtagen inom föreskriven tid, i god tro har bö1jat att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen i Sverige eller vidtagit viisentliga ätgiirder för sådant utnyttjande.
Kommitten anser att. även om det kan hävdas att det är svårt att på det
patentriittsliga omrt1det göra större avsteg frtm vad som allmiint giiller i
svensk förvaltningsrätt iin som är nödvändigt för att Sverige skall kunna
tilltriida konvi.:ntionerna. det mäste beaktas att på grund av patent viisendets starkt internationella karaktiir di.:t nu behandlade prnbkmct på det patenträttsliga omrädet har större betydelse iin på di.: flesta andra riittsomrf1den. Om Sverige beslutar sig för att delta i ett internationellt patentsamarbete enligt den europeiska patentkonventionen finns det dföi'ör enligt kommiltcn starka skäl att anpassa den svenska lagstiftningen till vall som kommer alt gälla i de stora industrifander som ockst1 kommer att delta i detta
samarbete. Kommitten uttalar alt i många av dessa liinder för övrigt redan
finns hestiimmelser som i huvudsak överensstiimmer mi.:d artikel 122 utan
att detta synes ha mi.:dfört nägra oliigenheter.
Mot bakgrund av vad den sålunda har anfört föres lär kommitten att i den
svenska lagstiftningen tas in en reglering som i huvudsak svarar mot artikel
122. Kommitten nämner att enligt uttalanden av Miinehenkonferensi.:n
denna artikel skall ges en restriktiv tolkning. Kommitten anser att detsamma bör gälla i fräga om motsvarande bestämmelser i den svenska lagstiftningen.
Betriiffande den personkrets pi'! vilken den svenska motsvarigheten till
artikel 122 hör vara ti!Uimplig anför kommitten att artikeln gilller endast i
fall dti patentsökanden eller patenthavaren har försuttit en frist. Enligt
kommitten hör mntsvarnnde begriinsning göras i de svi.:nska bestiimmi.:1sernas tilliimplighet. Tredje man som har försummat att iaktta fristen för
inviindning enligt 21 §patentlagen hör sftledes inte kunna fä en för sent inkommen invändning upptagen till prövning. Om hestiimmelserna görs tillliimpliga pi\ invändningsfristen, skulle det nämligen enligt kommitten leda
till att inviindning kunde göras efter dd att beslut att meddi.:la patent har
vunnit laga kraft. Kommitten anser alt detta uppenbarligen inte skulle vara
förenligt med en handHiggningsordning enligt vilken patent meudi.:las först
efter avslutat inviindningsförfarande. Kommitten påpekar oekst1 att di.:n
som har försuttit inviindningsfristen kan föra talan vid domstol om ogiltigförklaring av det meddelack patentet.
När det gäller patenthavaren torde enligt kommitten i svensk rätt endast
en frist vara av intresse i detta sammanhang. niimligi.:n fristen för att betala
f1rsavgift. Som nyss nämnts finns redan enligt giillande rätt möjlighet att fö
ilrsavgift som har erlagts efter den ordinarie betalningsfristens utgtmg goutagen. Enligt kommitten tordi.: patenthavaren enligt gällande rätt ha lika
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stora möjligheter att betala årsavgift efter förfallodagen som han skulle fä
om den föreslagna reglering som svarar mot artikel 122 i den europeiska
patentkonventionen gjordes tillämplig även pi\. frist för betalning av årsavgift. Villkoret för att fä betala årsavgift inom den ytterligare respittid som
medges i 51 ~ andra stycket patentlagen är dock i lagtexten utformat med
en ordalydelse som avviker frän en reglering som ansluter sig till den i a11ikel 122. Kommitten anser att det inte hör fä råda någon tvekan om att samma krav på omsorg hör ställas pil. patenthavare som pil. patentsökande och
föreslår därför att bestämmelserna i 51 *andra stycket ersätts av en allmän
reglering som svarar mot a11ikel 122. Som nyss nämnts anser kommitten
att denna reglering bör tolkas restriktivt.
Som tidigare nämnts iir artikel 122 inte tilliimplig på alla frister som anges i den europeiska patentkonventionen eller i tilliimpningsföreskrifterna
till denna. Bland de frister som undantas är den frist pil. tolv månader inom
vilken en europeisk patentansökan måste göras för att den skall fä åtnjuta
prioritet frfm tidigare ansökan. Denna frist är faststäild i Pariskonventioncn. Kommitten tar ocksft upp frftgan huruvida den lagstiftning som föranleds av regel 82 i timimpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen bör
göras tillämplig på pril1ritetsfristen. Kommitten uttalar därvid. att det kan
ifrägasiittas huruvida det inte skulle vara oförenligt med Pariskonventionen att lflta en ansökan som görs efter utgftngen av denna tolvmftnaderfrist
ätnjuta konventionsprioritet. Oavsett hur det förhftller sig i detta avseende
anser emellertid kommitten att det skulle leda till betydande osäkerhet. om
möjlighet öppnas för en ansökan. som ges in efter utgången av denna frist.
att under vissa förutsättningar fönjuta prioritet. Kommitten förordar därför
att den svenska lagstiftningen i detta avseende inte hör göras tillämplig på
prioritctsfristen. iiven om det inte skulle vara oförenligt med Pariskonventionen att medge förlängning av denna frist.
Institutet "restitutio in integrum .. i den europeiska patentkonventionen
är tillämpligt också i fråga om besvärsfrister som föreskrivs i konventionen
eller i tillämpningsförcskrifterna till denna. Kommitten påpekar att det i
patentlagen föreskrivs vissa frister för besvär mot beslut av patentmyndigheten på patentavdelningen eller mot beslut av patentverkets besvärsavdelning. Den som försummar att iaktta sftdan hesvärsfrist har enligt giillande rätt möjlighet att under vissa förutsiittningar fä fristen återställd genom
att anviinda sig av rättsmedlet återställande av försutten tid. Kommitten
anser det inte lämpligt att det utöver detta redan tillgiingliga rättsmedel ges
möjlighet att på annan väg fä för sent inkomna besvär upptagna till prövning. Den föreslagna motsvarigheten till konventionens "restitutio in integrum .. hör därför enligt kommitten inte vara tilliimplig på besvärsfrister.
Artikel 122 i den europeiska patentkonventionen är tillämplig inte endast
om en frist har överskridits till följd av oregelbundenheter eller avbrott i
förbindelserna mellan en pai1 eller dennes ombud å ena sidan och det europeiska patentverket ä andra sidan utan även när överskridandet beror på
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oregelbunJenhcter eller avbrott i förbindelserna mellan en part och hans
ombud. Enligt kommitten bör liven den svenska reglering som skäll svara
mot artikel 122 vara tillämplig på dylika fall. Kommitten framhf1llcr att oregelbundenheter i postgfrngen mellan huvudman och ombud enligt giillande
r~itt under vissa 11rnstiindigheter kan utgöra laga förfall ( Regcringsrlittcns
årsbok <RÄ) 1955 Fi 1095 samt de tidigare nämnda rättsfallen RA 1964 H
39och 1969H33.vilkabådarörpatcntärcndc:jfriivcnRÄ 1971H10.sorn
likas~1 giilkr patentiirende ).
Kommitten anför att i de flesta fall den föreslagna reglering som svarar
mot artikel 122 i den europeiska patentkonventionen torde tlicka liven de
fall som avses i regel 82 i tilfämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen men att i vissa fall bestlimmclserna i regel 82 kan vara förm!mligare
för sökanden. Kommitten pekar shlumla på att enligt regel 82 en handling
som i rekommenderad förs[indclse har avsänts med tlygpost till nationell
patentmyndighet senast fem Jagar före utgf1ngen av en frist under vissa
förhtillanJen alltid skall anses inkommen i rätt tid och att enligt regel 82 nf1gon bevisning om att sökanden har iakttagit all omsorg som har betingats
av omsUindigheterna för att iaktta fristen inte får kriivas. Kommitten erinrar om att det för ett svenskt tilltrlide till samarhetskonventionen krlivs att
vår lagstiftning i vart fall när det gäller internationella ansökningar alltid
täcker de fall som avses i regel 82. Regel 82 i tillämpningsföreskrifterna
till samarbetskonventionen är tillämplig endast på frist som är fastställd i
konventionen eller i tillämpningsföreskrifterna till denna. I den lagstiftning
som kommitten har föreslagit finns sådana frister endast i 31 § patentlagen.
I detta lag11Jm ges föreskrifter rörande den tid inom vilken sökanden skall
fullfölja en internationell patentansökan i Sverige. Kommitten anser att
den reglering utöver motsvarigheten till artikel 122 som krävs för att den
svenska lagstiftningen skall täcka de fall som avses i regel 82 inte bör ges
större tillämpningsområde än som är nödvändigt för att Sverige skall kunna tillträda samarbetskonventionen. Den särskilda reglering som grundas
pa regel 82 bör därt"ör enligt kommitten göras tillämplig endast på de frister
som anges i 31 ~ patentlagen. Liksom beträffande regel 82 anser kommitten att denna kompletterande reglering dessutom bör begränsas till att
avse fall då försändelse som har avsänts till patentmyndigheten har förkommit eller har kommit myndigheten tillhanda efter fristens utgång.
Enligt kommit ten finns inte någon anledning att i den svenska patentlagstiftningen införa någon bestämmelse som svarar mot regel 85 i tilllimpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen. Vad angär
frist som utgår på dag dn det svenska patentverket är stlingt finns bestiimmelser i lagen ( 1930: 173) om berlikning av lagstadgad tid. Där föreskrivs i

*

2 att om dag dtt enligt lag eller särskild författning åtgärd sist skall företas
iir söndag, annan allmän helgdag. lördag. midsommarafton. julafton eller
nynrsafton. åtgärden får vidtas niista söckendag. I frt1ga om överskridande
av frist i de i.ivriga fall som anges i regel 85 torde enligt kommitten den före-
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godta en för sent vidtagen {1tgiird. Regel 85 medger visserligen förlängning
av prioritctsfristen vid avbrott eller oregelbundenheter i postg::\ngcn. Av
sldil som nyss anförts anser kommitten dock att någon förliingning av denna frist inte bör få iiga rum.
Sammanfattningsvis bör enligt kommitten i den svenska lagstiftningen
tas in bestiimmclscr som svarar mot artikel 122 i den europeiska patentkonventionen. Denna reglering hör kompletteras med vissa hesliimmelser
som föranleds av regel 82 i tilliimpningsföreskrifterna till samarhetslwnventionen. Den röreslagna regleringen bör giilla endast i fall lb en patentsökande har försummat all iaktta en frist eller en patent ha vare har underbtit att i riitt tid betala t1rsavgift. Kommitten anser att regleringen inte bör
vara tilliimplig p:1 tolvm<'inadcrsfristen enligt Pariskonventionen och inte
heller p:i hesviirsfrister.

11.15 .4 Rl'l11issyllr<111cle11<1

Endast Sl'enska pate11to111h11d.1fi:ire11i11ge11, m:h Skcl11c·s lic111cldska11111wrc
har närmare berört kommittens förslag i denna del. Patentomhudsföreningcn anför därvid inledningsvis att den i och för sig välkomnar de utvidgade möjligheter att fä en för sent inkommen handling godtagen som förslaget innebiir. Föreningen anser emellertid det inte motiverat att ersiilla
regleringen i nuvarande 51 ~ andra stycket patentlagen rörande riitten att
{1teruppriitta patent med den av kommitten föreslagna regleringen. Enligt
föreningen frarngt\r st1viil av en jiimförelse mellan de häda lagrummen som
av kommillens uttalanden att patenthavaren enligt den föreslagna regleringen far avgjort mindre möjligheter all betala <'trsavgifter erter förfallodagen iin enligt giillande riitt. Fört:ningen uttalar vidare att den inte bnner till
att den giillande ordningen har mcdfiirt

n~1gra

oliigenheter i praktiken och

anser diirfi.ir all den bör bestä. Slutligen påpekar föreningen att artikel 122 i
den europeiska patentkonventionen inte iir tillämplig pti i'1rsavgifler rör

*

meddt:lade patent och att diirför den nuvarande ordningen i 51
andra
stycket patentlagen rrån harmnniseringssynpunkt utan vidare kan beh:'illas.
Sktmcs handelskammare anser all de föreslagna hestiimmelserna hör
formuleras i samklang meu giillande allmiinna svenska bcstiimrnelser.
I 1974 iirs betiinkande fanns m:kst1 förslag till bes!iimmelser om riill att i
vissa fall fö en för sent vidtagen :'1tgfö·d godtagen. Dessa hestiimmelser.
som föranleddes av enbart samarbetskonventionen. hade emellertid ett
mer begriinsal tilliirnpningsl1mri·1de. S1·c11ska 111111fi1111arl'.fi"irl'11i11gc11 och
S1·e11.1·ka f'C1/<'11to111h11cl.\/i"irc11i11gc'11 ansf1g emellertid i yttrande över det he-

tiinkandet att regleringen horde göras tilHimplig pa prioritetsfristen. Föreningarna

h~ivdade

s[dunda alt alla frister hör behandlas

p~i

samma

s~itt

och
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att den föreslagna regleringen därför iiven borde omfatta tolvmtinadersfristen för begiiran om ktl11Ventitlnsprioritet. Föreningarna erinrade lHll <ttt
denna frist genombröts efter andra viirldskrigets slut. Svenska palentombudsföreningen hiinvisade vidare till alt prioritetsfristen under de senaste
ören har rörliingts i Frankrike. Italien och Kanada i samband med poststrejker och att nt1gra nackdelar inte har blivit följden av detta. Vad angt1r
det skiil som kommitten anförde nwt all till<'ita att försuttna frister illerstiills. nfönligen hiinsyn till tredje man. ansi1g föreningen alt detta argument
ofta överdrivs. Enligt föreningen medförde liberala regler fiir t1terstiillande
av fiirsultna frister mycket siillan nfigon nackdel för tredje man. och den av
kllmmittcn föreslagna regleringen av föranviindarriilten skyddade pä ett
tillrrcdsstiillande siill tredje man mol riittsförlust. Föreningen einradc iiven
om all fiirdragsslutande stat enligt samarhetsktlnventitlncn har riilt att godta fiir sent inkommen handling i andra fall iin de som anges i regel 82 i tillliimpningsföreskrifterna till konvrntiunen.
PatenltlmbuJsföreningen tar i sitt yllrande över 1976 [1rs betiinkande
oeksä upp frf1gan vid vilken tidpunkt patentansökan som har avskrivits innan den blev allmänt tillgiinglig enligt 22

* patentlagen skall anses bli all-

miint tillgiinglig. tlm siikanden gör framstiillning om alt hanJliiggningcn
skall {1lcrupptas med stiid av de av kommitten föreslagna bestiimmelserna i
72

* patentlagen.

Fiireningen kan inte finna att den föreslagna lagtexten

ger niigot svar pti dt.:nna fråga. Det iir emellertid enligt föreningen av vikt
all exakt veta när en ansökan blir allmänt tillgiinglig enligt 22 *för alt man
skall kunna avgöra ifrt1gavarande ansökans nyhetshindrande verkan mot
andra ansökningar med senare inliimningsdag. dvs. om ifr<'igavarande ansökan skall beaktas vid bedömning av uppfinnings höjden i de senare ingivna ansiikningarna o:llcr endast vid bo:di\mning av nyheten. Föreningen p[tpl'kar att enligt 22 *patentlagen redan hegäran lllll {1terupptagning leder till
tillgiingliggiirande. oberoemk av om begiiran avsl!ts eller beviljas. I analogi
hiirmed anser föreningen det vara rimligast att antingen vidtagande! av titgiirden eller inlämnandet av den skriftliga framstiillningen enligt T!. * medför. att ansökan blir allmiint tillgänglig enligt 22

*·

Huruvida framstiillning-

en sedermera bifalles eller ej har dit enligt föreningen inte någon inverkan
pti tillgiingliggörandet.

11. I 5 .5 Fiirt'draga11de11
Kommitten har föreslagit att i patentlagen tas in hestiimmt.:lser som giir
det möjligt att i vissa fall gndta en för sen\ vidtagt.:n
eller patenthavaren har gjort allt vad

Slllll

ätg~ird.

om sökanden

skiiligen har kunnat kr;ivas av

hn1mm fi.ir att vidta atgiirden i riitt tid. Förslaget har i allt viisentligt Himnats utan erinran av remissinstanso:rna.
Kommittens förslag innehiir ett avsteg ptt del patentridtsliga omri1det
fr;H1 vad SlHll allmiint giilkr i svensk fiirvaltningsriitt. Med hiinsyn till att
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probkmet med ii\'L'rskridamk av frister inte finns bara p;'1 det patentriiltsliga l>mrfidel kan betiinkligheter anfliras mot en siirliisning av det slag st>m
klHnmitten har fiirllrdat. Jag vill emellertid betllna att Sllfll kommitten har
framhiillit prnblemet med iiverskridande av frister har stiirre betydelse pi'i
del paten11·iithliga omr;'1de1 iin pf1 de tksta andra riittsomriiden. Fiir egen
del anser jag diirför i likhet med kllmrnitten att de -;kiil Slllll wlar fi.ir en S:1dan siirreglering pii det patentriittsliga umri1det viiger !yngre iin de skiil spm
kan anfiiras enllll. .lag ansl11ter mig s;·iJedes till kL>mmittcns flirslag att i patentlagen införa en mL>tsvarighet till institutet ··restitutiu in integrum .. i
den eurllpeiska patentkonventionen.
Jag vill i dett;1 sammanhang erinra lllll alt konventionens artikel 122 enligt 11ttalandc av l\llinchenklHlferensL'll biir ges en restriktiv tolkning. I likhet med kommitten anser jag att dehamma biir giilla i fraga llm nllltsvarande hestiimmelser i den svenska lagstiftningen.
Vad giiller <:?nskildheterna i fiirslaget har kritik riktats mut att de nya hestiimmelserna skulle ersiitta nu giillande fiire-;krifter i 51 ~ andra stycket
patentlagen om [tteruppriillande av patent som har förfallit till fiil.id av att
ilrsavgift inte har erlagts i riitt tid. Den föreslagna regleringen torde innehiira en viss skärpning av kraven i förhtillande till vad som f. n. gäller för
hteruppriillande av patent som har förfallit till föl.id av försummelse av palenlhavaren att i riitl tid erliigga itrsavgift. Jag vill emellertid till
en hi.i1:ian framhftlla att det inte iir fri·1ga om att avskaffa palenthavarens
t>villkorliga riitt att med viss fiirhi\_jning betala iirsavgiften inom en sexm;'1nadersfrist fr;'1n fi.irfalll>Llagen. Skulle enskild uppfinnare av ekL11wmiska
skiil inte kunna erliigga iirsavgift. kan vidare patentverket med sli.id av 42 ~
andra stycket patentlagen medge honurn anstt1nd under hiigst tre {1r fran
patentets meddelande. För fall som inte liicks av dessa besliirnrnelser iir
enligt min mening lkt av kornmitten urpstiillda kravet fiir att fiir sent vidtagen <'1tgiird skall gt>dtas. niiml igen att vederbörande har gjllrt allt vad Slllll
skiiligen kan kriivas av hom>m fiir att iaklta föreskriven frist. rimligt. Jag
bitriider diirför kllmmittens förslag att den nya regleringen skall giilla ocks;'1
niir frist fiir att betala arsavgift fiir patent har överskridits.
Kritik h;1r under remisshehandlingen framförts mot kommittens stiillningstaµande alt den nya reglerinµen inte biir göras tilliimplig p{1 prioritclsfristen. I likhet med kommitten ans~'r jag emellertid att det skulle leda till
betydande riittsosiikerhet. om miijlighet iippnas fiir att en ansi.ikan. Sllm
ges in elkr utgf1ngen av denna frist. 11nder vissa förutsiiltningar far fitnjuta
prioritet. Jag delar diirför kommittens 11ppfattning att den föreslagna reglering<:?n inte bör göras tilliimplig pfi prioritctsfristen.
l'atentansiikan som har avskrivits eller avslagits innan den skolat httllas
allmiint tillgiinglig enligt 22

~

andra stycket patentlagen förblir hemlig

handling hos patentmyndigheten. 0111 inte siikanden hegiir att ansiikan
~1terupptas eller anfiir hesviir. Grundas beslutet om avskrivning eller avslag pit att sökanden inte har iakltagit en frist. kan emcllert id. genom den
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nu föreslagna regleringen. beslutet sedermera komma att undanröjas därför att sökanden skall anses ha iakttagit fristen. Om förklaringen att fristen
skall anses iakttagen meddelas efter det att 18 mrinader har förflutit från
ingivningsdagen resp. prioritetsdagen uppstår frflga hur 22

*andra stycket

patentlagen skall tillämpas. Patentombudsföreningen har tagit upp detta
spörsmål. Jag delar föreningens uppfattning att denna fråga hiir regleras i
patentlagen. För egen del anser jag det Himpligt att i fall som nu avses patentansökningen hMls allmänt tillgiinglig sft snart framstiillning

lJlll

att en

för sent företagen <'itgiird skall anses vidtagen i riitt tid har kommit in till patentverket. En sådan ordning ansluter till vad som nu giiller för det fall all
besvär anförs mot beslut att avskriva eller avsla patentansiikan som inte
före detta beslut har blivit allmiint tillgiinglig enligt 22

*andra stycket pa-

tentlagen.
Niir det gäller kommittens förslag i övrigt hetriiffande prnblernen vid
överskridande av frister finner jag inte anledning till erinran utan ansluter
mig till vad kommitten har anfört.

I I .16 Rätts\·erkan av internationell patentansökan
f I .!6.I Vissa riitt.1·1·crk11i11gar ai· p11tc11ll111.1·iika11 c11/igt giillwull' riilf

Tvi) viktiga riittsverkningar av patentansökan iir knutna till del offentliggörande av ansiikningen som sker enligt 22

~

patentlagen. Som jag förut

har niimnt (avsnitt 11.14) giillcr sälunda att. om ansökningen leder till patent. uppfinningen kommer att ntnjuta visst skydd i skadt!st{rndsriittsligt
hiinseende iinda från det ansökningen blev allmiint tillgiinglig. det s. k. provisoriska skyddet. Vidare medför ,1ffentliggörandet. sibom jag ocksf1 förut
har nämnt (avsnitt 11.2). att ansökningen riiknas som nyhetshinder nll1t senare gjorda ansökningar. 1 och med att en ansökan har blivit allmiint till-

*

giinglig skall sålunda dess innehåll enligt 2 andra stycket andr<1 punkten
patentlagen anses kiint alltifrfln dt!n dag ansi.ikningen gjordes.
Enligt 22

~

patentlagen skall handlingarna i patentiirende hållas tillgiing-

liga för envar frftn oeh med den dag dtt ansökningen utliiggs för att allmiinheten skall beredas tillfälle att inkomma med invtindningar mot ansökningen. Handlingarna blir dock alltid allmiint tillgiingliga niir 18 mi'mader har
förflutit frfm ansökningsdagen eller. om konventionsprioritct yrkas. prioritetsdagen även om ansökningen då iinnu inte har utlagts. Har beslut fattats
om avskrivning eller avslag. skall handlingarna hållas tillgiingliga endast
om sökanden begär att ansökningen skall återupptas eller anför besviir. Pt\
framstlillning av sökanden skall handlingarna hf11las tillgi\ngliga tidigare t\n
vad nu sagts. Blir handlingarna allmiint tillgiingliga fiire utliiggningsdagen
skall kungörelse diirom utfärdas.
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11.16.:! S11111arhetsk11111·c111i1111c11

Enligt samarbetskonventionen (art. 29.1) skall den publicering av internationell patentansiikan som sker genom internationella byräns försorg ha
samma riittsverkan i designerad stat niir det gliller skyddet av sökandens
rlittigheter i den staten som den riittsverkan som uppkommer "genom den
obligatoriska nationella publiceringen" av icke prövade nationella ansökningar i den staten. rördragsslutande stat fi\r emellertid uppställa vissa
villkL1r för att en internationell ansökan skall rn sf1dan rättsverkan som avses i artikel 29.1. om den internationella publiceringen inte tiger rum på det
sprt1k som anvlinds vid publicering enligt dess lagstiftning. För st1dana fall
far föreskrivas. att denna riittsverkan uppkommer först niir översiittning
till nlimnda spräk har publicerats enligt vad som föreskrivs i vederbörande
stats lag eller översiittning till detta sprt1k har gjorts tillglinglig fiir allmlinheten genom ullliggnin!,! enligt vad som föreskrivs i nlimnda lag eller dylik
iiverslittning av sökanden har tillstiillts den som obehörigen utnyttjar eller
kan fiirvlintas obehörigen utnyttja den uppfinning som omfattas av den internationella ansökningen. Det är vidare till::\tet att föreskriva att stidan
rlittsverkan uppkommer först nlir btide sistnlimnda krav och antingen kravet p<) publicering eller kravet på utliiggning av överslittning har uppfyllts.
Stat som s<'i önskar kan med andra ord föreskriva att översiittningen skall
b<'tde tillstlillas den som obehörigen utnyttjar eller kan förvlintas obehörigen utnyttja uppfinningen och offentliggöras genom publicering eller utlliggning.
Enligt tilliimpningsföresk.rifterna till konventionen (regel 48.3) skall den
internationella publiceringen ske p{I det sprtlk pt't vilket den internationella
ansiikningen iir avfattad. om detta fö· engelska. franska. japanska. ryska eller tyska ..Är en ansökan inte avfattad på något av dessa språk skall den
publiceras i engelsk översiittning.
11.16.3 1.:0111111illt;ll

'.\/yssniimnda föreskrift i artikel 29.1 i samarbetskonventionen synes enligt kommitten böra ges den tolkningen att nationell ansiikan som har blivit
offentlig pö annat siitt lin genom publicering jlimstiills med publicerad nationell ansökan (jfr rcgd 34.1. f. i tilllimpningsfiireskrifterna till konventionen). För Sveriges del innebiir detta. att en av internationella hyrt\n puhlicerad internationell patentansökan skall ha samma skydd i skadestt\ndsrlittsligt hlinseende som en allmiint tillgiinglig svensk patentansökan. Eftersom den internationella publiceringen av internationell patentansökan som
omfattar Svt.:rige inte klimmer att äga rum på svenska. får Sverige uppstiilla vissa villkor för att södan internationell patcntirnsökan skall fö riittsvcrkan hiir i landet.
Vad först giiller fritgan vilka villkor som bör uppstiillas för att en internationell patentansökan skall fä .1kad(·.1·11/111/.1Tc"i11slig1 skydd i Sverige anser
19 Riksdagen 1977/78. I .rn111/. Nr I. Del A
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kornmiltcn i 1974 tirs hL'tiinkandL' all fiir s{1dan r;iusverkan hiir kriivas att
övers;\uning av ansökningl.'n till svl.'nska finns tillgiinglig för allmiinhl.'kn
hos UL't svl.'nska patent verkL't.
Niir det g;illn in!L'rnationell ratL'ntansiikans verkan som nyhctshilllfrr
uttalar kommiltcn att den internationl.'lla publiL'ningL'n av slidan ansökan
givetvis m;'1stL' rnedfiira att innL'hitlkt i ansökningL'n ansl.'s som k;int i förhi"illandl.' till ansökningar - si\dl nationl.'ila som internationella - som görs
efter den dag di't Lknna puhlicering iiger rum. Puhliceringen kdcr diirför L'nligt kommitten till att dL'n puhliceradc ansökningen kommer att utgiira nyhlO'tshimkr i förhtillande till siidana sl.'nare ansökningar SL'm nu n;\111nts.
Det iir dUremot enligt kom111itten intL' givet att den internationella puhliCL'ringL'n av L'n internationl.'11 ansökan som omfattar SverigL' utan vidare
skall medl"iira att innehiillet i dl.'n puhlicerade ansökningen skall anses sllm
k;int iiven i fiirhiillande till si1dana ansiikningar som visserligen giirs efter
den dag vilkL'n giilkr som intnnationell ingivningsdag för ifrf1gavarande internatipnella ansiikan men före dl.'n dag dit den internationella puhliceringen iiger ru111. dvs. i de fall s11111 avses i 2 ~andra stycket andra punkten patentlagen. Enligt knmmitten hör internationell patentansökan inte heaktas
vid tilliimpningen av n;imnda lagrum. om inte iiversiillning av den internationella ansökningen till svenska har gjorts tillgiinglig för allmiinheten i de
fall sökanden iir skyldig att ge in sf1dan överslittning. K\lmmittcn anser att
det mäste vara ell viisentligt intresse fiir svenska uppfinnare och svenskt
nUringsliv att ha tillgäng till svlO'nsk iivers;iuning av de internationella ansökningar si1m kan ko111ma att utgöra hinder for hifall till si1dan patentansökan. Sllm har ingivits till den svenska patentmyndigheten innan den internationl.'ila ansökningen blir all111iint tillgiinglig i Sverige.
Det kan emellertid enligt kommitten ifragasiittas hmuvida en internationell ansökan under nyss angiven fi.irutsiittning bör rn verkan enligt 2 andra stycket andra punkten patentlagl.'n ;i ven om ansökningen inte sedermera
fullföljs i Sverige. Krnnmitten anser att denna riittswrkan inte hi.ir 11ppkL1mma. om inte sökanden har hetalat den avgirt som han skall erliigga för
att fä fullföl_ia ansökningen i Sverige. Dessfiirinnan kan sökanden enligt
kornmitten inte anses ha givit ett sf1 klart uttryck for sin avsikt att htta ansiikningen kda till patent för Sverigl' att ansiikningen bör fa verkan som
nyhetshinder i de fall Slll11 nu avses.
Kommitten anför att det kanske skulle kunna ifriigas;ittas. om samarhetskonventil1nen tilh'1ter att ett s{1dant villkor uppställs. Om sökanden
i\terkallar sin internationella ansiikan eller i"iterkallar designeringen av Sverige. skall detta niimligen enligt kt1nventionens artikel 24.1 ha samma verkan som :'1terkallehe av nati1lllell patentansiikan. Detsamma gäller om den
internationella ansiikningen skall anses f1terkallad pf1 grund av att sökanLkn inte ger in i.iversiittning och hL'talar nationell ansiikningsavgirt inom t"iireskriven tid. En nationell svensk patentansökan som har hlivit allmiint
tillgiinglig enligt 22 patentlagen utgi.ir nyhetshinder i de fall som avses i

*

*
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*

2 andra stycket andra punkten nämnda lag även om ansökningen senare
avskrivs och ansökningsavgiften då inte har erlagts. Kommitten frarnhi11ler
emellertid att det under förarbetet till samarbetskonventionen uttalades att
bestiimrnelserna i artikel 24 inte skulle utgöra hinder för fördragsslutande
stat att göra internationell ansökans verkan som nyhetshinder i dylika fall
avhängig av att nationell ansökningsavgift betalades. Motsvarande villkor
uppstiills i den europeiska patentkonventionen. I den konventionen föreskrivs nämligen. att den internationella publiceringen enligt samarbetskonventionen av sådana internationella ansökningar som fullföljs vid det europeiska patent verket ersiitter den publicering av europeiska patentansökningar som normalt Liger rum genom detta patentverks försorg. En slidan
internatil1nell ansökan far dock i de fall som nu avses inte verkan som nyhetshinder i förhällande till europeiska patentansökningar, om inte föreskriven översättning har ingivits till det europeiska patentverket och faststiilld avgift har betalats (art. 158). Mot bakgrund av nämnda uttalande och
den europeiska patentkonventionens inneh;)ll pf1 denna punkt mt1stc det
enligt kommitten anses tillf1tet att uppstiilla motsvarande villkor för att en
internationell patentansökan skall fä verkan som nyhctshinder i Sverige
enligt 2

*andra stycket andra punkten patentlagen.

På grund av vad den sålunda har anfört föreslår kommitten att en
internationell patentansökan skall fa skadesti111dsriittsligt skydd i Sverige
först frän den tidpunkt dti översiittning av ansökningen har gjorts allmänt
tillgiinglig i de fall sadan iiversiittning skall ges in. Kommitten föreslår att
detta lagtekniskt liises genom en föreskrift som anger att handlingarna i
iirende om internationell patentansökan skall hiUlas tillgLingliga for envar
först niir sökanden har fullgjort sin skyluighet att ge in översiittning. Vidare förordar kommitten att del. fiir att internationell ansiikan skall beaktas
vid 1illiimpningen av 2

* andra stycket andra p1111k1en patentlagen. skall

kriivas att översiittning har gjorts allmiint tillgiinglig samt att sökanden har
betalat föreskriven ansiikningsavgift till den svenska patentmyndigheten.
I 1976 ärs betiinkandc rörande den europeiska patentkonventionen tar
kommitten i samband meu frf1gan om vilka villkor som biir föreskrivas för

att europeisk patentansökan skall fä riittsverkan i Sverige pti nytt upp frtigan om utformningen av kravet p{1 iiversiittning av internationell patentansökan. Kommitten päpckar uiirvid att enligt den europeiska patentkonventionen iivcrsiittning av europeisk patentansökan för kriivas endast i frtiga
om patentkraven. På grund hiirav överviiger kommitten huruvida översiittningsk,·avet iiven betrLiffandc internationella patentansökningar boruc begriinsas till att gLilla endast patentkraven. Kommitten erinrar emellertid om
att viss skillnad föreligger mellan europeiska och internationella patentansökningar. De europeiska patentansiikningarna kommer att föreligga p~i
siidant sprtlk (engelska. franska eller tyskal att enligt kommitten svenskt
niiringsliv nch svenska uppfinnare. i vart fall om patentkraven finns i
svensk översättning. utan alltför stor sv~1righet kan tillgodogöra sig ansök-
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ningarnas inneh:'ill. antingen sjtilva eller genom att anlita bitriide. Internationella patentansökningar kan diiremot i princip vara avfattade på vilket
språk som helst förutsatt att det finns någon internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller. i förekommande fall, någon myndighet för internationell förheredande patenterbarhetsprövning som utför granskning resp.
prövning av ansökningar pä ifrågavarande språk. En internationell ansöJ.;an publiceras pt1 det språk på vilket den är avfattad. om detta iir engelska.
franska. japanska, ryska eller tyska. Ar den avfattad p[\ annat spräk iin något av de nu niimnda. skall den publiceras i engelsk översiittning. Publiceras ansökningen p<'I ann<1t språk iin engelska. skall sammandraget publiceras iiven i engelsk iiversiittning.
Mot bakgrund av att internationella patentansökningar kan föreligga pti
st1dant sprf1k att svenska intressenter knappast utan stora svårigheter kan
tillgodogöra sig ansökningarnas innehidl finner kommitten inte anledning
att frangä sitt tidigare förslag pft denna punkt. En tiinkbar alternativ lösning skulle enligt kommitten vara att beh<'dla det mera omfattande översiittningskrav som föreslogs i 1974 ars h\.'.tlinkandc endast för internationella ansökningar som iir puhliceradc pti annat spräk iin engelska. franska eller tyska. Denna lösning iir dock enligt kommitten mindre liimplig av bl. a.
politiska sklil. Knmmitten framhåller emellertid att om internationell ansökan avser europeiskt patent t'iir nt1gon stat. ansökningen enligt den europeiska patentkonventionen i detta avseende skall anses som europeisk patentansökan (art. 150.3 ). Söks genom internationell patentansökan europeiskt patent för Sverige. för därför översiittning till svenska kriivas endast
s{1vill avser patentkraven.

//. /6,./. R<'111is.1yllr1111dl'11<1

Kommittens förslag rörande riittsverkan av internationell patentansökan
har under rcmisshehandlingcn berörts av juridiska fakulteten vid Swekholms universitet. patentverket. statens nlimnd för arbetstagares uppfinningar. styrelsen för teknisk utveckling och Sveriges civilingenjörsfiirbund.
S1yrei.H'll .fi'ir l<'knis/.:. 1111·ec/.:.li11g oeh 5fraige.1· 1·il'ili11ge1!iiir.~(iir/m11d till-

styrker kommittens förslag i fr{1ga om de villkor som bör giilla för att en internationell patentansökan skall fä rätts verkan i Sverige. S1ate11s 11ii11111d
Ji'ir arhe1stagarcs llflf!fi1111i11gar stöder den lösning som kommitten har fö-

reslagit i frt1ga om internationell patentansökans verkan som nyhetshinder.
J11riilis/.:.a .fi1/.:.11/1e1n1 förklarar sig dela kommittens uppfattning att inter-

nationell patentansökan inte hör fö. skadesttmdsriittsligt skydd förriin övcrsiittning till svenska finns tillg;inglig för allmänheten. Fakulteten hyser
dock viss tvekan om det liimpliga i den av kommitten föreslagna lagtekniska lösningen. enligt vilken handlingarna i ett ärende rörande internationell
patentansiikan över huvud taget inte skall hällas tillgiingliga enligt 22

*pa-
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t..:ntlagen förriin liversiittning har ingivits. Detta ff1r enligt fakulteten till
följd att allmiinheten m{1ste anlita internationella byri·ins publieering av viss
ansökan. om översiittning inte har inkommit inom 18 mtmader fr(1n prioritetsdagen. tnih att handlingarna d;1 har kommit det svenska patent verket
tillhanda. Hiirtill kommer enligt fakulteten att det material som publiceras
av internatillllella byri1n p{t vissa punkter torde kunna komma att bli mimJre omfattande iin det Sllfll har översiints till patentverket. När det giiller de
föreslagna viJJkLll"Cn för att en internatillnCll patentansökan skall fft nyhetshindrande verkan enligt 2 *andra stycket andra punkten patentlagen anför
fakulteten. att kravet att avgift skall ha erlagts för att st.dan riittsverkan
skall uppkomma innebiir ett avsteg frt111 den ordning som giillcr för nationella patentansökningar men överensstiimmer med vad som giiller enligt
den europeiska patentkonventionen. Fakulteten anser det inte sjiilvklart
att avgift skall kriivas för att internationell ansiikan skall fä dylik riittsverkan. Den föreslagna liisningen skulle enligt fakulteten fa till följd att en siikande. som har givit in en internationell patentansökan som har publiCL'rats. kommer att kunna hindra. att denna ansökan kommer att utgöra nyhetshinder gentemL1t en yngre av honom sjiilv ingiven ansökan genom att
underlftta att erliigga avgift för den tidigare ansökningen. nägot som han
kan tiinkas vilja göra i vissa fall diir han inte tror att den yngre ansökningen
uppfyller kravet pft upplinningshiijd i förhti!Jande till den iildre. Enligt fokulteten blir fr~\gan inte helt densamma vid tilmmpningen av den europeiska patentkonventionen. cl"tersom i denna inte kriivs uppfinningshö.id i förhiillande till iildre ansökan.
P1111·1111·1'rkc1

p<'1pekar. att internationellt publicerade patentansökningar

under alla förhällanden utgör nyhetshinder frän publieeringsdagen och att
sf1dana ansökningar därför måste beaktas vid granskningen. oberoende av
om översättning till svenska har givits in till verket. Krav att översättning
av internationell patentansökan skall ges in för att ansökningen skall ha
verkan som nyhetshinder enligt :::! *andra stycket andra punkten patentlagen synes enligt paten! verket innebiira. att sökande som ger in nationell
patentansökan får en fördel gentemot tredje man som inte föreligger i dag
genom att verkan av nlimnda lagrum föriindras. Detta beror enligt patentverket pf1 att ett antal s. k. fiktiva nyhetshinder kan förmodas falla bort på
grund av att översiittning till svenska inte ges in. F.tt alternativ till kommittl!n~ förslag skulle enligt verket kunna vara att tillerkiinna den interna-

tionella publiceringen av internationell patentansökan som omfattar Sverige samma riittsverkan i Sverige som offentliggörandet ger nationell patentansi.)kan. En annan möjlighet skulle enligt verket vara att upphiiva 2 *andra stycket andra punkten patentlagen. eftersom i sa fall grunden för det av
knmmitten föreslagna i.iverslittningskravet skulle falla bort. Som en ytterligare lösning niimncr verket den europeiska patentkonventioncns reglering
p~i denna punkt. ni·imligen att patentansökningar har verkan som nyhcts-

hinder frän prioritetsdagen utan att krav pt1 uppfinningsh(~jd uppstiills.
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// .16.5 Fifredraga11d<'11

Sf1vit1 giiller internationell patentansökans riittsverkan i Sverige iir tvti
spörsmftl av särskilt intresse. nämligen frf1gan om Jet skadesti'lndsriittsliga
skyddet under ansökningstiden och frf1gan om ansökningens verkan som
nyhetshinder frtm en tidpunkt fiire det att ansökningen har publicerats av
WIPO:s internationella hyrä.
Beträffande det skadeståndsrättsliga skyddet har kommitten föreslagit
att Sverige skall utnyttja den möjlighet som fördragsslutande stat har enligt
samarhetskonventil1nen. niimligen att föreskriva att sädanl skydd skall intriida först fdn den tidpunkt dä översiittning till svenska har givits in till
den svenska patentmyndigheten och gjorts allmiint tillgiinglig av denna
myndighet. Knmmit!Cns förslag i den delen har inte blivit föremi\I för erinran under remissbehandlingcn. Diiremol har viss kritik riktats mol kommitkns förslag alt offentliggörandet av internationell patentansökan gcnom patentmyndigheten skall ansth. till des~ över-;i\ttning har givih in.
För egen del anser jag att internationcll patentansökan i princip bör fa
skadest~indsriittsligt skydd i Sverige först tHin den tidpunkt tm den svenska
allmiinheten fär tillgfö1g till anstikningen på svenska. I den m<'m internatinnell patentansökan iir avfattad p::\ annat spr<'ik iin svenska. bör diirför som
villkor för skadestt111dsriittsligt skydd kriivas att sökanden till den svenska
patentmyndigheten har givit in översiittning av den internatillnella patcntamökningen och att denna översiittning har gjorts tillgiinglig for envar.
Undantag härifran hör dock kunna medges i vissa fall. Jag vill i detta sammanhang si\rskilt erinra om att si·ivitt giiller nationell svensk patentansökan
annan handling iin heskrivning l1ch patentkrav f. n. för vara avfattad. förutom p:'t svenska. iiven ptt danska eller norska (3 *patentkungörelsen). Enligt min mening btir samma princip i framtiden giilla oeksa i frtiga om internationell ansökan.
I frhga om den tidpunkt d[1 en internationell patentansökan skall göras
tillgiinglig för envar vill jag anföra följande. Niir patent söks genom nationell patentansökan. fördigger skadesth.ndsriittsligt skydd först för tiden eftcr Jet att ansökningen har hlivit allmiint tillgiinglig enligt 22 * patentlagen.
Om internatil1nell patentansökan inte hälls tillgiinglig enligt 22 ~ patentlagen förriin föreskriven iiversiittning har kommit in till det svenska patentverket. leder detta till att ansökningens offentliggörande enligt niimnda paragraf får samma verkan i skadesttindsriittsligt hiinseende oberoende av
om Jet rör sig om nationell eller internationell patentansökan. En sitdan
enhetlighet anser jag vara att föredra framför en ordning enligt vilken en internationell patentansökan som har kommit den svenska patentmyndigheten tillhanda hftlls allmiint tillgiinglig sä snart 18 mtinader har förflutit frtin
den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet aberopas, prioritetsdagen, liven om inte fi>reskrivcn övcrsiittning har givits in. Det skadest{rndsriittsliga skyddet skulle då uppkomma niir den senare inkomna över-
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siittningcn hlir allmiint tillgiinglig. Att nita offrntliggiirandet av internationell patentansökan anst{1 till dess all iiversiittningen föreligger innebiir visserligen att offentliggiirandet i vissa fall fördröjs nf1got i förht1llande till om
ingivna <msökningar tillhandahalls allmiinheten sti snart det iir tillfltet enligt
samarbetsknnventionen. Enligt konventionen f<'ir s;llunda nationell patentmyndighet lf1ta tredje man fä del av internationell patentansi.ikan sti snart
sökanden har givit in avskrift av ansiikningen till denna myndighet. Den
fordri~jning

som hiirvid kan komma i fraga anser jag dock inte utgöra skiil

for en ordning med skilda tidpunkter for offentliggörandet av ansökningen
pit originahpraket och offentliggiirandet av öwrsiittningen.
l\iir det giiller internationell patentansökans verkan som nyhetshinder
vill jag först framh{1lla att den internationella puhliceringen genom \VIPO:s
internationella hyr{1 av si·\dan ansökan givetvis medför all inneh{tllet i den
publicerade ansökningen anses som Lin! i förh;)llande till ansiikningar -·
saviil nationella som internationella

som görs etier den dag dt1 denna

publicering iiger rum. Eftersom enligt svensk riitt patent meddelas endast
pi1 uppfinning . . om iir ny i fi.irhttllande till v:1d . . om iir kiinr fi.ire den dag di1
patent söks pf1 ifrf1gavarande uppfinning, skall puhlicerad internationell patentansi\kan heaktas vid prövning huru vida patent skall meddelas pä grund
av ansi.ikan som görs efter dagen for den internationella publiceringen.
Som jag tidigare har niimnl skall innehi1llet i nationell patentansi.ikan anses som kiint redan fr~in den dag di1 ansökningen gjordes. om ansiikningen
hlir allmiint tillgiinglig enligt 22 ~ patentlagen. K1nnmittcn har inte ansett
all internationell puhlicering av internationell patentansiikan skall medföra
all innehMkt i den publicerade ansökningen utan vidare skall anses som
kiint redan fri1n den internationella ingivningsdagen. dvs. i förhfdlande till
si1dana ansiikningar

Sllill

giirs efter den dag vilken giiller s11m internationell

ingivningsdag för ifrtigavarande internatinnella ansiikan men !"lire den dag
dfi den internationella publiceringen iiger rum. S{1vitt giiller internationell
patentan-.iikan har kommitkn föreslagit att sädan ansiikan skall få verkan
som nyhetshinder i de fall som nu avses endast om siikanden har uppfyllt
vad som kriivs fiir all ansökningen skall fä fullföljas i Swrige. Kommitten
har .si·iJ11nda fi.ireslagit all internationell patentansi.ik;111 skall fft .sf1dan verkan endast 1H11 sökanden till patentverket har givit in iivcrsiittning om si·idan kriivs och betalat föreskriven avgift.
Vid remissbehandlingen har uttryckts viss tvekan inför kommillens förslag att internationell patentansökan i Sverige skall fft verkan som nyhetshinder i de fall som nu avses endast om siikanden har iakttagit vad som
kriivs fi.ir alt fullfölja ansökningen i Sverige.
I anledning härav vill jag först erinra om att sävitt avser nationella pa-

*andra stycket andra
avskrivits eller avslagits innan de har blivit allmiint tillgiingliga enligt 22 *
tentansiikningar verkan som nyhetshinder enligt 2

punkten patentlagen tillkommer endast sildana ansökningar som inte har

patentl<1gcn. Niir det nu iir frf1ga om att tillerkiinna internationell patentan-

Prop. 1977/78:1 Del A
sök;111 verkan som nyhebhindcr i de fall sllrn avses i 2

~andra

stycket and-

ra punkten patentlagen iir det enligt min mening rimligt att som förutsiittning för stidan verkan kriiva att den intcrnatil1nella ansökningen har fullföljts till den svenska patentmyndigheten för prövning om patent kan meddelas. Sttdan prövning inleds först sedan s1)kanden har givit in översiittning
av ansökningen till svenska och erlagt faststiilld ansökningsavgift. Liksllm
kommitt0n anser jag att sökanden först sedan han har uppfyllt dessa villkor
kan anses ha givit s<'i klart uttryck för sin avsikt att iflta ansökningen leda
till patent för Sverige att den hör fö verkan sllm nyhetshinder i de fall som
nu

;1 vses.

Av nu angivna skiil bitriiderjag kllmrnitt0ns förslag att Sllill villkllr för att
internationell patentansi.ikan skall heaktas vid tifömpning av 2

* andra

stycket andra punkten patentlagen bör föreskrivas att sökanden har givit in
siidan översiittning llch erlagt sadan avgift Sllil1 kriivs för att ansökningen
skall anses fullfiiljd i Sverige . .Jag vill i anslutning hiirtill erinra om att villkllren i svensk lagstiftning pti denna punkt diirmed i sak klHrnner att överensstiimma med vad som giiller enligt den europeiska patcntkllnvcntionen.
För att internationell patentansökan som fullföljs vid det europeiska patent verket skall fa verkan som nyhctshinder gentemot sftdana senare europeiska patentansökningar som ges i.n innan den internationella patentansökningen publiceras av WIPO:s internationella byr{t kriivs niimligen att fiireskriven iiversiittning har ingivits till det europeiska patentverket och
fast~~iilld

avgift har betalats . .lag ser en fördel ocksn i en överensstiimmelsc

mellan svensk riitt och den europeiska patentkonventionen i detta avseende.

11. 17 RättHerkan av europeiskt patent och europeisk patentansi)kan
11. ! 7. I

Den l'll/"11/Jl'iska f}(tfe111kcm1·e11tio11<'11

Enligt artikel 2 i den europeiska patentkonventillnen skall europeiskt patent i va1:ie fordragsslutande stat för vilken det har meddelats ha samma
verkan och regleras av samma bestiimmelser som ett i den staten meddelat
natilinellt patent. om inte annat siigs i konventionen. En motsvarande bestiimmelse finns i artikel 64. i vilken dock endast regleras den riitt som europeiskt patent ger patenthavaren. Där föreskrivs stilunda att europeiskt
patent i va1je fördragsslutande stat för vilken det har meddelats skall ge patenthavaren samma riitt som ett i den staten meddelat nationellt patent.
Denna riitt skall intriida frfrn den dag di\. det europeiska patentverket publicerar kungörelse om att patentet har meddelats.
Fördragsslutande stat får emellertid i vissa fall föreskriva s~irskilda villkor för att europeiskt patent skall fa rättsverkan i den staten. Om den text
Sllf11 avses ligga till grund för det europeiska patentverkets beslut att med-
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dela patentet lir avfattad pfl sprt1k som inte lir officiellt språk i viss fördragsslutande stat. ff1r denna stal sålunda kräva att patentsiikanden till den
statens patentmyndighet ger in övcrsiittning av texten till statens officiella
sprnk (art. 65 ). Denna stat får dessutom krliva att patentsökanden skall hctala kostnaderna för publicering av översiittningen. Översättningen skall
ges in inom tn: mfmader från det att det europeiska patentverket har underriittat sökanden om att verket lir berett att meddela patent. om inte ifrt1gavarande stat medger liingre frist. Fördragsslutande stat som liar utnyttjat
riittcn att kriiva övcrsiittning m:h avgift enligt vaJ nu sagts fär föreskriva
att om dessa villkor inte uppfylls. det curnpeiska patentet skall anses aldrig
ha haft riittsverkan i denna stal.
Enligt den ordning som skall tilHimpas vid det cun1pciska patentverket
äger inviindningsfö1t'arandet rum först efter det att eurnpeiskt patent har
meddelats. Detta förfarande kan leda till att det meddelade patentet förklaras giilla i iindrad avfattning. I fr::\ga nm riitt för fördragsslutande stat att i
dylika fall kriiva ingivande av översiittning av den iindrade lydelsen och
betalning av avgift för puhliccring av denna iiversiittning giiller samma bestiimmelser som i frflga om det ursprungligen meddelade patentet (art. 6:\).
S::\vitt giiller riittsverkan av europeisk patentansökan föreskrivs i artikel
66 att ansökan Sllm har äsatts ingivningsdag skall. i stat som har designerats i ansökningen. jtimstmlas med nationell ansökan som i fi_ireskriven
l1rdning har gjorts i den staten. I föreknmmande fall giiller ocksä den prioritet som har yrkats för den europeiska patentansökningen.
Enligt artikel 67 skall europeisk patentansökan frfm den dag dft den publiceras av det europeiska pacent verket ge sökanden visst skydd under ansökningstiden i stat som var designerad niir publi<.:eringen iigde rum (s. k.
provisoriskt skydd). Detta skydd skall vara detsamma som för tiden efter
det att europeiskt patent har meddelats. Fördragsslutande stat har emellertid rätt att hegriinsa skyduct för europeisk patentansökan till det skydd
som enligt den statens lag uppkommer för en i<.:ke prövad nationell patentansökan genom ohligatorisk puhli<.:ering av denna. Sökanden skall clo<.:k
alltid ha riitt till en med hiinsyn till omstiindigheterna skälig ersiittning av
den som har utnyttjat urrfinningen under omstiindighetcr som enligt nationell lag i motsvarande fall skulle göra honom ansvarig för intrttng i nationellt patent.
Fördragsslulande stat har vidare riitt att kriiva översiittning av patentkraven som villkor för provisoriskt skydd, om ansökningen vid det europeiska patent verket handliiggs pt1 sprflk som inte är offi<.:iellt sprttk i den
staten. Diirvid kan föreskrivas att översiittningen skall ges in till den nationella patentmyndigheten för att av denna hällas tillgiinglig för allmiinheten
eller att övcrsiittningen skall tillställas den som utnyttjar uppfinningen i
denna stat. Om iiversiittningen skall ges in till den nationella patentmyndigheten. för staten foreskriva på vilket siitt översiittningen skall Miias tillgiinglig för allm~inhelen. I stat som stiiller upp krav pfl översiittning upp-
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klimmer skydd för eurnpeisk patentansökan fri'tn den dag df1 iiversiittningen har gjorts allmiint tillgiinglig eller har tillstiillts utnyttjaren.
Enligt artikel 70. I skall i frt1ga om europeisk patentansökan eller europeiskt patent lydelsen på det spri\k som iir eller har varit handniggningsspräk
vid det europeiska patentverket iiga vitsord i var:ie fördragsslutande stal.
Stat. som kriiver iiversiittning av europeiskt patent eller europeisk patentansökan enligt de förut nämnda bestiimmelserna. har emellertid möjlighet
att tillcrkiinna övnsiittningen vitsord före lydelsen pfi handliiggningsspr(1ket. i den m;in översiittningcn skulle medföra mera bcgriinsat skydd iin lydt:isen p;1 handliiggningsspri\ket. Övcrsiittning rnr dock inte tillcrkiinnas
vitsord niir det giiller talan om ogiltighet av europeiskt patent (art. 70.3).
Fördragsslutande stat som utnyttjar möjligheten att tillerkförna översiittning vitsord framför lydelsen pa handliiggningssprfiket m<'1ste ge patenthav;iren eller patentsökanden riitt att ge in riittad översiittning. l.kn riittade
övcrsiittningen har dock inte rlittsverkan förriin patenthavarcn eller siikandt:n i fr~1ga om denna översiittning har iakttagit vad som i denna stat med
stöd av konventionen föreskrivs som villkor för att den ursprungliga iiversiittningcn skall fä riittsverkan. Fördragsslutande stat fär medge föranviindarriill för den som niir riittclsen fär riittsverkan i god tro utnyttjade uppfinning i denna stat eller hade vidtagit viisentliga f1tgiirder för st1dant utnyttjande. om utnyttjandet inte skulle innebiira intri1ng i förhrdlandc till ansiikningen eller patentet enligt den förut giillande iiversiittningen (art. 70.-1).

//.17.2 A"o111111i1fr11

Den eunipeiska patentkonventionens bcstiimmelser lHll riiusverkan av
europeiskt patent och eunipeisk patentansökan iir i huvudsak tvingande
för de fönlragsslutande staterna. För all Sverige skall kunna tilltriida konventinnen mi'lste enligt kommitten i svensk riitt införas besliimmelser i detta avseende som i vart fall niir Jet giiller stidana patent och patentansiikningar övcrenssliirnrner med konventionen. Om kommittens förslag till anpassning av nu giillande bestiimmelser om riittsverkan av patent och patent<msökan till konventionens reglering genomförs. minskas behovet av
siirskild reglering rörande riittsverkan av europeiskt patent och europeisk
patentansökan. Kornmitten framhåller siirskilt att den har föreslagit en anpassning till konventionen av svensk riill st1vitt avser patenterbarhetsvillkorcn och ogiltighetsgrunderna.
Kommitten anför alt i frftga om europeiskt patent i den svensk<1 lagstiftningen 111~1sre tas in en grundliiggande bestiimmelse av innebörd att europei~kt patent för Sverige skall ha samma riittsverkan som ett patent meddelat
av den svenska patentmyndigheten och iiven i övrigt följa samma besliimmclser som s;1dant patent. S<'1vit t giiller europeiska patentansökningar m;iste enligt kommitten ges en fiireskrift om att södana ansökningar skall ha
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samma riittsverkan som nationella patentansökningar. I den rnf111 Sverige
utnyttjar miijlighcten att föreskriva siirskilda villkor l(ir alt europeiskt patent eller europeisk patentansiikan skall ftt riittsverkan i Sverige. mas te enligt kommitten ocks{t uttryckliga bestiimmelser hiirom tas in i den svenska
lagstiftningen.
Kornmitten anser det uppcnhan att Sverige bör utnyttja möjligheten att
som villkor för att europeiskt patent skall fä riittsverkan här i landet kriiva
iivL'rsiittning till svenska av den text som ligger till grund för det europeiska patentverkets beslut att meddela patentet. Det mitstc enligt kornmitten
vara ett viisentligt intresse l'ör svenskt niiringsliv och svenska uppfinnare
att i friiga om va1:ie patent som giiller för Sverige den text som ligger till
grund för patentet finns tillgiinglig pft svenska. Av denna anledning hör den
ingivna översiittningen tryckas. Eftersom patentverkets kostnader enligt
beslut av riksdagen skall liickas av avgifter. anser klHnmitten att Sverige
hör utnyttja iiven rniijligheten att föreskriva skyldighet för palenthavarcn
att betala kostnaderna för tryckning av iiversiittningcn. Kommitten anmiirker att enligt kllllVentionen patentets riittsverkan JllL"k inte för göras heroende av att iiversiittningen har publicerats.

Aven

för viss riittsverkan av europeisk patenlansiikan. nämligen för

uppklimskn av Jets. k. provisoriska skyddet. Hir Sverige stiilla upp villkor
om översiittning. I detta f"all far dock endast kriivas iiversiittning av patentkraven. Stal snm kriiver översiittning för fiireskriv;1 i vilken ordning denna
skall göras tillgiinglig för allmiinhetcn för att ansökningen skall fa riittsverkan. Av hiinsyn till svenskt niiringsliv och svenska uppfinnare anser
kommitten att Sverige bör utnyttja ocksf1 denna möjlighet att kräva iiversiittning. Översiittningen bör alltid ges in till den svenska patentmyndigheten för att av denna hitllas allmiinl tillgiinglig. Provisl)riskt skydd bör enligt
kommitten intriida först fr[m den dag d~I patentmyndigheten har kungjort
alt iivcrsiittning har inkommit.
Kommitten anser att nm Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen. större delen av de patent som giiller i Sverige kommer att meddelas i form av europeiskt patent. Om inte översiittning kriivs av europeiska patent för Sverige. kommer diirfiir enligt kommitten i framtiden endast en mindre del av pmcntlittcraturcn rörande här giillandc patentriittcr
att föreligga pit svenska.
Kommitten anser vidare att Sverige bör utnyttja den riitt som konventionen ger fördragsslutandc stat att i vissa fall läta översiittning av den text
som ligger till grund för europeiskt patent och övcrsiittning av patentkrav i
europeisk patentansökan iiga vitsord när Jet giiller att bestämma patentskyddets omfattning. Det mi1ste n1imligen enligt kommitten vara en viisentlig fördel för svenskt n;iringsliv att kunna hedöma omfattningen av det
skydd som europeiskt patent och europeisk patentansökan ger i Sverige
med utgängspunkt frfm en svensk text. Kommitten anser vidare att om
översiittningen rnr vitsord i detta avseende. patent ha vare och patentsiikan-
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de kommer att ha anledning att vinnliigga sig om en noggrann översättning.
Om översättning kan tillerkännas vitsord vid bestämmande av patentskyddets omfattning, måste enligt konventionen patentsökande och patenthavare ha rätt att rätta oriktig översättning. Sverige bör emellertid enligt kommitten utnyttja möjligheten att under vissa omständigheter medge
föranvändarrätt för den som i förlitande på en oriktig översättning i god tro
har börjat att i Sverige utnyttja den uppfinning för vilken skydd har sökts
eller vidtagit väsentliga åtgärder för si'tdant utnyttjande.
Skyddet under ansökningstiden innebär enligt svensk rätt att sökanden
kan ha rätt till skadestånd av den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinningen
efter det att patentansökningen har blivit allmiint tillgänglig enligt 22 patentlagen. För utnyttjande som sker innan utliiggningen av ansökningen
har kungjorts utgår dock skadestfmd endast i form av ersättning för utnyttjandet av uppfinningen. om och i den män si'tdan ersättning finnes sblig.
För tiden efter kungörandet om utliiggningen gäller däremot samma skadeståndsansvar som vid intri'tng som sker efter det att patentet har meddelats. Enligt konventionen mftste publicerad europeisk patentansökan i fördragsslutande stat ge sökanden minst det skydd som uppkommer genom

*

obligatorisk publk:ering av icke prövad nationell patentansökan och under
alla förhällanden ge honom riitt till skälig ersättning för utnyttjande av uppfinningen.
Det offentliggörande som sker niir en patentansökan blir allmänt till-

*

giinglig enligt 22 andra stycket patentlagen mi'tste anses utgöra en sädan
obligatorisk publicering av icke prövad nationell ansökan som avses i konventionen. Frän och med att ansökningen har blivit allmänt tillgiinglig enligt nämnda lagrum medför den riitt till skiilig ersiittning för utnyttjande av
uppfinningen. under förutsättning att ansökningen leder till patent. Detta
skydd motsvarar vad som krävs enligt konventionen. Kommitten förcsli\r
diid'ör att publicerad europeisk patentansökan som omfattar Sverige skall
ge summa skydd som svensk patentansökan som blivit allmiint tillgänglig
men ännu inte har utlagts. Av nyss anförda skäl anser kommitten emellertid att skyddet bör intriida först från den dag då patentmyndigheten har
kungjort att översättning av patentkraven till svenska har kommit myndigheten till handa.
En viktig fd\.ga i detta sammanhang anser kommitten vara hur patent-

*

skyddets lrn1fattning skall bestämmas. Enligt 39 patentlagen bestäms patentskyddets omfattning av patentkraven. För försti'telse av patentkraven
fär ledning hämtas frän beskrivningen med tillhörande ritningar. Bestiirnmelscr med samma innehåll finns i ai1ikcl 69 i den europeiska patentkonventionen.
Med hiinsyn till att praxis i denna fri'tga skiljer sig avsevärt i de olika stater som kan förväntas tilltriida konventionen har vid konventionen fogats
ett särskilt protokoll angående tolkningen av denna artikel. Enligt delta
protlikoll tar artikel 69 inte försti'ts st'! att ett europeiskt patents skyddsom-
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fång skall best~immas genom en strikt bokstavstolkning av patentkraven
och att beskrivning och ritningar får anvlindas endast för att tolka oklarheter i patentkraven. Artikeln får inte heller förstås så att patentkraven endast tjlinar som riktlinjer för att fastställa skyddsomfänget och att skyddet
omfattar allt som en fackman som har studerat beskrivning och ritningar
anser att patenthavaren har avsett att skydda. Artikeln skall enligt protokollet i stället ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och
som bereder patcnthavaren ett skäligt skydd och samtidigt ger tredje man
en rimlig slikcrhct.
Beträffande bestämmandet av patentskyddets omfattning framhöll de
nordiska patentkommitteerna i 1963 års betänkande att patentkraven inte
fit:k göras till fi.iremål för nt1gon bokstavstolkning men att man också måste
beakta den rättsosiikerhet som oklara patentkrav leder till (NU 1963: 6 s.
186). B:'tdc kommittcerna ot:h föredragande departements.:hefen underströk vidare att patcnthavaren inte fick begagna sig av oklarheter i patentkraven för att därigenom utvidga patentskyddet (prnp. 1966: 40 s. 151 f). I
den mtm beskrivning och ritningar tillgrips för att bestiimma patentskyddets omfattning borde enligt departementschefcn detta ske endast för att
ästadkomma erforderlig pret:isering av de uttryckssätt som används i patentkraven.
Den strmdpunkt som svensk rlitt får anses inta i tolkningsfragan stär enligt patcntpolit:ykommitten i god överensstämmelse med konventionens
ordalydelse och strider i och för sig inte mot vad som sligs i protokollet.
Det finns därför enligt kommitten inte någon anledning att om Sverige tillträder konventionen frtmgå den rättsuppfattning rörande tolkning av patentkrav som hittills har hävdats i svensk rätt. Kommitten anmärker emelle11id att med hänsyn till att patentkravens ordalydelse tillmäts olika betydelse i de fi.irdragsslutande staterna. det torde finnas viss risk att domstolar
i olika stater kan komma till olika resultat när det g~iller att avgöra omfattningen av det skydd som ett europeiskt patent ger. Olikheterna i praxis
mellan de fördragsslutande staterna kan dock enligt kommitten förväntas
bli mindre än som f. n. är fallet.
En särskild fraga uppkommer när det gliller europeisk patentansökans
verkan som nyhetshinder. Enligt gällande rlitt ('.?. * patentlagen) meddelas
patent endast pa uppfinning som är ny i förh:'tllande till vad som har blivit
känt före dagen för patentansökningen. Som känt anses därvid allt som har
blivit allmiint tillgängligt. Vidare anses enligt 2 *andra stycket andra punkten patentlagen som känt iiven innehållet i patentansökningar som har
gjorts före nlimnda dag, om dessa ansökningar sedermera blir allmiint tillgängliga enligt 22

~

patentlagen. Sttvitt gäller verkan som nyhetshinder av

sådana tidigare ansökningar som nu nämnts föreslår kommitten inte n:'tgon
ändring. Den av kommitten föreslagna iindringt>n i 2 * andra stycket patentlagen innebär endast borttagande av kravet på uppfinningshöjd gent-
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emot innehållet i tidigare gjorda men först senare offentliggjorda ansökningar.
För att den svenska lagstiftningen skall uppfylla konwntioncns krav pä
jiimstiilldhet mellan europeiska och nationella patentansökningar maste
enligt kommitten eunipeisk patentansökan få verkan Sl)m nyhetshinder
motsvarande den snm nationella patentansökningar har enligt 2 ~ andra
stycket andra punkten patentlagen. Enligt kommitten hör detta ske genom
att i patentlagen tas in en hestiimmelse av innchörd all vid tilliimpning av
::! ~ andra stycket andra punkten patentlagen det europeiska patentverkets
puhlicering av europeisk patentansökan som omfattar Sverige skall jäm~tiillas

med att en nationell patentansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22
patentlagen.

*

// .17.3 Rc111i.1sy11rn11dc11a

Kommillcns förslag i frt1ga om riittsverkan av europeiskt patent och europeisk patentansiikan har under rcmisshehandlingcn berörts endast av
S1·e11.1k11 i11d11.1·trie11.1· pat1'11ti11ge1(iiirer.1· fi'ireni11g och Sk1)1w.1· /11111clelsk11111111arc. Föreningen har uttalat att kommittens förslag sävitt giiller krav på
i!versiittning av europeiskt patent och europeisk patcntansiikan iir Himpligt
och att iivcrsiittning bör fä vitsord i enlighet med vad kommitten har föreslagit. .Även handelskammaren anser all Sverige hör utnyttja de möjligheter som konventionen ger att kräva översiittning av europeiskt patent och
europeisk patentansökan. Handclskammaren anser att krav pr1 översiittning iir viktigt siirskilt för de mindre och medelstora företagen.

! I .17.4 Fiiredr11g11llllc11

Kommittens förslag till reglering av förutsättningarna för ri\ttsverkan av
europeiskt patent och europeisk patentansökan har lämnats utan erinran
av remissinstanserna. Även jag finner den av kommitten föreslagna regleringen vara ändamålsenlig och på ett tillfredsställande siitt tillgodose
svenska uppfinnares och svenskt näringslivs intressen.
Liksom kommitten anser jag alt Sverige bör utnyttja möjligheten alt som
villkor för alt europeiskt patent skall fä riittsverkan här i landet kräva översi·iuning till svenska av den text som ligger till grund för det europeiska patentverkets beslut alt meddela patentet. Jag delar ocksfi kommittens uppti.1ttning att ingivna översättningar hör tryckas och att patenthavarcn bör
ttliiggas att betala kostnaderna för tryckning av översättningen.
I fråga om del skadeståndsrättsliga skyddet under ansökningstiden har
kommitten föreslagit all publicerad europeisk patentansökan som omfattar
Sverige och som har publicerats av det europeiska patentverket skall ge
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samma skydd som en svensk patentansökan som har blivit tillgiinglig för
envar men ännu inte har utlagts. Skyddet bör dock enligt kommitten intriida först frftn den dag då den svenska patentmyndigheten har kungjort att
övcrsiittning av patentkraven till svenska har kommit patentmyndigheten
tillhanda. Jag anser att kommittens förslag i dessa avseenden bör följas.
Jag anser också i likhet 111ed kommit ten att Sverige hör utnyttja den riitt
som konventionen ger fördragsslutande stat att i vissa fall låta översiittningar av nu nii111nda slag iiga vitsord när det giiller all bestämma patentskyddets 0111fattning. Om översiittning tillerkiinns vitsord vid bestii111mande av patentskyddets omfattning m[lstc enligt konventionen patentsiikande
och patenthavare ha ditt att riitta oriktig översiittning. Enligt min mening
hiir Sverige också utnyttja möjligheten att under vissa omstiindigheter
medge föranviindarriitt för den som i förlitande pt1 en oriktig iivcrsiittning i
god tro har hö1:iat utnyttja den uppfinning för vilken skydd har sökts eller
vidtagit viisentliga f1tgiirder för s{1dant utnyttjande.
Niir det giillcr fn\gan hur patentskyddets omfattning skall hestiimmas
har ko111mittcn ansett att den ständpunkt som svensk riitt för anses inta i
tnlkningsfrt1gan stfir i god överensstii111melse med ordalyddsen i artikel 69 i
den europeiska patentkonventionen och i och for sig inte strider mot vad
snm siigs i det till konventionen hörande protokollet angt1endc tolkningen
av denna artikel. Kommitten har ansett att det därfiir inte linns nägon anledning att om Sverige tilltriider konventionen fr{1ng{1 den r;ittsuppfottning
rörande tolkningen av patentkrav som hittills har hiivdats i svensk riitt. Jag
delar kommittens uppfattning i detta avseende. f.iir egen del vill jag understryka vikten av all patenthavaren inte rt1r begagna sig av oklarheter i patentkraven för att diirigenom ut vidga patentskyddet.
Kommitten har vidare behandlat förutsiittningarna för verkan av europeisk patcntansiikan som nyhetshinder motsvarande den verkan som nalionella palenlansökningar har enligt ~ ~andra stycket andra punkten paten! lagen. Diirvid har kommitten föreslagit alt det europeiska patent verkets publicering av europeisk patentansökan som omfattar Sverige skall
jiimst;illas med att en nationell patentansökan blir allmiint tillg~inglig enligt
22 ~ patentlagen. Jag instiimmcr i kommittens förslag iiven pt1 denna
punkt.

1.1.18 Riittswrkan av att europeiskt patent upphävs eller ogiltigförklaras

och av att europeisk patentansökan iitcrkallas eller avslås
11.18./ Den europeiska pate11tko111·1•111io111'11
Enligt den europeiska patentkonventionen iir inviindningsforfarandet
förlagt till tiden efter patentmeddelandet. Envar fttr enligt artikel 99 göra
inviindning mot patentet inom nio m;mader fran det att kungiirelse om beslutet att meddela patent har utfärdats. lnv;indning far grundas endast pf1
vissa i konventionen niirmare angivna omstiindighcter (art. IOOl. Om en in-
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viindning uppfyller de flirmella kraven för att kunna tas upp till prövning.
skall en inviindningsavdclning vid det europeiska patentverket pröva om
hinder mökr mot patentets upprtitthållande. Finner invlindningsavdelning
att hinder mot patentet föreligger, skall den upphliva patentet. Skulle inviindningsavdelningen finna att de ändringar som patenthavaren har medgivit under invändningsförfarandet är tillfyllest. skall den besluta att patentet skall uppriitthallas i iindrad avfallning (art. 102). I den män europeiskt
patent

upph~ivs.

skall enligt artikel 68 den europeiska patentansökningen

och den pa della grundade patentet anses aldrig ha haft den riittsverkan
som ansökningen eller patentet eljest skulle ha haft.
Som tidigare nämnts (avsnill 11.12) avgörs fdga om ogiltigförklaring av
europeiskt patent av de fördragsslutande staternas domstolar. A vgiirande i
en stat har verkan bara stivitt giilkr den staten. Ogiltigförklaring färske endast i vissa fall som lir angivna i konventionen (art. 138). Konventionen inneh{1ller inte nf1gra hestämmelser om verkan av ogiltigförklaring.
Europeisk patentansökan för f1terkallas i sin helhet eller såvitt angär viss
designerad stat. Återkallelse av designering st1vitt avser alla fördragsslutande stater skall anses utgöra tilerkallelse av den europeiska patentansiikningen tart. 79.3 ). Konventionen innehåller dessutL1m bestiimmelser om all
patentansökningen skall anses återkallad i åtskilliga fall då sökanden inte
har fullgjort vad som äligger honom. Verkan i fördragsslutande stat av att
en europeisk patentansökan flterkallas. anses återkallad eller avslås regleras i konventionen hara i ett avseende. Enligt artikel n7.4 skall i sådant fall
nägot skydd i skadest;)ndsrLittsligt avseende aldrig anses ha uppkommit.

I fräga om heslut av det europeiska patentverket all helt eller delvis upphiiva europeiskt patent anmärker kommitten all siirskilda författningsbestiimmelser kriivs för att sädant beslut skall fä riittsverkan i Sverige. I kllnventionen regleras verkan av sädant beslut endast i vad avser patenthavarens riitt. I dylika fall skall det europeiska patentet och den europeiska patentansökan på vilken det grundas anses aldrig ha haft den riittsverkan som
pak'ntet eller ansökningen annars skulle ha haft enligt konventionen. dvs.
den rLittsverkan som nationellt patent eller nationell patentansökan ger enligt vederbörande stats lag. I övrigt ankommer det enligt kommitten pi1
var:je fördragsslutande stat att reglera rätts verkan i den staten av ett stidant
upphii vande.
Kommitten framhfdler emellertid att konventionen

0111

marknads patent i

artikel 35 inneh{dler hestämmelser om riillsverkan av att stidant patent
upphiivs. Där föreskrivs. all patent och patentansökan i sfalant fall skall
anses aldrig ha haft den rätts verkan som det eljest skulle ha haft. Beslut om
upphiivande skall dock inte ha n<'1gon riittsverkan s{1vill avser tidsomligger före delta beslut niir det giiller siidant avgörande rlirande patentintrirng
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som har vunnit laga kraft och vcrkstiillts innan hcslutct om upphiivande
meddelades. Detsamma giillcr i fräga 1Hn avtal som har ingfttts före beslutet
om upphiivandc. i den mtm avtalet har fullgjorts före detta beslut. I sistniimnda fall kan d11d; hclopp som har betalats i enlighet med avtalet kriivas
ftter i den

111{111

detta iir rimligt med hiinsyn till omständigheterna. Även i de

tvf1 fall som utgiir undantag fr<'in huvudregeln gäller dock nationell lag rörande ersättning för skada som har orsakats genom oaktsamhet samt röramk ersättning förs. k. obehörig vinst.
Enligt kommitten motsvarar ett upphävande av europeiskt patent närmast ogiltigförklaring av patent enligt svensk rätt. Kommitten föreslår diirför att om europeiskt patent som omfattar Sverige upphävs av det europeiska patentverket. detta skall ha samma rättsverkan som om patentet hade förklarats ogiltigt av svensk domstol.
Riittsverkan av ogiltigförklaring av patent regleras f. n. inte i lagstiftningen vare sig i Sverige eller i de övriga nordiska länderna. Frågan om en sådan reglering hehamllades av de nordiska patentkommitteerna i 1963 års
betiinkandc (NU 1963: 6 s. 320). Kommitteerna anförde. att enligt svensk
och finsJ.; riitt ett beslut om ogiltighetsförklaring i princip hade ansetts ha
rättsverkan endast för framtiden (verkan "ex num:"I medan enligt dansk
och norsk riitt patentet skulle anses aldrig ha meddelats (verkan "ex
tunc"').
De nordiska patentkommittccrna ansflg att det inte var lämpligt att införa

ni\g~)!l

allmiin reglering av riittsverkan av ogiltigförklaring av patent.

Enligt kommitteerna syntes denna fri\ga böra avgöras med hiinsyn till omstiindigheterna i det enskilda fallet. Sålunda borde enligt kommitteerna både den finsk-svenska och den dansk-norska principen tåla inskränkningar.
Kommitteerna uttalade vidare. att ingen borde dömas för patentintrång när
patentet har förklarats ogiltigt. Satillvida borde beslutet om ogiltigförklaring ha riittsvcrkan ex tunc. Å andra sidan fanns det enligt kommitteerna
uppenharligen fall. i vilka beslutet om ogiltigförklaring inte borde fä inverka på mellanhavanden som sedan Hingc hade blivit uppgjorda eller avgjor-

da. I dessa fall borde sålunda ogiltigförklaringen ha riittsvcrkan ex nunc.
Kommittecrna ansf1g all detta under vissa omstiindighcter kunde vara fallet i frhga om betalning som hade erlagts för sådant utnyttjande av uppfinningen s(lm redan hade iigt rum.
Patentpolicykommitten uttalar att den delar den uppfattning som framfördes i 1963 års betänkande. nämligen att frtigan om rättsverkan av ogiltigförklaring av patent bör avgöras med hiinsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet och att det diirfor iiven i framtiden bör liimnas till rättstillliimpningen att finna liimpliga lösningar. Denna inställning delas av de
danska. finska och norska kommitteerna. Den reglering av verkan av upphiivande av marknadspatent som har tagits in i marknadspatentkonventioncn synes enligt patentpolicykommitten i vart fall i huvudsak överensstiimma med de principer som har ut vecklats i nordisk praxis si\ vitt giiller
verkan av l1giltigförklaring.
W
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Liksom ett beslut av det europeiska patent verket att upphäva europeiskt
patent i avsaknad av författningsbestärnrnelse inte skulle ha rtittsverkan i
Sverige. rni'lste enligt kommitten en särskild besliimmelse tas in i patentlagen för att det europeiska patent verkets beslut att avslå europeisk patentansökan skall fä riittsverkan i Sverige. Kommitten anser anledning saknas
att införa bestiimrnelser om verkan av annat beslut att avslå europeisk patentansökan iin beslut som har blivit slutligt gällande. dvs. dä överprövning av beslutet eller åtcrupptaganuc av ansökningen inte längre kan komma i fråga. Sådant beslut hör enligt kommitten fä samma verkan som sädant lagakraft vunnet beslut om avslag på svensk nationell patentansökan
som har meddelats av den svenska patentmyndigheten. patentverkets hesviirsavdelning eller regeringsriitten.
Patentpolicykornmittcn påpekar att verkan av att europeisk patentansökan f1terkallas eller skall anses {1tcrkallad inte iir reglerad i konventionen.
bortsett frän bL'stiimmelsen i artikel 67.4 att nf1got skydd för ansökningen
inte skall anses ha uppkommit. Detsamma giiller om designeringen av viss
stat har återkallats eller skall anses återkallad. Införs i patentlagen bestämmelser om r1ittsverkan av europeisk patentansökan som omfattar Sverige.
måste enligt kornmitten i lagen tas in också bestiimmelser om verkan av att
sådan ansökan återkallas eller skall anses återkallad st.vitt avser Sverige.
Kommitten anser att det därvid framstlir som naturligt att återkallelse av
europeisk patentansökan får samma riittsverkan som återkallelse av en
svensk nationell patentansökan. I patentlagen finns visserligen inte nägra
bestiimmelser om återkallelse av patentansökan eller om verkan av sf1dan
återkallelse. Av uttalanden av föredragande departcmentschefen i 1966 års
proposition tprop. 1966: 40 s. 128) framgf1r dock enligt kommitten att patentansökan kan återkallas av sökanden rn.:h att en f1terkallad ansökan skall
avskrivas. Kommitten anser att det liksom i fraga om verkan av ogiltigförklaring bör överlämnas till rättstillämpningen att finna lämpliga lösningar
på de spörsrnäl om rätlsverkan av återkallelse av patentansökan som kan
uppkomma. exempelvis såvitt giiller licensavtal som har ingfltts under ansökningstiden. Enligt kommitten iir det därför tillriickligt att i patentlagen
ta in en föreskrift av innebörd att återkallelse av europeisk patentansökan
såvitt avser Sverige skall ha samma rätts verkan som återkallelse av svensk
nationell ansökan. Verkan här i landet bör dock enligt kommitten följa endast av aterkallclse som har blivit slutligt bestf1ende.
Den europeiska patentkonventionen innehflller bestämmelser om r;itt
för patentsökanden och patenthavaren att under vissa omstiimlighcter få
en för sent företagen f1tgiird ansedd som vidtagen inom föreskriven tid (art.
122). Som förutsättning hii1för gäller att sökanden eller patenthavaren inte

har kunnat iaktta fristen. trots att han har iakttagit all omsorg som betingats av omstiindigheterna. Vidare mf1ste underlåtenheten att iaktta fristen
ha haft riittsförlust till omedelbar följd. Detta medför att beslut om upphävande av europeiskt patent eller om avslag pt1 europeisk patentansökan
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och beslut att europeisk patentansökan skall anses äterkallad kan komma
att upphiivas trots att beslutet inte längre kan angripas genom besvär.
Framst;illning om beslut enligt artikel 122 kan göras upp till ett år efter det
att den försuttna fristen har löpt ut. Vid avgörande av huruvida beslut som
meddelats av det europeiska patentverket har blivit slutligt bestående bör
enligt kommitten hiinsyn inte tas till möjligheten att beslutet kan komma
all upphiivas med tilWmpning av artikel 122. Kommitten anser nämligen
att det institut som regleras i nämnda artikel för anses som ett extraordiniirt riittsmedel. Vid sftdant förhilllande mftste enligt kommitten i den
svenska lagstiftningen tas in en bestämmelse av innebörd att beslut av del
europeiska patentverket att enligt artikel 122 godta en för sent vidtagen titgiird har verkan också här i landet.

11. lt\.3

R("/l/lS.\_\"l//"/llld1·1111

Kommittens förslag i fräga om riittsverkan av att europeiskt patent upphiivs eller ogiltigförklaras och av att europeisk patentansökan aterkallas.
skall anses tlterkallad eller avsltts har lämnats utan erinran av remissinstanserna.

11.18...I FiiredraRa11de11
Som framgår av vad jag nyss anfört (avsnitt 11.12.5) föreslår jag att de
svenska reglerna om grunderna för ogiltigförklaring av patent anpassas till
vad som enligt marknadspatentkonventionen skall gälla i fråga om ogiltigförklaring av europeiskt patent som är marknadspatent. Den europeiska
patentkonventionen innehåller inte några regler om verkan av ogiltigförklaring <tv patent. f"rågan om ogiltigförklaring av europeiskt patent avgörs
enligt den konventionen av de föniragsslutande staternas domstolar med
verkan endast för ifrt'lgavarande stat. Några särskilda bestämmelser om
verkan av att europeiskt patent förklarats ogiltigt behöver därför inte införas i svensk riitt för all Sverige skall kunna tillträda konventionen.
Klirnrnittcn har lagt fram förslag till reglering av det fall att ett europeiskt
patent som omfattar Sverige helt eller delvis upphävs av det europeiska
patentv1:rket. Ett st'ldant upphävande skall enligt förslaget ha samma riiltsverkan som om patentet hade förklarats ogiltigt av svensk domstol. Detta
iir enligt min mening en lämplig lösning. Jag instämmer vidare i vad kommitten har uttalat beträffande gällande svensk rätt i fråga om rättsverkan
av att patent förklaras ogiltigt.
I fraga om beslut av det europeiska patentverket att avslt'l europeisk patentansökan har kommitten föreslagit att detta beslut skall ha samma verkan som sf1dant lagakraftvunnet beslut om avslag på svensk nationell patentansökan som har meddelats av den svenska patentmyndigheten. patentverkets besvärsavdelning eller regeringsrätten. Vidare har föreslagits

Rättelse: Texten på sidorna 307-308 byter plats.
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att återkallelse av europeisk patentansökan såvitt avser Sverige skall ha
samma rättsverkan som äterkallelse av svensk nationell patentansökan.
Enligt min mening bör kommittens förslag till reglering i dessa avseenden
genomföras. Jag delar kommittens uppfattning att det liksom hittills bör
överlämnas till rättstillämpningen att finna lämpliga lösningar pä de spörsmal som kan uppkomma om rättsverkan av återkallelse av patentansökan.
Slutligen har kommitten föreslagit att i den svenska lagstiftningen skall
tas in en hestiimmelsc av innebörd att beslut av det europeiska patentverket att enligt artikel 122 i den europeiska patentkonventionen godta en för
-,cnt vidtagen atgärd '.;kall ha verkan i Sverige. Här avses det fall att beslut
av det eurnpeiska patentverket om upphiivande av europeiskt patent eller
om avslag pa europeisk patentansiikan eller beslut om att europeisk patentansökan skall anses aterkallad upphiivs. trots att hesviir mot beslutet
inte har anförts i1ll1m föreskriven frist. I likhet med kommitten anser jag att
en bestiimmebe med denna innebörd m:iste tas in i den svenska lagstiftningen.

11.19

Onwandlin~

a\· europeisk patentansökan

11. / 1). / I >en c11ropcisko po1c11tko111·c111io111·11
Enligt den europeiska patentkonventionen kan en europeisk patentansökan omvandlas till nationell patentansökan för stat som har designerats i
ansökningen. Artikel 135. I i konventionen innehaller niirmare bestiimmelser om niir si1dan oniv<mdling för ske. Enligt denna bestiimmelse far patentmyndigheten i designerad stat inleda nationellt förfarande som syftar
rill mcddl'lande av nationellt paren! hara på begiiran av den som sökt curopei-,kr patent eller av innehavare av sr1dant patent. Vidare föreskrivs att
Olll\'andling hara för ske i vissa niirmare uppriiknacle fall. I uppriikningen
niimns förs! det fall att ansökan enligt artikel 77.5 anses Mcrkallad diirför
att den inre i tid har klm1mit in till del europeiska pa!en!verket från nationdl pa!enlmyndighet som har mottagit ansökningen för vidarehefordran
till de! europeiska patentverket. Diirefter niimns det fall att ansökan enligt
artikel 162.4 skall anses t1terkallad diirför att det europeiska paten!verket
iinnu inte har bö1:jat att fullständigt pröva ansökningar avseende det tekniska omräde till vilket ifrttgavarande ansökan hör. Slutligen nämns i uppriikningen övriga i nationell lag angivna fall i vilka enligt konventionen ansökan har avslagits. återkallats eller anses f1terkallad eller europeiskt pa!ent har upphiivts.

K11mmitlen anser all artikel 135.1 innebiir skyldighet för fördragsslutandc stat alt medge 1)mvandling i de fall da den europeiska patentansökning-
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en skall anses återkallad enligt artikel 77.5 eller 162.4 och uttalar därför inledningsvis att ett svenskt tillträde till konventionen förutsätter att det i
den svenska lagstiftningen tas in bestämmelser som ger sökanden rätt till
omvandling i dessa fall.
Vad angår de övriga fall då en europeisk patentansökan enligt konventionen skall anses återkallad påpekar kommitten att en rätt till omvandling
i dessa fall skulle få betydelse bara om sökanden har försummat att iaktta
en föreskriven frist. Genom att omvandla den europeiska patentansökningen till svensk nationell ansökan skulle sökanden i si\ fall trots försummelsen kunna få patent för Sverige. Detsamma gäller för det fall att ett europeiskt patent har upphävts på grund av att patenthavaren under invändningsförfarandet har försummat att iaktta en frist. Kommitten framhfdler
att konventionens artikel 122 ger en sökande eller patenthavare. som har
iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna men trots detta
inte har varit i stl\ml att iaktta frist. möjlighet att företa erforderlig fttgiird
efter fristens utgfmg. Med hiinsyn hiirtill saknas enligt kommitten anledning att medge omvandling i dessa fall. När det gäller de fall då europeisk
patentansökan har avslagits eller europeiskt patent har upphävts av annan
anledning iin att patenthavaren har försummat att iaktta en frist. rör det sig
om ansökningar eller patent som enligt det europeiska patent verkets uppfattning inte uppfyller de patenterbarhetsvillkor som föreskrivs i konventinnen. En riitt till omvandling i dessa fall skulle enligt kommitten i praktiken leda till att den svenska patentmyndigheten kommer att ompröva det
europeiska patentverkets beslut. En stldan ordning synes enligt kommitten
inte nimplig. Kommitten anser diirför att omvandling inte bör tillåtas i
dessa fall. Omvandling av europeisk patentansökan till svensk patentansökan bör stilunda fä ske endast i de tvi\ fall i vilka Sverige enligt kommittens
tolkning av konventionen iir skyldigt att medge sådan omvandling.

11. 19.3 Re111issyttra11dl'na
Kommittens förslag pti denna punkt har inte föranlett erinran under remissbe hand Iingen.

11.19.~

Fiiredraga11dc11

Kommitten har föreslagit att det i den svenska lagstiftningen tas in bestiimmelser om omvandling av europeisk patentansökan till nationell
svensk patentansökan i två fall. nämligen om ansökan enligt artikel 77.5 i
den europeiska patentkonventionen anses återkallad därför att den inte i
tid har kommit in till det europeiska patentverket från nationell patentmyndighet som har tagit emot ansökningen för vidarebefordran till det europeiska patentverket och om ansökan enligt artikel 162.4 skall anses ftterkallad därför att det europeiska patentverket iinnu inte har börjat att full-
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stiindigt pröva ansökningar avseende det tekniska omr[ide till vilket ifrtlgavarande ansökan hör. Kommitten har därvid utgått från att konventionen
innebär skyldighet för fördragsslutande stat att medge omvandling i dessa
fall.
Enligt min mening är det liimpligt att sökanden fär möjlighet att omvandla en europeisk ansökan till nationell svensk ansökan om Sverige iir desig1ierad stat och den europeiska ansökningen skall anses :'lterkallad diirfiir att
mottagande myndighet inte i tid har vidarebefordrat den till det europeiska
patentver!;.et. Detsamma giiller om ansökningen enligt artikel 77 ..5 skall anses återkallad diirför att det europeiska patentverket iinnu inte har bö1jat
att fullständigt pröva ansökningar av ifrågavarande slag. Lydelsen av artikel 13.5.1 synes för övrigt förutsätta att nationell lag alltid skall medge omvandling i dessa fall. Även om konventionen inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om skyldighet för fördragsslutande stat att medge omvandling om den europeiska patentansökningen skall anses återkallad enligt artikel 77.5 eller 16~.4 finns det därför starka skiil att i likhet med kommitten tolka konventionen såsom innefattande en sädan skyldighet. Jag
delar därför kommittens bedömning i detta hänseende. Utöver dessa två
fall i vilka sålunda möjlighet till omvandling bör ges fär fördragsslutande
stat medge omvandling i åtskilliga andra fall. Jag instämmer emellertid
med kommitten att det inte finns anledning för Sverige att medge omvandling i andra fall lin Je nyss nämnda.

11.20 F'örsrnrsuppfinningar

11.:!0. I (iiil/wule riill
Betriiffande uppfinningar som siirskilt avser krigsmateriel. s. k. försvarsuppfinningar. finns bestiimmelser i lagen t 1971: I078) om försvarsuppfinningar. Regeringen bemyndigas i lagen att meddela flireskrifter om vad
som skall anses som krigsmateriel t I ~ ). Sr1dana föreskrifter finns i kungörelsen ( 1973: 721 lom vad som avses med krigsmateriel i lagen om försvarsuppfinningar.
I lagen skiljs mellan svensk försvarsuppf"inning och utländsk försvarsuppfinning. Med svensk försvarsuppfinning avses uppfinning som har tillkommit i Sverige eller tillhör hiir bosatt fysisk person eller tillhör svensk
juridisk person. Svensk försvarsuppfinning får inte offentliggöras eller på
annat siitt obehörigen yppas innan en siirskild niimnd. granskningsniimnden för fi.irsvarsuppfinningar. har prövat om uppfinningen skall h:\llas
hemlig (4 h
Stisom llbehörigt yppande anses inte ansökan om patent p{1 uppfinningen
hos den svenska patentmyndigheten. Inkommer till patentmyndigheten
patentansökan som avser svensk försvarsuppfinning. skall patentmyndigheten understiilla granskningsniimnden ansökningen för prövning huruvida
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ansökningen skall hällas hemlig. Den som vill att svensk fi.irsvarsuppfinning som inte har patentsökts hos den svenska patentmyndigheten skall fil
offentliggöras eller p{1 annat siitt yppas skall sjiilv hos granskningsniimnden
begiira priivning huruvida uppfinningen skall hi1llas hemlig (.'i*).
Finner granskningsniimnden vid sin pri1vning att det iir av v:isentlig betydelse för försvaret att svensk fiirsvarsupptinning hälls hemlig. skall
niimnden forlirdna att uppfinningen inte far offentliggöras eller p{i annat
sätt obehörigen yppas (6 *!. Om ärendet har underställts niimndcn av patentmyndigheten. måste förordnande om hemlighWande meddelas inom
tre manader efter den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav på svenska har inkommit till patentmyndigheten. Sker inte det. upphör uppfinningen att vara hemlig 0 fl. Har nämndens prövning begiirts av enskild, gäller inte ntigon bestämd tid inom vilken beslut om hemlight1llande mäste meddelas.
Har uppfinning förklarats hemlig av granskningsniimndcn. rnr uppfinnaren clh::r hans riittsinnehavare ansöka

0111

att staten övertar uppfinningen.

Ansökan hiirom görs hos granskningsniimndcn. Har staten inte övertagit
uppfinningen i1wm fyra mi1nader fran det att ansiikan diirom inkom till
niimnden. upphör förordnandet om hemlighö.llandc att giilla ( 11 ~).Om siirskilda skiil fi.ireligger. kan fristen för staten att överta uppfinningen av regeringen fi.irliingas med tv{1 miinadcr. .Är svensk försvarsuppfinning av vUscntlig betydelse for försvaret. kan regeringen fiirordna att upplinningen
fär utnyttjas för statens riikning eller av den som regeringen bestiimmer eller att uppfinningen skall avsttis till staten ( 13

~ ).

Har ansökan om patent pti stidan uppfinning som avses med fiinirdnande
om hemlighiillandc godkiints för utliiggning. skall patentansökningen fiirklaras vilande i avbidan pti att förordnandet upphiir att giilla. 13estiimmelserna i patentlagl'n om niir handlingarna i patentansiikningsiirende skall
h<'dlas allmiint tillgiingliga skall inte till:impas pft patentansökan som omfattas av stidant förordnande st1 liingc förnrdnandet best{tr.
Ansökan om patent eller annan skyddsriitt pa svensk fi.irsvarsuppfinning
som skall hrdlas hemlig för inte göras i fr:immande stat utan att siirskilt
medgivande diirtill har liimnats av regeringen. Sö.dant medgivande far J:imnas endast under förutsiittning att uppfinningen hemlighälls iiven i den

*).

friimmande staten (I 0
För skada som uppstår genom förordnande att uppfinning skall hfdlas
hemlig utgtlr skiilig ersiittning av allmänna medel ( 14

Aven

~).

utliindsk försvarsuppfinning som patentsöks hos den svenska pa-

tentmyndigheten kan förklaras hemlig av granskningsniimnden. Inkommer
ansiikan om patent på utliindsk försvarsupplinning. skall patentmyndigheten liksom betriiffande svensk forsvarsupptinning hiinskjuta iirendct till
granskningsniimndcn. Rör ansökningen st1dan uppfinning som iir hemlig
enligt lag i föimmande stat och för enligt överenskommelse mellan Sverige
och den friimmande staten patent p;) upplinningen sökas i Sverige under

Prop. 1977/78:1 Del A

312

förutsättning att uppfinningen hålls hemlig här. skall granskningsn~imnden
förordna om hemlighi'tllande. Om sådan överenskommelse saknas men
uppfinningen är hemlig enligt lag i främmande stat. skall beslut om hemlighållande meddelas om granskningsnämnden finner det vara av väsentlig
betydelse för försvaret att uppfinningen hemlighi'tlls i Sverige ( 16

*).

Beträffande utländsk försvarsuppfinning som har förklarats hemlig här
giiller i huvudsak samma bestämmelser som beträffande svensk försvarsuppfinning som har förklarats hemlig av granskningsnämnden. Sökanden
kan dock inte pilkalla att staten övertar uppfinningen.
Yppande av försvarsuppfinning som enligt lagen om försvarsuppfinningar eller enligt förordnande av granskningsnämnden skall hållas hemlig
medför straffansvar enligt 20 kap. 3

* brottsbalken (jfr prop.

1975: 78 s.

266). Ansökan om skydd i främmande stat i strid med förbudet i 10
för straffansvar iiven om 20 kap. 3

*med-

*brottsbalken inte är tilliimplig ( 19 ~ ).

/ J .20.2 Ko111·ellfio11ema

Fördragsslutande stat är såväl enligt samarbetskonventionen som enligt
den europeiska patentkonventionen oförhindrad att låta hemlighålla sådana uppfinningar som avses i lagen om försvarsuppfinningar. I samarbetskonventionen föreskrivs sålunda att konventionen inte inskränker fördragsslutande stats rätt att vidta de fltgärder som den anser erforderliga för
att skydda sin nationella

s~ikerhet

(art. 27.8). Enligt den europeiska patent-

konventionen (art. 75.2) är fördragsslutande stat oförhindrad att till;impa
bestämmelser om att vissa slags uppfinningar inte får yppas utomlands
utan att tillstånd därtill har lämnats i förväg av behiirig myndighet. Fördragsslutande stat fär vidare föreskriva att europeisk patentansökan m:'tste
ges in till nationell myndighet eller får ges in direkt till annan myndighet
endast efter särskilt tillstånd.
Internationell patentansökan skall som tidigare nämnts ges in antingen
till den nationella patentmyndigheten i den stat där sökanden har sitt hemvist eller till den nationella patentmyndigheten i den stat i vilken han iir
medborgare. Sökande med medborgarskap eller hemvist i stat som har tillträtt både samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen kan också lämna in internationell ansökan till det europeiska patentverket. Myndighet eller internationell organisation som är behörig att ta
emot internationell patentansökan kallas i samarbctskonventiLinen mottagande myndighet. Sådan myndighet skall enligt vad som föreskrivs i konventionen företa en formell granskning av ansökningen. Om ansökningen
uppfyller vissa grnndHiggande formkrav skall ett exemplar av denna. det
s. k. arkivexemplaret.

s~indas

till internationella byrån. Det åligger i prin-

cip den mottagande myndigheten att göra detta. Myndigheten får dol.'.k tilllftta att sökanden. om han sf1 önskar. själv sänder in arkivexemplaret till internationella byrån.
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Om internationella byrån inte har mottagit arkivexemplaret före utgången av viss frist. skall den internationella ansökningen anses 1\terkallad
(art. 12.3 ). Denna frist är 14 månader från prioritctsdagen. om översändandet skall ombesö1:jas av den mottagande myndigheten. och 13 månader
från nämnda dag. om sökanden har begärt att själv fä svara för översändandet (regel 22.3). Med prioritetsdag avses ansökningens internationella
ingivningsdag eller. om prioritet yrkas. den dag di\ den prioritetsgrundande
ansökningen gjordes. Yrkas prioritet frän flera ansökningar. är prioritetsdagen den dag da den äldsta av dessa ansökningar gjordes (art. 2 x.i).
Om den mottagande myndigheten skall svara för att arkivexemplaret
siinds till internationella byr:'ln. skall åtgärden ske snarast efter det att ansökningen ingavs (regel 22. I). Myndigheten har dock rätt att först utföra
den kontroll som kan föranledas av behovet av skydd för nationell säkerhet.
Myndigheten skall i vart fall siinda arkivexemplaret till internationella
byr{111 i si'I god tid att detta kommer byrt111 tillhanda inom 13 månader fri\n
prioritetsdagen.

S~inds

arkivexemplaret diirvid med posten, skall avsän-

dande! ske senast fem dagar före utgången av nämnda frist. Överskrider
den mottagande myndigheten trettonmånadersfristen, har sökanden rätt
att själv fä arkivexemplaret eller kopia av ansökningen för att sända in som
arki ve xem plar.
Tillåter vederbörande mottagande myndighet att sökanden själv ser till
att arkivexemplaret av ansökningen kommer internationella byrån tillhanda. skall sökande som önskar göra detta skriftligen underrätta den mottagande myndigheten hiirom samtidigt med att ansökningen ges in (regel

22.2). I så fall skall myndigheten hälla arkivexemplaret tillgängligt för honom st1 snart den undersökning som kan e1i'ordras med hänsyn till behovet
av skydd för nationell säkerhet har utförts och i vart fall inte senare iin tio
dagar före utgtingen av en frist på 13 månader fri\n prioritetsdagen. På begäran av sökanden skall den mottagande myndigheten sända arkivexemplaret till honom med posten. Samma fö1faringssiitt skall användas
om sökanden inte har meddelat hur han önskar fä tillgång till detta exemplar. Den mottagande myndigheten skall i så fall sända arkivexemplaret till
honom senast I .:'i dagar före trettonmi\nadersfristens utgång.
Europeisk patentansökan skall som tidigare niimnts ges in antingen direkt till det europeiska patentverket eller. om det medges av vederbörande
stats lag. till myndighet i fördragsslutande stat som skall vidarebefordra
den till det europeiska patentverket. Ansökan som har tagits emot av nationell myndighet skall enligt konventionen vidarebefordras till det europeiska patentverket snarast möjligt (art. 77). Om ansökningen inte skall
underkastas granskning för att utröna om den skall hållas hemlig med hänsyn till statens intresse. skall den sändas vidare inom sex veckor. Ansökan
som underkastas st1dan granskning skall. om den inte skall hemlighållas.
vidarebefordras stl tidigt att den kommer det europeiska patentverket till-
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handa inom fyra mhnader från ingivandet eller. om prioritet yrkas. inom 14
mtmader fran prioritetsdagen. Ansökan som skall hallas hemlig skall inte
översiindas till det europeiska patentverket. Kommer ansökningen inte det
europeiska patentverket tillhanda inom 14 månader från ingivandet resp.
prioritetsdagen. skall den anses ;\terkallad. I sådant fall kan den europeiska patentansökningen pä begäran av sökanden omvamllas till nationella
patentansökningar i de stater som omfattas av ansökningen (art. 135 ).

Om Sverige tilltriider samarbetskonventionen. kommer internationella
patentansökningar enligt vad kommitten ptlpekar att kunna ges in till den
svenska patentmyndigheten s:"tsom mottagande myndighet. Kommitten
fi.ireslar att ocksä eun1peiska patentansökningar skall kunna ges in till den
SVC'nska patentmyndigheten orn Sverige tilltriider den europeiska patentkonventionen. Eftersom det svenska patentverket sälunda kan komma att
ta emot andra iin nationella patentansökningar tar kommitten upp frtigan
•llll

behov av iindringar i lagen om fi.irsvarsuppfinningar.

Enligt 10

~lagen

om försvarsuppfinningar far patent pf1 svensk försvars-

uppfinning inte sökas i utlandet utan tillständ. Kommitten anser att förbudet i 10 ~ ocks:i mr1ste innehlira förbud att l111s inti:rnatil1nell organisation
dler internationell myndighet söka patent pti svensk försvarsuppfinning.
Kommitten framhåller att lagen om försvarsupplinningar inte har tillkommit under hiinsynstagande till att den svenska patentmyndigheten
kunde kom1ii<1 att fullgöra di: uppgifter enligt samarbetskonventioni?n och
den europeiska patentkonventionen som nyss niimnts. Av lagens ordalyd.:lsc

frarng~1r

enligt kommitkn inte huruvida internationell patentansökan

dlcr europeisk patentansökan som avser svensk fiirsvarsuppfinning H1r
ges in till den svenska patentmyndigheten. Kommitten anser diirför att vid
tilltriidc till konvi:ntionerna lagen bör iindras sti att det klart framgM vad
som i detta avseende giiller hetriiffande internationell och europeisk patentansökan.
Kommitten har överviigt huruvida det är lämpligt att åliigga den svenska
patentmyndigheten att svara för att ockst1 internationella patentansökningar som den tar emot i sin egenskap av mottagande myndighet och europeiska patentansökningar som ges in dit för vidarebefordran till det i:uropeiska patentverket blir föremål för granskningsniimndens prövning. om ansökningen avser försvarsuppfinning. De tidsfrister inom vilka nationell patentmyndighet enligt konventionerna måste vidarebefordra sf1dana ansökningar kan emellertid enligt kommitten ofta bli stl korta. att granskningsniimnden inte skulle hinna han<lfagga iirenJena. Vidarebefordras inte patentansökningarna inom föreskriven tid. inträder riHtsförlust för sökanden.
Enligt kommitten rnäste därför erforderlig prövning av huruvida en försvarsuppfinning skall hällas hemlig göras innan uppfinningen patentsöh
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gcnom internationell cllcr curopeisk patcntansökan. Kommitten anser att
det i s;'i föll frtr ankomma på dcn som avser all söka patent genom internationell eller europeisk patentansökan all sjiilv sörja för att uppfinningen.
om den iir en försvarsuppfinning. understiills granskningsniimnden för sf1dan prövning.
En sfldan ordning kan enligt kommitten inte medföra några pfltagliga
naådclar för sökanden. eftersom kommitten inte föreslar nb.gon ;indring i
den nuvarande ordningen såvill giiller försvarsuppfinning som söks skyddad gcnom ansökan om nationellt svenskt palcnt. Sökandcn har sttledcs
möjlighet att först göra nationcll svensk patentansökan och under handliiggningen av denna fä utrcll om den palcntsökta uppfinningen fär yppas.
Om granskningsniimnden inte förordnar att uppfinningen skall hitllas hemlig. kan sökanden göra europeisk eller inh:rn;1tionell patentansökan llL"h
diirvid aberopa priorilcl frfö1 den svcnska patentansökningen.
Kommitten niimncr all lagen om försvarsuppfinningar i praktiken tilliimpas ptl förhi1llandevis fä uppfinningar. Beslut om hemlighållande har undcr
senare tir mcddclats i endast fem till tio fall om aret. Hiirtill kommer enligt
kommitten att ansökningar om patent pt1 försvarsuppfinning kommer friin
en begriinsad krets av stikande.
Av nu anförda skiil fi.ircslilr kommitten att i lagen om försvarsupplinningar tas in bcstiimmelser av inncbörd att patentmyndigheten inte skall
understiilla granskningsniirnndcn ansökan om patent pti forsvarsuppfinning. 0111 uppfinningcn söks skyddad genom europeisk cller internationell
patcntansiikan som ges in till patentmyndigheten. Vidare bör enligt kommitten förcskrivas att den som vill söka patent pt1 svensk försvarsuppfinning genom intcrnationell eller eurnpcisk patentansökan sjiilv skall hcgiira
att granskningsniimnden prövar om uppfinningen skall hållas hemlig.
I detta sammanhang framh{dlcr kommitten att medgivandc enligt 10 ~la
gcn om försvarsuppfinningar att göra patentanstikan i utlandet pt1 svensk
försvarsuppfinning som skall hi1llas hemlig aldrig kan avse tillf1telse att giira internationell eller eurnpcisk patentansökan. Som förutsiittning för tillstand uppstiills niimligen i lagen att uppfinningen hemlighalls i den friimmande $taten. Eftersnm uppfinning som söks skyddad genom internationell eller eurnpeisk paknlansökan efter viss tid offentliggörs gennm
WIPO:s internationella byrf1 resp. det europeiska patentverket. kan cnligt
kommitten denna fi.irutsiittning inte uppfyllas st1vill avser s~\Jana ansökningar.
Niir det giiller utliindska försvarsupptinningar framhb.ller kommitten all
s[1dana uppfinningar endast i mycket sällsynta undantagsfall torde komma
att sökas skyddade i Sverige genom internationell eller europcisk patcntansökan som ges in till den swnska patentmyndigheten. Vidare torde en
sädan ansökan knappast omfatta enba11 Sverige. Enligt kommitten blir det
diirför i allrn~inhct inte n;"1got s~irskilt svenskt intressc att hemlightllla uppfinning som söks skyddad genom sf1dan ansökan. i motsats till vad som ~ir
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fallet om uppfinningen söks skyddad i Sverige genom nationell patentansökan. Kommitten anser det cfärför inte befogat att införa särskilda bestämmelser som gör det möjligt att hemlighttlla utländsk försvarsuppfinning
som söks skyddad gemm1 internationell eller europeisk patentansökan som
ges in till den svenska patentmyndigheten.

11.20.4 Re111issyttra11dc11a
Kommittens förslag att patentmyndigheten inte skall sörja för att internationella eller europeiska patentansökningar som ges in till myndigheten
kommer under granskningsnämndens prövning har kritiserats av ih·erhefi"illwmren. .f("irsl'{lrl'f s c"ii-ilfiirl'llltning, ji"ir.1Ta rets j(1rsk11i11g.rn 11st alt.
gra11sk11i111:sniim11de11 fi'ir för.1·1·ars11pr.fi1111i11gar. SACO/SR. och S1·eri1:es
ci1·ilingenjör~:fi"irh1111d. S1·ea hol'riitt anser att möjligheten att lå.ta patentmyndigheten underställa granskningsnämnden även internationella och
europeiska patentan~ökningar bör övervägas ytterligare. Försrarets materiefrerk godtar däremot kommittens förslag.
De remissinstanser som framför kritik mot kommittens förslag hävdar
att del medför risk för misstag om olika regler kommer att gälla för olika
patentansökningar som lämnas in till den svenska patentmyndigheten.
Därigenom skulle enligt deras mening risken öka för obehörigt yppande av
försvarsuppfinning .
.'frl't1 ho1Tii11 ifrägasiitter riktigheten av kommittens prtstaende att tidsfristerna för all vidarebefordra internationella och europeiska patentansökningar ofta skulle hli si\ korta att granskningsniimnden inte skulle hinna
handliigga iirendcna. Gr1111sk11i11g.rniim11d!'11 fi"ir./('ir.1·1·ar.rnp1~fi1111i11gar anser
att risken för överskridande av frister inte iir stor iivcn om internationella
och europeiska patentansökningar skulle understiillas niimnden. Ni"imnden
framhåller vidare att om sådan frist skulle överskridas i frtiga om europeisk
pakntansökan. stikanden har riitt att ffl ansökningen omvandlad till nationell patentansi.ikan.

11.20 .5 Fiiredrag1111d('ll
Enligt gällande riitt får svensk försvarsuppfinning inte offentliggöras eller på annat sätt obehörigen yppas innan granskningsnämnden för försvarsuppfinningar har prövat om uppfinningen skall hi\llas hemlig. Som
obehörigt yppande anses inte ansökan om patent på uppfinningen hos den
svenska patentmyndigheten. Inkommer patentansökan som avser svensk
försvarsupptinning till patentmyndigheten. skall enligt gällande riitt patentmyndigheten understiilla granskningsnämnden ansökningen för prövning
huruvida denna skall hf1llas hemlig. Den som vill att svensk försvarsuppfinning som inte har patentsökts hllS den svenska patentmyndigheten skall
rn offentliggöras eller pä annat siill yppas skall sjiilv hos granskningsnämn-
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den hegiira prövning huruvida ansökningen skall ht1llas hemlig. Ansökan
om patent eller annan skyddsriitt p{1 svensk försvarsuppfinning som skall
hidlas hemlig far inte göras i friimmande ~lat utan att siirskilt medgivande
diirtill har liimnah av regeringen. Som kommitten har pt1pekat rnästc detta
förhud neksö innehi.ira förhud att hos internationell t)rganisation eller internationell myndighet söka patent eller ansöka om nyhetsgranskning eller
annan prövning av försvarsuppfinning surn skall hfdlas hemlig. Kommitten
har emellertid erinrat om att av lage.ns ordalydelse inte framgår huruvida
internationell eller europeisk patentansökan som avser svensk forsvarsuppfinning far ges in till den svenska patentmyndigheten.
Kommitten har fiire-.lagit att det skall ankomma p:I den som avser att siika patent genllm internatinnell eller europeisk patentansökan att sjiilv ta
-.tiillning till om ifr;·igavarande uppfinning är av s;'idant slag att den hiir understiillas granskningsniimndens priivning. Kornmittens förslag p{i denna
punkt har blivit fliremal fi.ir kritik under remissbehandlingen.
Fiir egen del iir jag beniigen att instiimma i denna kritik. Enligt min uppfattning skulle det medföra risk för misstag. om olika regler kt)m att giilla i
detta avseende fiir nationella svenska patentansökningar. ti ena. samt internationella och europeiska patentansökningar ;·1 andra sidan. Detta skulle
i sin tur medfiira att risken for obehörigt yppande av försvarsuppfinningar
likas. Jag anser

ncks~i

at1 den föreslagna lösningen i praktiken skulle tvinga

den St)m önskar siika patent pa uppfinning som kan tiinkas vara svensk försvarsupplinning att alltid göra detta i form av nationell svensk patentansi.ikan. Det iir niimligen ofta viisentligt flir patentsökanden att erh:illa tidigast
mii,iliga pritiritetsdag fi.ir sin ansiikan. Han iir di'I i regel inte villig att spilla
tid pii att först l:1ta ansökningen bli föremi1I för granskningsniimndens
priivning innan han ger in den första ansökningen om skydd för uppfinningen.
Jag vill

oeks~1

framhidla att jag inte delar knmmittcns uppfattning att Je

frister inom vilka nationell patentmyndighet enligt knnventionerna måste
vidarebefordra s:·1dana ansiikningar ofta blir sa korta att granskningsniimnden inte skulle hinna handliigga iirendt:na. Det bör i detta sammanhang
framhrdlas att under de senaste åren i genomsnitt endast ca 75 ansökningar
har understiillts niimnden.
Niir det giiller internatiLmell patentansökan torde n[igra svårigheter för
granskningsniirnndcn inte uppkomma. om prioritet inte yrkas från tidigare
ansökan. I sfi fall har niimnden något mer än ett år på sig att utföra granskning. Abernpas prioritet. vilket ofta torde bli fallet. kan d~iremot den tid
som niimndcn har till sitt förfogande bli tämligen kort. Ansökningar för vilka prioritet ;'lheropas ges vanligen in när mycket kort tid återstår av prioritetsi'lret. Om internationell patentansökan. för vilken prioritet åberopas.
ges in da endast

rn

dagar återstår av prioritetsåret. far den mottagande

myndigheten en knapp m{mad på sig att sända ansökningen till internationella byriln. om denna myndighet skall sända arkivexemplaret dit. Vill sö-
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kanden sj;ilv sända arkivexemplaret till internationella hyran och skall den
mottagande myndigheten sända detta exemplar till sökanden med posten.
stär endast ca två. veckor till granskningsniimndens förfogande. Med hänsyn till Jet mycket ringa antal ansökningar per år som Jet kommer att röra
sig om anser jag do1.:k att nfönnden kommer att kunna utföra erforderlig
priivning så snabbt att ansökningarna kan vidarebefordras till internationella byr~!n inom föreskriven tid.
Niir det giilk.r europeisk patentansökan har kommitten föreslagit att sftdan ansökan fär ges in till det svenska patentverket i den utstriickning dett;t iir tilliitet enligt den europeiska patentkonventionen. Jag delar kornmittens uppfattning att det svenska patentverket hiir ge sökandena den
servi1.:e detta innehiir. Enligt kommittens förslag skall envar som söker eun,peiskt palL'nt ha riitt att ge in ansökningen till den svenska patentmyndigheten. N[1gon begriinsning grundad pä nationalitet eller hemvist har srtlunda inte föreslagits av kommitten. Inte heller jag anser n{1gon dylik begriinsning erforderlig. En sadan ordning kan leda till att europeisk patentansiikan som inte omfattar Sverige ges in till den svenska patentmyndigheten.
Nationell patentmyndighet som tar emot europeisk patentansökan ~kall
inte granska ansökningen. vare sig frtin formell eller materiell synpunkt.
St1tillvida fungerar den nationella myndigheten endast som hrevll\da. Diiremot kan denna myndighet pröva huruvida uppfinningen skall hållas hemlig med hiinsyn till statens intresse.
Den tid s.im sttlr till buds för sitdan granskning iir olika beroende pä om
priorifet [iben>pas för den europeiska patentansökningen eller ej. Åbenip:is inte prioritet. skall ansiikningen vara det europei~ka patentverket till
hand.i inom fyra månader frr111 ingivandet. Aheropas diiremot prioritet.
si-;all ansiikningen vara inkommen inl)!ll 14 månader

fr~tn

prioritetsdagen.

Har eurllpeisk patentansiikan inte inkommit till det europeiska patentverket i1wm 14 m;)nader frän ingivningsdagen eller. nm prioritet har yrkats.
fr<"u1 priliritetsdagen. skall ansiikningen anses

;~lerkallad.

Liksl>lll niir det iir fraga om internationell patentansökan biir enligt min
111.:ning d.:t inte vara nagra svarigheter för granskningsniimnden att företa
gnmskning enligt lagen om försvarsuppfinningar av europeisk patentansöbn. nm priorit.:t inte yrkas. Det kan emellertid antas att prioritet frttn tidig;tre ansiikan ofta kommer att i\bempas för europeisk patentansökan. Ef1ers1Hn ansiikan om europeiskt patent kan väntas bli förenad med förhfillandevis hiiga kll'ilnader. är det niimligen troligt att den som vill ha patent
p<"i L'n uppfinning kommer att försöka fa utrett om nyhetshinder föreligger
g.:nom att fiirst söka nationellt patent. Han kommer i sä fall oftast att ge in
den eun,peiska patentansökningen kort före prioritetsårets utgång och
M1cropa prioritet fr{rn den tidigare ansökningen. Även i si\dana fall kommer enwllenid granskningsnamndcn att ha nära tvi\ mänader till förfogand.: fiir granskning av ansökningen. Enligt min uppfattning bör niimnden
utan stiirre svi'1righet hinna utföra c1i'orderlig granskning inom denna tid.
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Varken niir det giiller internationella eller europeiska patentansökningar
anser jag att spräksvi'trigheter behöver befaras för granskningsnämnden.
Den svenska patentmyndigheten kommer förmodligen att ta emot internationella patentansökningar endast på nordiskt språk samt pfl engelska.
franska och tyska. Europeiska patentansökningar kommer nästan alltid att
vara avfattade på något av det europeiska patentverkets officiella språk.
som iir engelska. franska och tyska. Siikande som är medborgare i eller har
hemvist i stat med annat officiellt språk får visserligen lämna in ansökan pi'I
detta språk. men enligt min mening kommer europeiska patentansökningar
som ges in till den svenska patentmyndigheten endast i sällsynta undantagsfall att vara avfattade pä annat språk än nägot av de nordiska eller
engelska. franska eller tyska.
Granskningsniimnden har vid förfrågan förklarat. all den anser sig kunna pröva det fätal internationella och europeiska patentansökningar som
det hlir fråga om så snahbt. all den svenska patentmyndigheten kommer
att kunna iaktta föreskrivna frister för vidarebefordran av ansökningarna
till in1erna1ionella byrän resp. till det europeiska patentverket.
Mot bakgrunll av vall jag nu har anfört föreslär jag att den svenska patentmyndigheten skall unJerställa granskningsnämnden för försvarsuppfinningar oeksi'l. internationella patentansökningar som ges in till Jenna
myndighet i dess egenskap av moltagande myndighet och europeiska patentansökningar som ges in till den svenska patentmynJigheten för vidare
befordran till det europeiska patent verket i de fall sådan ansökan avser
svensk försvarsupplinning.
Det kan möjligen ifrägasiittas att unllanta lie fall df1 prioritet åberopas
fri'tn tiJigare nationell svensk patentansökan. Om den svenska ansökningen avsåg försvarsupptinning. borde ju llenna redan tilligare ha umicrkastats nämnllens prövning. Det är emellertid tUnkbart att en internationell eller europeisk patentansökan endast till en del motsvaras av lien svenska
patentansökningen. Mot bakgrund hiirav anser jag Jet inte Himpligt att göra nägot undantag för de fall som nu avses.
När Jet giiller utliinllska försvarsuppfinningar llelar jag kommittens uppfattning att det inte iir befogat att införa särskilda bestämmelser i lagen om
försvarsuppfinningar som gör det möjligt att hemlighfllla utHindsk försvarsuppfinning som söks skyddad genom internationell eller europeisk patentansökan som ges in till Jen svenska patentmyndigheten. Som kommitten
har framhållit torJe Jet niimligen enJast i mycket sällsynta unJantagsfall
förekomma att sådana uppfinningar söks skyddade i Sverige genom internationell eller europeisk patentansökan som ges in till den svenska patentmyndigheten. och dylika ansökningar torde i Jessa siillsynta fall knappast
omfatta en hart Sverige.
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Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats förslag till
I. lag om ändring i patentlagen ( 1967: 837),
:!. lag om erkännande av vissa utländska avgöranden på.

patentr~ittens

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.
Förslagen torde fä fogas till regeringsprotokollet i detta iirende som hilaga 2.
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Specialmotivering

13.1 J<'örslaget till lag om ändring i patentlagen
I

*I denna paragraf behandlas patentriittcns subjekt och objekt samt anges
*

patenträttens principiella innehi'lll. I förhtl.llande till I i kommittens förslag har gjorts endast redaktionella ändringar.
IJ(:irsta stycket i dess nuvarande lydelse föreskrivs att den som har gjort
en uppfinning. som kan tillgodogöras industriellt. eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått iiger efter ansökan få patent på uppfinningen.
Vidare förklaras att patent innebär ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja
uppfinningen enligt patentlagen.
Om Sverige tillträder den europeiska patentkonventionen och samarbetskonventionen, kommer patent för Sverige att kunna meddelas dels av
den svenska patentmyndigheten. dels av det europeiska patentverket. Den
svenska patentmyndigheten kommer all kunna meudela patent såväl ptl
grund av patentansökan som görs enligt 2 kap. patentlagen (nationell patentansökan) som på gnmd av ansökan som görs enligt samarbetskonventionen (internationell patentansökan). Oavsett om ansökningen är nationell eller internationell måste förutsättningarna för att fä patent för Sverige
anges i svensk lag. Savitt giiller patent som meddelas av det europeiska patentverket regleras diircmot förutsättningarna för att fä patent uteslutande
i den europeiska patentkonventionen. I nationell lag fär sålunda inte ges
några bestämmelser om villkoren för all ftl europeiskt patent.
På grund av det nu anförda har det ansetts liimpligt att i paragrafens
första stycke ta in en erinran om att de dLir angivna förutsiittningarna för
att fä patent avser endast patent som meddelas av den svenska patentmyndigheten. Detta har skett genom all det i lagtexten anges att uppfinnaren
eller dennes rättsinnehavare under angivna förutsättningar äger erhtllla patent på uppfinningen hos 1111tc11t111_rndighl'tl'n hiir i riket.
Som framgår av vad som tidigare anförts (avsnitt 11.1.J) har de siirskilua
bestämmelserna i patentlagen rörande europeiska patent och europeiska
patentansökningar sammanförts i ett särskilt kapitel ( 11 kap.). Ingen bestämmelse utanför detta kapitel är omedelbart tillämplig i frtlga om europeisk patentansökan eller europeiskt patent. Denna systematik har ansetts
böra komma till uttryck i lagens inledningsparagraL Pi\ grund härav har
som en andra punkt till första stycket fogats en erinran om all i fr(1ga om
europeiska patent särskilda bestämmelser ges i 11 kap. Det är emellertid
att märka att genom föreskrifter i detta kapitel åtskilliga bestiimmclscr i patentlagens övriga kapitel blir tillämpliga p1'1 europeiska patent och europeiska patentansökningar.
Säsom tidigare har n~imnls (avsnitt 11.2.5) torde. bortsett frt111 vissa metoder för behandling av människor och djur. det patenterbara omrt1dct enligt svensk rätt och enligt den europeiska patentk1rnventionen vara det21
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samma. Av skäl som tidigare angivits har det emellertid ansetts Himpligt att
oeksi\. den redaktionella utformningen av de patenlerbarhetsvillkor som
regleras i förevarande paragraf anpassas till den europeiska patentkonventionen. En sädan anpassning av patentlagen till nyssniimnda konvention
när det gäller avgränsningen av del patenterbara omrädcl har skett genom
de nya andra och tredje styckena. Bestämmelserna i dessa lagrum innebär i
allt väsentligt endast en kodifiering av vad som redan anses gälla i svensk
rätt.
I det nya 1111dra stycket ges vissa exempel på sådant som inte i sig skall
anses som uppfinning i patenträttslig mening. Exemplen har sammanförts i
gnrpper pt1 samma siitt som i artikel 52.2 i den europeiska patentkonventionen. Det är att miirka att uppriikningen i lagtexten inte är uttömmande.
Första gruppen omfatt<tr upptäckter. vetenskapliga teorier och matematiska metoder. Enligt 1963 f1rs betänkande föll dessa utanför det patenträttsliga området till följd av kravet att en uppfinning skall ha teknisk karaktär tN U 1963: 6 s. 96 I).
I andra gruppen tas upp konstnärliga skapelser. För att en konstniirlig
skapelse skall uteslutas frän patenterbarhet iir det utan betydelse om denna skapelse har sådan kvalitet att den kan komma i fönjutande av annat
upphovsrättsligt skydd eller ej. Med konstnärliga skapelser avses inte bara
sådana alster som tavlor och skulpturer utan iiven t. ex. musik. Den omstiindigheten att en uppfinning vid sidan av sin tekniska karaktär har konstniirliga värden utesluter givetvis inte patenterbarhet. Det är sålunda den
konstnärliga skapelsen som sädan som inte kan patenteras.
Tredje gruppen omfattar vad som kan sammanfattas som rena anvisningar för det mänskliga intellektet. I lagtexten anges s[lhmda att patent inte far meddelas på planer. regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affiirsverksamhet och inte heller pft datorprogram.
Bortsett frf1n datorprligram överensstämmer l>Cksi'I dessa undantag med
vad som sedan fänge har ansetts giilla i nordisk riitt tNU 1963:6 s. 97). I
fråga om datorprogram har rättsläget tidigare inte varit helt klart. Som tidigare niimnls har emellertid regeringsrätten är 1974 avgjort ett ärende som
rörde datorprogram (Regeringsrättens årsbok 1974 s. 19). Genom detta avgörande får anses fastslaget att datorprogram har samma karaktär som anvisningar för det mänskliga intellektet och att patent därför inte kan meddelas på ett datorprogram som sädant.
I detta sammanhang bör pt1pekas att under förarhetet till den europeiska
patentkonventionen diskuterades huruvida det var lämpligt att i konventionen ange vad som i patenlriillsligt sammanhang skall anses som datorprogram. Med hiinsyn bl. a. till att det i flertalet av de stater som deltog i
förarhetet inte fanns någon praxis på detta område avstod man emellertid
frfm en sädan reglering. Det europeiska patentverket kommer diirigenom
all sW tiimligen fritt vid utbildandet av sin praxis. Undantaget för datorprogram har dock i konvcntionstexten avsiktligt placerats tillsammans
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med de undantag som avser anvisningar för det miinskliga intellektet. Härav framgtlr att datorprogram undantas frän patenterbarhet av samma skiil
som sådana anvisningar. niimligen därför att de inte har teknisk karaktiir.
Under förarbetet till konventionen har ocksft rätt enighet om att hestiimmelsen syftar till all undanta endast datorprogram som sftdana. Den utesluter sälunda inte att patent meddelas pä upplinning som hiinför sig till eller utnyttjar datorprogram eller som avser metoder för att styra datorer.
Som framgi\r av vad som förut har sagts om 1974 ärs regeringsriittsavgörande rttder god överensstiimmelse mellan detta avgörande m:h konventionens reglering frän p1incipiell synpunkt, ni"imligen att datorprogram som
sådana inte är patenterbara. Vid utveckling av svensk rättspraxis pft denna
punkt hör den praxis som kommer att utvecklas vid det europeiska patentverket tillmätas stor betydelse.
Som en ljärde grupp av undantag fran det patenterbara omrädet har tagits upp framläggande av information. 1 kommittens förslag anviindes uttrycket "återgivande av information". "FramHiggande av information"
har emellertid ansetts tydligare ange bestiimmelsens innehiird. Det som
åsyftas är sälunda sätt att disponera ett infom1alionsmaterial. Det kan giilla
exempelvis en viss grafisk utformning av en tabell som gör den mera lättläst. Detta undan lag ligger säledes nära den andra gruppen undantag, dvs.
den som avser anvisningar l"ör det mänskliga intellektet. Undantaget avser
däremot inte hjälpmedel för att sprida information sftsom ljudanläggningar
och projektorer.
I paragrafens tredje stycke görs ytterligare begränsningar av det patenterbara området. Som upplinning skall enligt.fi"irs/11 punkten inte anses sådant förfarande rör kirurgisk eller terapeutisk behandling som skall utövas
pä människor eller djur. Som framgålt av redogörelsen för gällande rätt på
denna punkt (avsnitt 11.2. I) innebiir denna bestiimmelse en kodifiering av
vad som enligt förarbetena till patentlagen iir giillande svensk riitt. Enligt
denna punkt skall inte heller sr1dant förfarande för diagnostisering som
skall utövas pä människor eller djur anses som patenterbar upplinning.
Detta innehiir viss ändring i förhfdlande till gällande rätt. Även om behandling av miinniskor och djur i princip har ansetts falla utanför det patenterbara omrädet. har patent meddelats på vissa förfaranden för diagnostisering. Sfdunda har patent meddelats hl. a. pä förfarande för röntgenfotografering med anv;indning av kontrastmedel. 1 fråga om skiilen för denna inskränkning av det patenterbara omrädet hänvisas till vad som anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt
11.2.5).
I den europeiska patentkonventionen finns en uttrycklig föresk1ift om
att hinder inte föreligger att meddela patent pä alster. särskilt iimnen och
blandningar. för användning vid sådana medicinska förfaranden som enligt
vad nyss har sagts inte är patenterbara (art. 52.4). Detta överensstämmer
med vad som gäller enligt svensk riilt. Patent kan sålunda meddelas på
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operationsinstrument och kemiska produkter avsedda att användas vid dylika förfaranden. Mot bakgrund härav föreskrivs i trec{ie stycket andra

punkten att bestämmelsen i styckets första punkt inte hindrar att patent
meddelas pä alster. däribland ämnen och blandningar. för användning vid
sådana förfaranden som har angivits i första punkten. Ämnen och blandningar har niimnts särskilt i lagtexten för att fä överensstämmelse med den
europeiska patentkonventionen i detta avseende.
Paragrafens nuvarande andra stycke har med oförändrat innehåll placerats som.f./iirdc stycke.

..") ss
I paragrafen behandlas kraven på nyhet och uppfinningshöjd och i samband därmed frttgan om förhållandet till tidigare ansökningar.
I första stycket i dess nu gällande lydelse föreskrivs att patent medddas
endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig frt111 vad som har blivit
känt före dagen för patentansökningen. Kravet att uppfinningen skall vlisentligen skilja sig frän vad som är känt innebär krav pä både nyhet och
uppfinningshöjd.
Andra stycket i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser om vad
som skall anses känt. Som känt anses allt som har blivit allmänt tillgiingligt, vare sig detta har skett genom skrift. föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även innehftllet i tidigare gjorda patentansökningar som inte har
blivit offentliga innan uppfinningen patentsöks anses som känt. dock en-

*.

dast om dessa ansökningar sedermera blir allmänt tillgängliga enligt 22
Enligt paragrafens nuvarande avfattning mästc alltså en uppfinning för
att vara patenterbar bf1dc vara ny och ha uppfinningshöjd i förhållande till
allt som enligt lagen skall anses känt. Av skiil som tidigare har anförts (avsnitt 11.::!.51 hör för patenterbarhet i fortsättningen inte krävas att uppfinning har uppfinningshöjd gentemot innehi\llet i tidigare gjorda patentansökningar som inte har blivit allmiint tillgängliga innan uppfinningen patentsökts även om de sedermera blir det. Med anledning härav har vissa
ändringar gjorts i första och andra styckena.

lfi"irsta stycket har gjorts den ändringen att kravet pa nyhet och kravet
ptt uppfinningshöjd har uttryckts var för sig. Salunda föreskrivs att patent
meddelas endast ptt uppfinning som är ny i förhållande till vad som har blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig
därifr~ln. Denna uppdelning av kraven pä nyhet och uppfinningshöjd har
gjorts för att det skall bli möjligt att på ett enkelt sätt i andra stycket skilja
mellan vad som skall anses som känt vid avgörande huruvida uppfinningen
är ny och vad som skall anses som känt vid bedömning huruvida uppfinningshöjd föreligger.
I andra stycket beh[tlls den nuvarande regleringen av vad som skall anses kiint. Till detta stycke har emellertid lagts en trc1(ie punkt av innebörd
att villkoret i första stycket att uppfinningen viisentligcn skall skilja sig fr{111
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va<l som är bnt. <lvs. ha uppfinningshöj<l i förhällande till va<l som är känt.
inte giillcr i förhftllande till innehållet i sådan ansökan som visserligen har
gjorts tidigare men som inte har blivit allmänt tillgänglig <lagen före den dft
uppfinningen patentsöks.
I detta sammanhang blir ptipekas att enligt motsvarande bestiimmclse

*

andra stycket andra punkten) i mönstersky<l<lslagen ( 1970: 485) skall
beaktas inte blott mönster som framgi'lr av tidigare ansökan om mönster(2

registrering som inte är allmänt tillgänglig utan även mönster som framgår
av tidigare patentansökan som inte tir allmänt tillgiinglig. om dessa ansökningar sedermera blir allmänt tillgängliga (jfr prop. 1969: 168 s. 148 t). Det
kan i oc:h för sig finnas skiil att tidigare ansökningar om registrering av
mönster skall beaktas i <le fall som avses i 2 *andra stycket andra punkten
patentlagen. Av artikel 139.2 i den europeiska patentkonventionen följer
emellertid att innehållet i ansökan om registrering av mönster inte i något
fall gentemot europeiskt patent och europeisk patentansökan färden verkan som nationell patentansökan me<l tidigare ingivnings<lag eller nationellt patent grundat på sådan ansökan har. Pfi grund härav bör innehfillct i
tidigare mönsteransökan. som inte har blivit allmänt tillgänglig när patentansökan görs. inte anses som känt i förhrtllande till patentansökningen.

*·

Om en patentansökan åtnjuter prioiitet enligt 6
intrii<ler verkan som
nyhetshin<ler av det slag som avses i andra stycket andra punkten i förevarande paragraf frän prioritetsdagen. Av sistniimnda lagrum torde emellertid även följa. att sadan verkan uppkommer endast om prioritetsyrkan-

*·

de föreligger när ansökningen blir allmänt tillgiinglig enligt 22
Skulle
piiuritetsyrkandet ftterkallas efter denna tidpunkt. kvarstär iin<lå ansökningens verkan som nyhetshinder från prio1itets<lagen.
Det är att märka att enligt gällande rätt begärd piio1itet behöver styrkas
genom ingivande av kopia av den prioritetsgrundande ansökningen endast
efta föreliiggan<le av patentmyndigheten. Om sökanden inte efterkommer
sådant föreläggande för prioritet inte åtnjutas ( 10 patentkungörelsen).

*

Skulle fristen för att ge in sådan kopia gä ut efter det att 18 m!inader har
förflutit frtin prioritets<lagen och ansökningen har blivit allmänt tillgänglig
utan att p1ioriteten är styrkt, kan vissa svtirigheter uppsttt vid tillämpning
av andra stycket andra punkten. Som framgår av vad som har anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt
11.5.5) föresrns emellertid aft s(ikande som har yrkat prioritet i princip utan

särskild anmaning skall till patentmyndigheten ge in kopia av <len prioritetsgrundande ansökningen. Liksom enligt den europeiska patentkonventionen bör i svensk rätt kriivas att sitdan kopia ges in inom 16 mänader
frim priotitctsdagen. Underläter sökanden att ge in kopia av prioritelshandlingen inom niimnda tid bör givetvis prioritet inte fä fttnjutas. En reglering med sadant innehäll hör tas in i patentkungörelsen. Med en sädan
reglering kommer hegiir<l prioritet i regel att vara styrkt niir ansökningen
blir allmiint tillgiinglig enligt 22

*· Hiirigenom undviks niimnda sv{irighet

Prop. 1977 /78: I Del A
vid tillfönpning av andr«t stycket andra punkten i fl\revarande paragraf.
Vid prövning av huruvida nyhetshinder föreligger skall internationell patentansökan od1 europeisk patentansökan under vissa förutsiittningar ha
samma rättsverkan som svensk nationell patentansökan som har hlivit allmiint tillgiinglig enligt 22 *· Bestämmelser härom linns i de siirskilda kapitel
som reglerar internationell patentansökan (3 kap.) och europeiskt patent

( 11 kap.). Sädana ansökningar kan alltsiL liksom svenska patentansökningar. fä verkan som nyhetshinder frän en tidpunkt innan de har hlivit allmiint
tillgängliga. Det har ansetts llimpligt att ta in en erinran htirnm i förevarande paragraf. Detta har skett i ett nyinsatt tredje .11yckt'. Dlir erinras om de
siirskilda hcstiimmclscr i 29 och XX **enligt vilka internatil1nell resp. europeisk patentansökan i vissa fall utgör nyhetshinder redan fr[tn den dag d:t
ansökningen gjordes.
Av skiil som tidigare anförts (avsnitt l l.2.5 I har i förevarande paragraf
tagits in en siirskild reglering av kravet ptt nyhet niir det giillcr uppfinning
som avser kiint fönne eller kiind blandning för anviindning vid sftdana

*

medicinska förfaranden som anges i I tredje stycket. I ett nytt .f.7iinl<'
stycke i förevarande paragraf föreskrivs sälunda att villkoret i paragrafens
första stycke att uppfinning skall vara ny inte utgör hinder för att patent
meddelas pft kiint ämne eller kiind blandning för anviindning vid dylikt
medicinskt förfarande. om anviimlning av iimnet eller hlandningen inte iir
kiind vid n{1got förfarande som anges i I * tredje stycket. Bestämmelsen
svarar mot artikel 54.5 i den europeiska patentkonventionen.
Patent p::'t sädana kända iimnen eller kända blandningar som nu avses bör
meddelas i form av användningsbundet produktpatent. Det är att märka att
sedan en enda användning av ämnet eller blandningen vid nägot förfarande
som avses i I tredje stycket är känd. vidare patentcring av ämnet eller
blandningen för annat sfldant ändamfll är utesluten.

*

Paragrafens nuvarande tredje stycke har i sak oförlindrat placerats som
.fr111te s1yd.1'. Hiir föreskrivs hl. a. att patent for meddelas utan hinder av
att uppfinningen innm sex m{mader innan patentansökningen gjordes har
blivit allmiint tillgiinglig genom att sökandl.'n eller nftgon fr<·m vilken denne
hlirleder sin riitt har förevisat upplinningen pä officiell eller officiellt erkiind internationell utställning. Enligt 1963 ttrs nordiska hetänkande skall
vid tillämpning av denna hestiimmclse beaktas endast utställningar som
avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (NU 1963: 6 s. 137). I den europeiska patentkonventionen (art. 55.1.b) har uttryckligen angivits att det endast är fö1ga om
utställningar som avses i 1928 i:i.rs konwntion. För att undvika missförstimd har det ansetts lämpligt att göra motsvarande precisering i den
svenska lagtexten.
3

~

I denna paragraf hehandlas patenträttens innehftll.
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Paragrafen har i sin nuvarande lydelse tre stycken. Som huvudregel anges i första stycket att annan iin patenthavaren ink utan patenthavarens
lov far utnyttja patentskyddad upplinning yrkesmässigt genom att anviinda
patentskyddat förfarande, genom att tillverka. införa. använda eller till flirsiiljning, uthyrning eller utlåning utbju<la patcntsky<ldat alster eller pti annat sätt. Genom den generella utformningen av bestämmdsen har avsetts
att i princip tiicka alla tänkbara former av yrkesmiissigt utnyttjande (prop.

1966: 40 s. 94). De särskilt nämnda formerna utgör sMunda endast exempel. Andra stycket inneht1ller en bestämmelse om s. k. indirekt produkt~kydd.

Här föreskrivs sålunda att i frf1ga om uppfinning som avser förfa-

rande för tillverkning av alster. ensamrätten omfattar ocksr1 alster som har
tillverkats enligt förfarandet. l tredje stycket giirs undantag frän huvudregeln i första stycket sf1vitt gäller utnyttjande av alster som i strid mot ensamriittcn i Sverige har sälts i butik eller på diirmed jiimförligt siitt till godtroende köpare, dvs. till den som vid köpet inte iig<le eller hade b\lrt iiga
kännedom om att ensamriitten kriinktes.
Av skäl som tidigare har anförts (avsnitt 11.4 ..'i) har hestiimmelscrna i förevarande paragraf om ensamriittens omfattning iindrats i tv?1 principiellt
viktiga hänseenden. Sr1lunda har det tidigare sättet att genom en generellt
avfattad bestämmelse ange ensamriittens innehi"lll ersatts med en uttömmande uppräkning av vilka former av utnyttjande som omfattas av ensamriitten. Vidare har i paragrafen tagits in bestämmelser om s. k. medelbart
ratentintrting. dvs. vissa förfaranden som friimjar annans direkta patentinträng.

l.fi"irs/a

.\'/yckl'l

regleras det direkta patentintrtmgct. rnir anges vilka

~it

giirder som i frf1ga om patentskyd<lad uppfinning inte far vidtas ydi:.rn1iissigl utan patenthavarens lov. Bestämmelsen har delats upp i tre numrerade
punkter. Sr1vitt avser patentskyddat alster fordras salunda patcnthavarens
lov för att tillverka, utbjuda. bringa i omsiittning eller använda alstret eller
införa eller inneha alstret i syfte att förfara med det pt1 st.dant siill (punkt
I J. När det giillcr patentskyddat förfarande (punkt :::!J fordras ratenthavarens lov för att anviinda förfarandet. Annan än patenthavaren får inte heller utan dennes lov utbjuda patentskyddat förl'arande för anviindning i Sverige. om han visste eller det med hiinsyn till omstiindigheterna var uppenbart all använ<lningen av förl'urandet inte fick ske utan patenthavarens lov.
I punkt 3 i första stycket regleras ensamriltten till alster som har tillverkats enligt patentskyddat förfarande (det s. k. indirekta produktskyddct J.
Annan iin patenthavaren fär sålunda inte utan dennes lov utbjuda, bringa i
omsättning eller anviinda alster som har tillverkats enligt patentskyddat
förfarande. Det i-ir inte heller tillfitet att utan patenthavarens lov införa eller
inneha sådant alster i syfte att förfara med det på sätt som nu har sagts. Det
indirekta produktskyddet regleras som nyss niimnts

r. n. i paragrafens and-

ra stycke. Nägon skillnad i sak mellan den nuvarande och den nya bestiimmelsen föreligger inte. Med den nya utformningen uppn[is överensstiim-
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melse med marknadspalentkonventionen i redaktionellt avseende iiven niir
Jet gäller Jet indirekta produktskyddet.
Med Jet i punkterna I och 3 använda uttrycket "bringa i omsättning··
avses säväl försiiljning som uthyrning och län. För att ett alster skall anses
ha bringats i omsättning är det i förevarande sammanhang inte nödvändigt

att försäljning. uthyrning eller län verkligen har kommit till stånd. Det bör
anses tillräckligt att ätgärder med syfte att fä till stånd försäljning. uthyrning eller lf111 har vidtagits. Denna innebqrd av begreppet "bringa i omsättning" torde i allt väsentligt överensstämma med innebörden av det i tysk
patentrtitt förekommande begreppet "in Verkehr bringen · · (jfr NU 1963: 6
s. 146). Detta begrepp används f. i.i. också i den tyska texten i den bestiimmelse i konventionen om marknadspatent (art. 29) som har tjänat som förebild vid utformningen av förevarande stycke.
Bestämmelser om medelbart patentintrång har tagits in i ett nytt andra
stycke i förevarande paragraf. Sftlunda föreskrivs i.fårs111 punkten att ensamrätten inncbiir. utöver vad som framgår av första stycket. alt annan än
patenthavaren inte utan dennes lov yrkesmiissigt far erbjuda eller tillhandahälla annan iin den som är berättigad att utnyttja uppfinningen medel för
att utöva denna i Sverige. om medlet hänför sig till något viisentligt i uppfinningen. Som ytti:rligare förutsättning för att erbjudandet eller tillhandahällandet skall vara otillåtet gäller. alt den som erbjuder eller tillhandahällcr medlet visste eller det med hiinsyn till omständigheterna var uppenbart
att medkt var Himpat och avsett att användas vid utövande av upplinningen.
I andra styckt:t 1111c/ra punkten görs vissa begränsningar av ensamrätten
enligt stycki:ts första punkt för det fall att medlet iir en i handeln allmänt
fi.irt:kommande vara. Erbjudande eller tillhandah::illandc av sädan vara utgör medelbart palentintrf111g endast om den som erbjuder eller tillhandahälkr varan ockst1 uppmanar mottagaren till handling som innebiir intrång i
patenthavarens ensamriitt enligt första stycket.
När det gäller det i lagtexten anviinda ordet "uppmanar" bör anmärkas
all det har visat sig svf1rt att finna nftgot lämpligt ord för att ange hur aktiv
den som erbjuder eller tillhandahåller medlet måste vara för att medelbart
patentinträng skall föreligga i fråga om en i handeln allmänt förekommande
vara. l marknadspatentkonventioncn (art. 30.~) används i de engelska.
franska. tyska och danska texterna uttrycken .. induce ... ''incite ... "bewusst veranlasst" resp. "tillskynder ... Som exempel på medelbart patentinträng har under förarbetet till marknadspatentkonventionen nämnts att
den som erbjuder eller tillhandahttller varan har försett denna med en
bruksanvisning i vilken anges en användning av varan som objektivt sett iir
patentintri\.ng. Medelbart patentintrång bör dä1i"ör anses föreligga i fråga
om varor av det slag som nu avses om den som erbjuder eller tillhandahttller varan genom sina åtgärder fäster mottagarens uppmärksamhet på möjligheten att använda varan på siitt som objektivt sell utgör direkt patcntintröng.
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medelbart patentin-

tr{mg att erbjuda eller tillhandah{tlla medel av det slag som anges i lagtexten fiir att utiiva en uppfinning. om mottagaren inte är ber1ittigad att utöva
uppfinningen. Kretsen av personer som ffir erbjudas eller tillhandahiillas
s{idana medel som nu avses bcgriinsas emellertid ytterligare i andra stycket
trl'l{ic 111111k1c11. Diir föreskrivs sfdunda att erbjudande: eller tillhandahållan-

de som nu avses inte heller för ske till den som utnyttjar uppfinning för enskilt bruk eller pt1 sätt som avses i tredje: stycket 2 eller 3. Alt utnyttjande
för enskilt bruk i prim:ip inte omfattas av ensamrätten framgår av b11de
första rn:h andra styckena. Ensamr1itten beskrivs där som innebärande förbud för annan iin palenthavaren att yrkcs11ui.1-.1·ig1 utnyttja patentskyddad
uppfinning. I tredje stycket 2 görs undantag från ensamrätten för den som
utnyttjar uppfinning för experiment med den. och i tredje: stycket 3 undantas frtm ensamriittcn lillrc:dning p<'i apotek av Hikemedcl enligt liikarcs förskrivning i enskilda fall eller fögiirder med sftlunda tillrett läkemedel. En
bestiimmclse som svarar mot andra stycket tredje punkten finns i marknadspatentkonventionen (art. 30.3 ). Dl·n syftar till att förhindra att annan
iin patenthavaren yrkesmiissigt tillgodogör sig uppfinningen genom att exempelvis tillhandahålla en nyckeldel till ett patentskyddat alster som l"riinsett denna komponent liitt kan framstiillas av enskilda personer för deras
privata bruk.
I frfiga om det i första och tredje styckena anviinda uttrycket "'visste eller det med hiinsyn till omstiindigheterna var uppenbart" bör anmiirkas
följande. Lagrummen har i delta avseende utformats crter förebild av
marknadsratentkonventionen (art. 29. b. resp. art. 30. I). I konventionens
engelska text anviinds uttrycket '"when the third party knows. or it is obvious in the circumstances". I ett utkast till konventionen förekom i stället
uttrycket "'when the third rarty knows or ought to havc known"". Bestämmelserna Lindrades emellertid i den slutligt antagna konventionstextcn. eftersom de i sin :idigare lydelse ansiigs stiilla alltför stora krav pt1 bl. a. underleverantörer inom industrin. Patentintr~1ng borde stilunda föreligga endast om leverantören klinde till all en levererad vara anviindes för otillt1tet
utnyttjande av upplinningen eller det var uppenhart att st1 skedde. Det i
den svenska lagtexten använda uttrycket bör tolkas mot bakgrund av vad
som nu har anförts.
I raragrafens 1reL(ie stycke görs vissa begriinsningar i den ensamrätt som
eljest skulle giilla. Stycket har endast delvis motsvarighet i kommittens
förslag.
I tredje stycket föreskrivs under p1111k1e11 I all ensamriillen inte omfattar
utnyttjande av ratentskyddat alster som har bringats i omsättning i Sverige
av ratenthavaren eller med dennes samtycke. Bestämmelsen utgör endast
kodifiering av giillande rätt. Den innebär sålunda att sedan ett visst exemplar av ett ratentskyddat alster har hringats i omsiittning på sådant sätt att
tredje man fött rädighet över det. ensamrätten till utnyttjande av det ex-
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att miirka att i lagtexten inte regleras huruvida

konsumtion av ensamriitten uppkommer genom att patentskyddat alster
bringas i omsättning i utlandet av patenthavaren eller med dennes samtycke. Som anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.4.5) anses av patentrilttens territoriella bcgriinsning följa
att nt1gon konsumtion av cnsamriitten inte intrlider i dylika fall. Nägon
lindring av giillande rföl i detta hiinscende har inte avsetts.
I tredje stycket röreskrivs vidare (punkt ::!l att ensamrlittcn inte omfattar
utnyttjande av uppfinning för experiment med den. Även denna föreskrift
utgör en kodilie1ing av gilllande rätt. Såsom framhtdls i förarbeten<t till patentlagen (NU 1963: 6 s. 145) giiller undantaget endast sildana experiment
som avser själva uppfinningen. Det iir salunda inte tillälel att utan palenthavarens tillständ exempelvis utnyttja en patenterad miitapparat i ett laboratllrium för experiment i allmiinhel.
Som f'llltkt 3 i tredje stycket har tagits in en bestämmelse om undantag
frftn ensamriittcn sftvitl avser tilln:dning av Hikemedcl på apotek. Denna
bestlimmelse fanns med i kommittens förslag. Av skiil som har angivits i
den allmlinna motiveringen (avsnitt 11.4.5) har efter förebild frftn marknadspatentkonventionen i förevarande stycke gjorts undantag frf1n ensamrätten så.vill gXtller tillredning pft apotek av H"tkemedcl enligt Hikares förskrivning i enskilda fall samt tttglirder med sålunda tillrett läkemedel.
Uesllimrnelsen innebär all liikemedel alltid kan expedieras pft apotek enligt recept utan all apolekspersonal behöver riskera att göra sig skyldig till
patentintri·ing. Det hör emellertid framhtillas all undantaget frän ensamrlitten avser endast t illrcdning i enskilda fall enligt hikarreeepl utE.irdat för
viss person. Det lir si·dunda inte till<"itcl att tillreda patenterat liikemedel fi.ir
lagerMllning pä apoteket eller att försiilja stllunda tillredda Hikernedel.
I th1ga om lagrummets utformning biir anmiirkas all i <len bestiimmelse i
marknadspatentkonventionen (art. 31.cl som har tjiinat som förebild undantaget frän ensamriitten anges avse <~f("irberedd tillverkning i 1.'llskilda
fall ("'extemporaneous preparation for individual cases"). Del har inte ansetts erforderligt att i lagtexten uttryckligen ange att tillverkningen skall
vara oförberedd. eftersom detta mtiste anses framgä av uttrycket "tillredning enligt l[ikares förskrivning i enskilda fall".
Av sbl som tidigare anförts (avsnitt 11.4.5) har den hittillsvarandt> hestiimmelsen i paragrafens tredje stycke om undantag frän ensamrätten som
giiller utnylljandc av alster som har sålts i hu lik eller på därmed jämförligt
slitt utgfttt.
Det hör anmärkas all omfattningen av den ensamrätt som enligt patentlagen tillkommer patenlhavaren kan inskriinkas enligt konkurrensbegriinsningslagstiftning. I 1966 ärs proposition berördes denna fråga i anslutning
till bestiimmelscn i 47 ~om att tvängslieens kan me<ldelas, om hlinsyn till
allmiinl intresse av synnerlig vikt kräver <let. Föredragande departemcntschefen yttrade <llirvid (prop. 1%11: 40 s. 179> att patcntr:ittigheter i det en-
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skilda falkt kunde utnyttjas pr1 ett sätt som kommer i strid mot fundamentala samhiillsintn:ssen och att Jet i ett sådant liige maste finnas möjlighet
rör samhlillet all ingripa. I vissa fall kunde Järvid enligt departementschefen rättelse [1stadkommas genom en tilfämpning av laghestlimmclser som
mern allmän I var rik1ade mol osunda företeelser inom näringslivcl. såsom
hestämmelscr rörande prisövervakning. förhinurande av konkurrenshegrlinsning o. J. Det hör liven pf1pekas att marknadsrådct (numera marknausdomstolenJ har intagit den stt111Jpunkten. alt det principiellt iir möjligt
att ingripa med stöd av konkurrenshegränsningslagstiftningen också mot
sädana konkurrt>nsbegrlinsningar som faller inom patentrlittens ram (marknadsrf1dets avgörande 1972 nr 7; det s. k. dlickduhhsmftlell. När det gliller
konkurrensbegrlinsningslagstiftningens tillfönplighet föreligger det sälunda
enligt marknadsddet inte nf1gon absolut principskillnad mellan konkurrensbegdnsande {1tglirder som har sin grund i den legala ensamrätten och
konkurrenshegrlinsande :'ttglirder utanför ramen rör ensamrlilten.

6

*Denna paragraf innehf1ller bestlimmelser om rlilt alt rlikna prioritet frf111

tidigare ansökan om patent eller liknande skydd för en uppfinning.
I paragrafens första stycke i dess nu glillande lydelse ges regeringen rätt
alt förordna alt ansökan om patent pi'1 uppfinning. vilken tidigare har angivits i ansökan llm skydd i utlandet. i vissa avseenden, nlimligen vid tillHimpning av hestämmclserna om nyhet och uppfinningshi:ijd i 2
tilliimpning av hesllimmelserna llm föranvlindarrlitt i 4

~,

~

samt vid

skall anses gjord

samtidigt med ansökningen i utlandet, om sökanden yrkar det. Enligt paragrafens andra stycke skall regeringen i fiirordnandet ange de niirmare villkor under vilka st1dan konvenlionsprioritet mr t1tnj11tas.
I sin nuvarande lydelse gcr sttlunda paragrafen regeringen en tiimligen
vid fullmakt att hestämma de materiella villkoren för att fä {1tnjuta prioritet. Av skiil som tidigare har angivits (avsnitt 11.5.5) hör dessa villkor anges i lag. Paragrafen inneh;'tller dlirrör i sin nya lydelse de grundläggande
materiella villkoren för att prioritet skall få åtnjutas.
Enligt paragrafens nuvarande lydelse fhr prioritet grunda~ endast p:'t tidigare ansökan om skydd utom riket. I 9 ~ patentkungörelsen föreskrivs
som huvudregel alt priotitet fär grnndas p:'t sfalana ansökningar om patent.
upplinnarcertifikat och skydd som nyttighetsmodcll vilka avser friimmande stat som är ansluten till 1883 ftrs Pariskonvention. Riitt alt grunda prioritet pt1 annan ansökan om skydd utom riket förutsiitter all patentmyndigheten !inner siirskilda skiil att jlimstlilla ansökningen med ansökan i stat som
är ansluten till Pariskonventionen. I 9 ~patentkungörelsen föreskrivs vidare som villkllr för prioritet all patent söks i Sverige inom tolv mänader frfan
ansökningsdagen i den friimmande staten.
Av skiil sllm tidigare anförts (avsnitt 11.."i .."i) upphiivs hegriinsningen att
endast ansökan om skydd utom Sverige kan vara prioritetsgrundande.
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Prioritet för sälunda i fortsiittningen grundas ocks{1 pa ansökan om patent
för Sverige. Med ansiikan om patent för Sverige avses nationell svensk patentansökan. internationell patentansökan som omfattar Sverige och europeisk patentansökan som omfattar Sverige.
Sf1vitt giiller ansökan om skydd utom Sverige har anledning inte ansetts
föreligga att frangr1 den nu gällande ordningen att riilt till prioritet föreligger endast om den prioritetsgnmdande ansökningen avser skydd i stat som
~ir

ansluh:n till Pariskonventionen.

Den nu giillande föreskriften i 9 * patentkungörelsen att ansökan för att
fä fttnjuta prioritet m{tstc göras inom tolv mfmader frän det att den tidigare
ansökningen gjordes grundar sig pä Pariskonventionen. Detta viktiga villkor har tagits in i förevarande paragraf.
I .fi"irsta stycket fiirsta p1111ktc11 regleras rätten att i\tnjuta prioritet frfö1
tidigare ansökan om patent i Sverige eller från tidigare ansökan om patent
eller vissa andra skyddsformer i fr~immande stat som iir ansluten till Pariskonventionen. Sttlunda föreskrivs alt ansökan om patent pi\ uppfinning.
vilken inom tolv mtmader före ansökningsdagen har angivits i ansökan som
avser patent hiir i riket eller patent. uppfinnarcertifikat eller skydd som
nyttighets modell i frtimmande stat som ~ir ansluten till Pariskonventionen.
vid tilliimpning av:!* första. andra och fjärde styckena samt 4 *skall anses
gjord samtidigt med den tidigare ansökningen. om sökanden yrkar det.

l.fi"irsta stycket andra 1>1111k1c11 hehandlas möjligheten att grunda prit1ritet
pft ansökan om skydd som inte avser stat som är ansluten till Pariskonventionen. Liksom hittills bör det ankomma på patentmyndigheten att i det enskilda fallet avgöra om prioritet skall ftt gnmdas pil s{1dan ansökan. Därvid
har dock gjorts den hegränsningen att prioritet för medges endast om motsvarande prioritet fr(m svensk patentansökan medges där den ifrftgavarande ansökningen har gjorts.
Andra stycket .fiirsta f)//llktcn innehftller bemyndigande för regeringen
att före~kriva i vilken ordning prioritetsyrkande skall fram5t~illas och vilka
handlingar som skall ges in till stöd för prioritetsyrkande. Regeringen hemyndigas att delegera till patentmyndigheten att utfärda föreskrifter i de
nu nämnda hänseendena. Enligt andra p1111k1e11 får prioritet inte fttnjutas.
om de föreskrifter som regeringen eller patentmyndigheten har utfärdat inte iakttas.
Beträffande verkan av att hegäran om prioritet ftterkallas hänvisas till
vad som har anföns i anslutning till 2 *·
7

~

Denna paragraf. som överensstämmer med 7

~

i kommittens förslag.

motsvarar närmast nuvarande 8 * vari föreskrivs att patentmyndighet för
Sverige är patent- och registrcringsverket.
Efter ett svenskt tillträde till den europeiska patentkonventionen kommer patent rör Sverige att kunna meddelas dels av det svenska patentver-
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ket, dels av det europeiska patentverket. Detta innebär att två myndigheter blir behöriga att meddela patent för Sverige. I patentlagen finns emellertid åtskilliga bestämmelser som avser enbart den svenska patentmyndigheten. För att inte lagtexten skall behöva tyngas med att detta varje
gäng uttryckligen anges, föreskrivs i .förs tu p1111kte11 att med '"patentmyndigheten" avses patentmyndigheten här i riket, om inte annat sägs.
Den nuvarande bestämmelsen i 8 att patentverket är patentmyndighet
för Sverige blir missvisande elier tillträde till den europeiska patentkonventionen. Denna bestämmelse har i förevarande paragrafs andra punkt
ersatts med en föreskrift om att patentverket är patentmyndighet här i riket.

*

8

*I denna paragraf behandlas de frågor som enligt patentlagen i dess nu
*·

gällande lydelse regleras i 9
Den nu gällande 9 innehi'lller bestämmelser om var patentansökan
skall göras och om ansökans innehåll. Bestämmelser hiirom återfinns i förevarande paragraf.
I 9 första stycket i dess nu gällande lydelse föreskrivs att ansökan om
patent skall göras skriftligen hos patentmyndigheten. Om Sverige tillträder
samarbetskonventionen. kommer patentansökningar som slutligen skall
prövas av den svenska patentmyndigheten att kunna ges in iiven till annan
patentmyndighet och. under vissa förutsättningar. till internationell organisation. Denna bestämmelse har därför inte kunnat överföras oförändrad
till förevarande paragraf utan har kompletterats med hänsyn till de internationella patentansökningarna. Detta har skett genom ett ti!Higg av innebörd
att ansökan om patent i de fall som avses i kapitlet om internationell patentansökan (3 kap.) fär göras hos patentmyndighet i annan stat eller hos
internationell organisation. Den sålunda ändrade bestämmelsen utgiir
.fi"irsra stycket i förevarande paragraf.
Enligt nuvarande 9 andra stycket skall ansökan innehtilla beskrivning
av uppfinningen. innefattande ritningar om sådana behövs, samt bestilmd
uppgift om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva
uppfinningen. Dessa bestämmelser har oförändrade överförts till förevarande paragraf som andra stycket.fi"irsta och tredje p1111ktcma.
Till dessa bestämmelser har i andra stycket som andra och fjärde punkt
fogats en föreskrift angående utformning av patentkravet niir ansökan avser kemisk förening samt föreskriti om skyldighet att i vissa fall deponera
mikrobiologisk kultur.
Enligt gällande riitt meddelas patent pii alster som är kemisk förening endast som användningsbundet produktpatent. I patentlmtvet måste sålunda
anges bestämd användning av föreningen. Därmed blir patentskyddet begriinsat till denna anviindning. Av skäl som tidigare har anförts (avsnilt

*

*

*
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I l.3.5) franfalles nu principen att produktpatent pft kemisk förening alltid
är användningsbundet. Denna förändring anges genom att i andra stycket
andra p1111kten i förevarande paragraf har tagits in en föreskrift om att enbart den omstlindigheten att uppfinningen avser kemisk förening inte medför att hesttimd anvLindning måste anges i patentkravet.
I andra stycket andra punkten regleras endast i vad man användning
mt1ste anges i patentkravet när produktpatent söks på alster som är kemisk
förening. Som framgi'ir av lagtexten regleras diiremot inte i vau mån anvlindning måste anges i patentkravet när prouuktpatent söks pt1 alster som
inte är kemisk förening. Som anförts i redogörelsen för huvuddragen av
den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.3.5) ankommer det på rättstillfampningen att avgöra i vad man bestämd användning måste anges för andra alster än kemiska föreningar.
Kravet på deposition av mikrobiologisk kultur i vissa fall har tillkommit
efter mönster frrm den europeiska patentkonventionen. I fräga om de överväganden som ligger till grund för införandet av detta krav hänvisas till vad
som tidigare har anförts i detta avseende (avsnitt 11. 7.4 ).
Enligt konventionen (regel 28) skall deposition ske om uppfinning som
avser mikrobiologiskt förfaranue eller alster av st1dant förfarande •)mfattar
användning av mikroorganism som inte lir allmlint tillgänglig. Depositionen skall göras hos en för ändamålet godkänd institution senast när patentansökningen ges in. Sökanden skall också inom viss tid till det europeiska
patentverket inkomma med intyg om depositionen.
Det har inte ansetts lämpligt att i patentlagen närmare reglera i ri/ken

ordning deposition skall ske. l'ön:skrifter härom bör meddelas i administrativ ordning. I överensstfönmelse härmeu föreskrivs i andra styckl'I
.Oiirde 111111k1e11 endast i vilka fall deposition skall ske. nämligen om upptinning avser mikrobiologiskt förfarande eller alster av sådant förfarande och
mikroorganism som inte är allmlint tillgänglig skall användas vid utövande
av uppfinningen. I dessa fall skall uppfinningen inte anses tillrllckligt tydligt angiven med mindre en kultur av denna mikroorganism lämnas i förvar
i den ordning regeringen eller. efter regeringens bestämmande. patentmyndigheten föreskriver. För att en mikroorganism skall anses allmänt tillgiinglig bör det fordras att den kan erhftllas utan större svårigheter eller
kostnad.
Av skiil som tidigare angivits (avsnitt 11. 7.4) har införts krav p:'I sammandrag av innehållet i beskrivning och patentkrav. En bestämmelse om
att ansi.ikningen skall innehålla sådant sammandrag har tagits upp som

trl'lUe stycke i förevarande paragraf. Sammandraget skall ge teknisk information om innehttllet i patentansökningen. Del skall därför spegla vad som
framgt1r av ansökningen när den görs. Omliiggningar av patentkrav och
andra lindringar av ansökningen under handliiggningcns gäng medför sälunda inte att sammandraget skall ändras. Med hänsyn till att en patentansökan i praktiken kan vara mycket ofullständig när den görs och d<) ocksa
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vara :1vfattad endast pri friimmandc sprf1k torde det vara liimpligt all sammandraget haseras pr1 innehållet i de handlingar som enligt 19
görelsen utgör grundhandlingar.

*patentkun-

I förevarande stycke har ocksä tagits in en siirskild föreskrift om all
sammandraget skall tjiina enbart som teknisk info1mation och inte för tillmätas hetydelse i annat avseende. Sammandraget har salunda inte nfigon
egentlig rättslig betydelse. Det får alltså inte heaktas t. ex. niir det gäller att
avgöra vad som framgftr av ansökningen eller vid hestärnmande av patentets skyddsomfång. Inte heller för det beaktas när det giiller att avgöra vad
som skall anses kiint enligt 2 * andra stycket andra punkten. Det iir dock
att miirka all om ansökningen har blivit allmänt tillgänglig enligt 22 *·sammandragets innehåll givetvis anses som kiint enligt 2 *andra stycket första
punkten.
De nuvarande tredje och J.jiirde styckena i 9

*har oförändrade placerats

som.f.j(irde respektive.fr1111e s1ycket i förevarande paragraf.

9

*
Paragrafen. som saknar moisvarighet i giillande rätt. innehf1ller en he-

stämrnelse om internationell nyhetsgranskning av n11tio11ell11 patentansökningar (s. k. intemational-type search). Den grundar sig pä artikel 15.5 i
samarhetskonventionen och överensstämmer med 9 ~ i kommittens förslag.
I paragrafen föreskrivs. all patentmyndigheten pt\ begäran av sökanden
skall lf11a nationell patentansökan bli föremål för nyhctsgranskning vid internationell nyhetsgranskningsmyndighct under förutsiittning all sökanden
erHigger siirskild avgift och i övrigt uppfyller de villkor som bestiims av regeringen. I fräga om de överviiganden som ligger till grund för denna paragraf hiinvisas till vad som anförts i avsnitt 11.8.5.

13

*

*

I denna paragraf. som iivcrensstiimmer med 13 i kommillens förslag.
behandlas möjligheten all iindra patentansiikan. I paragrafen har gjorts den
iindringen all ull rycket "ansökningshandlingarna" har by Ils mot uttrycket
"ansökningen ...
.Ändringen. som innebiir en äterg<'.1.11g till den terminologi som förordades
i 1963 t1rs nordiska betiinkande. föranleds tdmst av att enligt 8 *andra
stycket i förslaget en kultur av mikroorganism i vissa fall utgör del av patentansökan.

15

*
I denna paragraf. som överensstämmer med 15

~

i kommittens förslag.

ges regler rörande handföggning av ansökan. om hinder mot patent föreligger. Bestiimmelsema avser såväl formella som materiella brister. Har sökamkn inte iakltagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner pa-
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tentmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till ansökningen. skall patentmyndigheten enligt första stycket förelägga sökanden att inom viss tid
avge yttrande eller vidta rlittelse. Underlåter sökanden att inom förelagd
tid inkomma med yttrande eller vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist.
skall enligt andra stycket ansökningen avskrivas. Mot särskild avgift kan
avskriven ansökan i'lternpptas inom fyra månader från den ursprungliga
fristens utgi\ng, om sökanden vidtar den hegiirda åtgärden eller avhjlilper
bristen inom denna fyramånadersfrist.
Brister i patentansökan kan sttledes enligt gällande riitl avhjiilpas endast
av sökanden. Såsom tidigare har framhållits (avsnitt 11.8.5) kan denna ordning inte alltid upprätthållas när det gäller brister i sammandraget. eftersom sammandragets slutliga lydelse som regel bör föreligga när patentansökningen blir allmänt tillgänglig. I .fi'irsta stycket har därt'ör som andra
punkt tagits in en ny bestämmelse av innebörd all patentmyndigheten för
göra erforderliga ändringar i sammandraget utan att höra sökanden.
Med den valda formuleringen av första stycket andra punkten ges patentmyndigheten möjlighet att välja mellan att utfärda föreläggande i vanlig
ordning. rned de följder detta har enligt förevarande paragrafs andra stycke
och 16
och att själv göra de iindringar i sammandraget som den finner
nödvändiga. Har sökanden underltuit att ge in sammandrag eller iir ingivet
sammandrag otjänligt för sitt ändamål. bör alltid föreläggande enligt första
stycket första punkten utfärdas. Om det däremot iir fri\ga om endast smärre ändringar eller justeringar i det av sökanden ingivna sammandraget. bör
patentmyndigheten i regel göra dessa med stöd av första stycket andra
punkten. När patentmyndigheten skall ta ställning till om föreliiggandc
skall utfärdas hör den heakta. att möjligheten för myndigheten att ändra
sammandraget utan att höra sökanden har tillkommit främst för att sammandragets slutliga lydelse skall kunna fastställas innan ansökningen skall
hi\llas allmiint tillgänglig enligt 22 § andra stycket.
I övrigt är paragrafen oförändrad.

*·

19

*

1 paragrafen. som överensstämmer med 19 §i kommitlcns förslag, regleras villkoren för att en ansökan skall godkännas för utliiggning och verkan
av si\dant godkännande när det gäller sökandens möjlighet att ändra patentkraven.
I paragrafens första stycke föreskrivs att om ansökningshandlingarna är
fullständiga och hinder för patent inte finnes föreligga. ansökningen skall
godkännas för utläggning enligt 21 ~. Häri föresli\s inte ni\gon ändring.
I andm stycket föreskrivs f. n. att patentkraven inte för utvidgas och att
yrkande enligt 14 ~ (begäran om s. k. löpdagsförskjutning) inte fär framställas sedan ansökningen har godkänts för utläggning. Sävitt gäller patentkraven innebär detta att kraven efter heslutet om godkännande inte för ändras så att skyddet kommer att omfatta något som inte tiickes av kraven i

Prop. 1977/78:1 Del A

337

den lydelse de hade vid tidpunkten för godkiinnandet.
Som tidigare har anförts (avsnitt 11.12.5) föreslås att utvidgning av patentskyddets omfattning efter det att patentansökningen har godkänts för
utläggning skall vara grund för att förklara patentet ogiltigt. Åsidosättande
av förbudet i förevarande paragraf att ändra patentkraven stt att skyddsomfönget utvidgas utgör alltså en ogiltighetsgrund. Det har ansetts lämpligt

**

att uttryckssätten i 19 och 52
korresponderar med varandra. I förevarande paragraf har diiri'ör uttrycket att patentkraven inte fär utvidgas bytts
ut mot uttrycket att patentkraven inte fär ändras sft att patenskyddets omfattning ut vidgas.

20

~

Denna paragraf innehttllcr i sin nu gällande lydelse bestiimmelser om
tryckningsavgift och om befrielse från sftdan avgift. De ändringar som har
gjorts i paragrafen överensstämmer med kommittens förslag.
I första stycket föreskrivs att sökanden inom tva månader efter det att
ansökningen har godkänts för utläggning skall erlägga fastställd tryckningsavgift. Avgiften hänför sig till den tryckning av ansökningshandling-

*

arna som enligt 21 skall ske i samband med att ansökningen utläggs. Erlägger inte sökanden denna avgift inom föreskriven tid. skall ansökningen
avskrivas. A vskrivcn ansiikan fttcrupptas. om sökanden inom fyra månader frfm det att t vämi'inadersfristcn för betalning har gfttt ut erliigger tryckningsavgiften och faststiilld ätcrupptagningsavgift.
Vid det europeiska patentverket kommer att tilliimpas ett system diir ansökningsavgiftens storlek är beroende av antalet patentkrav i ansökningen
(regel 31.1 ). Om en europeisk patentansökan vid ingivandet innehaller mer
lin tio patentkrav. skall sahmda erläggas avgift för varje patentkrav utöver
tio. Även om en ansökan med ller patentkrav inte alltid orsakar mera arbete för patentmyndigheten än en med färre krav. blir dock ofta en ansökan
med mtinga krav mera tidskrävande än en ansökan med rn krav. Det måste
vidare anses lämpligt att i detta hänseende samma reglering gäller för nationella och europeiska patentansökningar. Avgiftsbestiimmelserna. som
finns intagna i patentkungörelsen. bör därför ändras så att utöver den fasta
ansökningsavgiften en tilläggsavgift tas ut för var:je patentkrav utöver tio
som ansökan innehaller vid ingivandet.
Om emellertid endast den ansökningsavgift som tas ut i samband med att
ansökningen görs till sin storlek iir beroende av antalet patentkrav. skulle
sökanden kunna undgä att betala den förhöjda avgiften genom att begränsa
antalet patentkrav i den ursprungligen ingivna ansökningen till tio och senare ge in ytterligare krav. I den europeiska patentkonventionen föreskrivs diirför att. om europeis!; patentansökan vid den tidpunkt drt det europeiska patentverket underrällar sökanden om att det är berell all meddela patent inneh:iller fler avgiftsbelagda patentkrav än nlir den gavs in eller
först dtt innehåller mer än tio patentkrav. sökanden skall betala tilliiggsav2:!
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gift för uessa ytterligare krav (regel 31.21.
Det synes Himpligt att en motsvarande reglering införs i svensk riitt. S;'lvitt giillcr svenska naliL1nella palcntansi.ikningar bör tilHiggsavgiftens storlek avgöras meu hänsyn till antalet patentkrav vid den tidpunk I th\ ansökan
godkiinns för utliiggning. l'alcntmyndighctcn iir dit beredd att meddela patent pä grund av ansökningen i föreliggande skick. Det torde vara my.:ket
ovanligt att antalet patentkrav utökas efter utHiggningen. Det iir att miirka
all enligt 19

* anura stycket sadan iindring av patentkraven som inncbiir

utviugning av skyudsomföngct inte är till!ttcn efter uct att ansökan har godkiints for utHiggning.
Med hiinsyn till vad nu har sagts bör tHirfor i samband med godkännandet för utfaggning tas ut dels en avgift som i princip tii.:ker kostnaderna för
try.:kning av ansökningen. dels en avgift som utgär om ansökningen vid
denna tidpunkt innehitller ett större antal patentkrav iin det antal för vilka
ansökningsavgift har betalats. rnirfor har i förevarande paragrafs

F>rsta

styd.e ordet "tryckningsavgift' · ersatts med · 'utHiggningsa vgift".

Enligt paragrafen i tkss nu glillandc lydelse ankommer del ptl regeringen
all bestämma tryckningsavgiftcns storlek. Detsamma bör giilla bctriiffande
utläggningsavgiften. Ntigon iindring av bestämmelserna om pi'tföljd av undcrltitenhet all crliigga avgift och om rätt att H1 avskriven ansökan Mcrupptagen har inte gjorts. Inte heller har det gjorts ni1gon ändring i hcstiimmelsen all föreskriven avgift skall erHiggas inom tva mfö1adcr efter det all an·
sökningen har godkiints för utHiggning.
Orn patent söks av uppfinnaren. har patentmyndigheten enligt förevarande paragrafs andra styc/.:1· i dess nu giillande lydelse möjlighet att untler
vissa förutsiillningar meuge befrielse frtm tryckningsavgiftcn. I detta lagrum har gjorts endast uen lindringen att ordet "tryckningsavgiflcn·· har ersatts med "utläggningsavgiften". Detta innchiir att sökanden i sädana fall
kan fä befrielse inte bara fr[in den del av utliiggningsavgiften som avser att
täcka tryckningskostnadcn utan iivcn fr[tn den del av utHiggningsavgiftcn
var~ storlek iir beroende av antalet patentkrav.
21

~

Denna paragraf. som övercnsshimmer med 21 ~ i kommittens förslag.
innehtlllcr bestiimmelscr om utliiggning av patentansökan och om invändning mot patentansökan som har utlagts.
Enligt paragrafens.f{"irsta stycke i dess nu gällande lydelse skall patentmyndigheten, sedan tryckningsavgift har erlagts eller befrielse frän tryckningsavgiftcn medgivits. utlägga ansökningen för all bcrcua allmänheten
tillfiille att inkomma med invänuning mol ansökningen. I denna hcstiimmclsc har som en följd av ändringen i 20

*oruet · 'tryckningsavgift" ersatts

med "'utHiggningsavgift"'.
I ,111dra stycket har inte gjorts någon iindring.
Frän och med den dag dft ansökningen utHiggs skall enligt treiUe stycket i
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dess nu gällande lydelse tryckta exemplar av beskrivning och patentkrav.
med uppgift om sökanden och uppfinnaren. finnas att tillgå hos patentmyndigheten. I denna bestämmelse har gjorts endast den ändringen att även
sammandraget har tagits upp bland de handlingar som skall tryckas vid utläggningen.

I paragrafen behandlas offentliggörande av patentansökan.
I sin nu gällande lydelse innehåller paragrafen fem stycken. Av dessa
har endast andra stycket ändrats. Sttlunda har där ordet .. konventionsprioritet'' bytts ut mot "prioritet" i överensstämmelse med den nya lydelsen

*·

av 6
Vidare har gjorts ett tillägg rörande ett nytt fall då handlingarna
skall hållas tillgängliga i ärende i vilket patentansökan har avskrivits eller
avslagits.

*

Som närmare kommer att beröras i anslutning till T2 införs möjlighet
att under vissa villkor fä en för sent vidtagen åtgärd betraktad säsom vidtagen inom föreskriven frist. Nämnda paragraf avser överskridande av vissa
frister som har fastställts i patentlagen eller med stöd av den. Hifall till
framställning om att en åtgärd som har företagits för sent skall anses vidtagen i rätt tid kan innebära att patentansökan som har avskrivits eller avslagits tas upp till fortsatt handläggning. I sa fall sk.all det anses som om beslut om avskrivning eller avslag inte hade meddelats. Om patentansökningen har avskrivits eller avslagits innan 18 mänader har förilutit frfm ansök.ningsdagen resp. ptioritetsdagen men sökanden sedermera gör framsUill-

*

ning enligt T2 om att en försutten frist sk.all anses iakttagen bör denna
framstiillning. liksom begiiran om Merupptagande eller besvär. medföra att
ansökningen hålls allmänt tillgänglig när 18 månader har förflutit fran ingivnings- resp. prioritetsdagen. En föreskrift av denna innebörd har tagits
in i andra stycket i förevarande paragraf. Föreskriften innebär alt om 18
mtmader har förflutit frän nämnda dag när framställning görs enligt T2
handlingarna i iirendet blir offentliga den dag som denna framställning
görs.
De fem stycken som paragrafen inneh~1ller i sin nu giillande lydelse avser
samtliga offentliggörande av ha11dli11gama i ärende om patentansökan. I
8 har tagits upp krav på deposition av mikrobiologisk kultur i vissa fall.
Som tidigare har framhf1llits (avsnitt 11. 9.5) utgör deponerad kultur en viktig del av ansökningen. Kulturen bör därför i princip hfdlas allmänt tillgänglig i samma utsträckning som övriga delar av ansökningen. En deponerad kultur kan emellertid inte anses falla under begreppet .. handlingar ...

*·

*

Av skäl som tidigare anförts har det vidare ansetts befogat att stlilla upp
vissa villkor för att tredje man skall fit tillgång till deponerad kultur. En bestämmelse om tillhandahttllande av deponerad kultur har tagits upp som ett
.1jiittt' stycke i paragrafen.
Enligt sjiitte stycket skall kultur av deponerad mikroorganism hf1llas till-
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gänglig för envar frän och med den tidpunkt då handlingarna i ärendet blir
tillgängliga för envar. Till skillnad från vad som gäller beträffande handlingarna i iirendet föreskrivs stl.vitt gäller deponerad kultur att den skall
hållas allmänt tillgänglig för den som gör skriftlig framställning därom och
förbinder sig att iaktta vad regeringen föreskriver till förebyggande av
missbruk av kulturen. Närmare bestämmelser om vad framställningen och
sådan förbindelse skall inneMlla bör meddelas i administrativ ordning, i
första hand i patentkungörelsen. Dessa bestämmelser bör som tidigare anförts överensstämma med motsvarande f"öreskrifter i den europeiska patentkonvt:ntionen (regel 28).

28 ~
Denna paragraf. som inleder kapitlet om internationell patentansökan.
innchtlller en definition av begreppet internationell patentansökan. I paragrafen regleras vidare var sildan ansökan skall ges in samt avgiftsskyldigheten såvitt avser internationell patentansökan som ges in till den svenska
patentmyndigheten. Slutligen regleras i vilken mf111 vissa efte1följande paragrafer är tillämpliga på sådan internationell patentansökan som omfattar
Sverige.
28

Paragrafen överensstämmer i huvudsak med kommittens förslag till
~. Det har emellertid ansetts lämpligt att bygga ut bestämmelserna om

var internationell patentansökan skall ges in.
I paragrafens ./i"irsta stycke anges att med "internationell patentansi)kan" avses ansökan som görs enligt samarbetskonventionen. En motsvarande definition finns i samarbetskonventionens artikel 2. vii.
Enligt samarbetskonventionen skall internationell patentansökan ges in
till en s. k. mottagande myndighet (art. IO). Som mottagande myndigheter
tjänstgör i första hand de nationella patentmyndigheterna i de stater som
har tillträtt konventionen. Enligt tillämpningsfl~reskrifterna till konventionen kan sökanden i regel välja mellan att ge in sin ansökan till patentmyndigheten i den fön.lragsslutande stat där han har hemvist eller till patentmyndigheten i den fördragsslutande stat i vilken han iir medborgare (regel
19.1.a). Tillämpningsföreskrifterna (regel 18) innehåller vissa bestiimmelser om hur sökandens hemvist eller medborgarskap skall fastställas. Fördragsslutande stat får avtala med annan fördragsslutande stat att patentmyndigheten i den staten helt eller delvis skall tjänstgöra som mottagande
myndighet för internationella patentansökningar som ges in av den som är
medborgare i eller har hemvist i förstnämnda stat. Fördragsslutande stat
får också träffa motsvarande avtal med mellanstatlig organisation (regel
19.1.b).
I enlighet med konventionen anges i andra stycket fiirsta punkten att internationell patentansökan skall ges in till patentmyndighet eller internationell organisation som enligt samarbetskonventionen är behörig att ta

Prop. 1977/78:1 Del A

341

emot såd<'tn ansiikan. Det bör anm;irkas all stat som har tilltriill den eurnpeiska patentkonventionen enligt en bcstiimmclse i den konventionen m{1ste medge att det europeiska patent verket jämsides med vederbörande nationella patentmyndighet är mottagande myndighet för internationella patentansökningar. Den som är medborgare i eller har hemvist i stat som har
tilltriill hf1de samarbetskonventionen m:h den europeiska patentkonventionen kan alltså fritt välja om han vill ge in internatillnell patentansökan till
vederbörande nationella patentmyndighet eller till det europeiska patentverket.
Eftersom Sverige enligt regel 19 kan ställa den svenska patentmyndigheten till fö1fogande som mottagande myndighet även för den som inte vare
sig är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige. har det ansells lämpligt att niirmare bestämmelser om vem som tar ge in internationell patentansökan till den svenska patentmyndigheten utfärdas av regeringen. I andra stycket andra r11111kte11 föreskrivs diirför att den svenska patentmyndigheten är mottagande myndighet i enlighet med vad regeringen föreskriver.
Enligt samarbetskonventionen fär mottagande myndighet la ut en avgift
av sökanden för sin befattning med internationell patentansökan (regel 14).
Denna riitt bör utnyttjas för den svenska patentmyndighetens del. 1andrn
stycket tredje /J1111kte11 föreskrivs dföt'ör att sökanden skall erlägga fastställda avgifter för inti:rnationell patentansökan som ges in till den svenska
patentmyndigheten. Härmed äsyftas endast sådana avgifter som skall erläggas till patentmyndigheten i dess egenskap av mllttagande myndighet.
diiremot inte de avgifter som den mollagande myndigheten enligt samarbetskonventionen skall uppbära för internatillnclla byråns riikning. I likhet
med vad som gäller i fråga om övriga avgifter enligt patentlagen bör det ankomma pä regeringen att faststiilla avgiftens storlek.
Till den svenska patentmyndigheten kan kllmma att ges in patentansökan <>om inte omfattar Sverige. dvs. inte tar upp Sverige som designerad
stat. Förevarande paragrafs första och andra stycken gliller internationell
patentansökan utan hiinsyn till huruvida ansökningen omfattar Sverige eller inte. De följande paragraferna i 3 kap .. dvs. 29--38 ~~. giiller däremot
endast internationella ansökningar som omfattar Sverige. En föreskrift
hiirom ges i tredje stycket .fiirsta punkten i förevarande paragraf. Dd bör
papekas att 29-38 ~~ är tillämpliga även på ansökan som har ingivits till
annan mottagande myndighet lin den svenska patentmyndigheten. om ansökningen omfattar Sverige.
Europeiskt patent för Sverige kan sökas också genom internationell patentansökan enligt sarnarhctskonventionen. Enligt artikel 150.3 i den europeiska patentkonventionen skall internationell patentansökan till den del
ansökningen avser europeiskt patent anses som europeisk patentansökan.
Pi\ grund hiirav har till tredje stycket som andra punkt fogats en hestiimmclse av innebörd att om europeiskt palt:nt söks för Sverige genom inter-
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nationell patentansökan. besHimmelserna i 11 kap .. dvs. bestämmelserna
om europeisk patentansökan. skall gälla betriiffande sådan ansökan.
29

*
Denna paragraf innehåller bestämmelser om riittsverkan av internatio-

nell patentansökan. Hestämmelserna grumlar sig på artikel 11.3 i samarbetskonventionen. Paragrafen överensstämmer i sak med 29 i kommittens förslag. Vissa redaktionella ändringar har dock gjorts.
I paragrafens .frirsta /Jt111kt föreskrivs all internationell patentansökan.
som har givits in till mottagande myndighet. skall anses ingiven i Sverige
den dag som av den mottagande myndigheten har angivits som internationell ingivningsdag och ha samma verkan som patentansökan som har givits
in till Jen svenska patentmyndigheten för att avgöras där.

*

s

Vad som förstas med mottagande myndighet framgår av 28 andra stycket första punkten. Enligt artikel 11.3 i samarhetskonvcntioncn skall internationell patentansökan som har ;'tsatls internationell ingivningsdag jämställas med en ··vanlig nationell patentansökan ... Delta uttryck har inte ansetts fämpligt i lagtexten. I stiillet har valts uttrycket .. patentansökan som
har ingivits till den svenska patentmyndigheten för att avgöras där ... Diirmed åsyftas en ansökan som har ingivits till patentmyndigheten för att diir
omedelbart handläggas enligt 2 kap. patentlagen. Genom bestiimmelsen i
fön::varande punkt fär internationell patentansökan som omfattar Sverige
redan friin den internationella ingivningsdagen samma verkan som om den
dt1 hade kommit in till den svenska patentmyndigheten för omedelbar
prövning enligt 2 kap. patentlagen.

*

Enligt 2 andra stycket andra punkten har en i Sverige gjord patentansökan verkan som nyhetshimkr gentemot senare ansökningar frti.n den dag
ansökningen gjordes. under förutsättning att den sedermera blir allmiint
tillgänglig enligt 22 *·Av skäl som tidigare har anförts (avsnitt 11.16 ..5) hör
internationell patentansökan här i landet inte fä sf1dan verkan frr!n ansökningsdagcn. om inte sökanden har fullgjort vad som kriivs för att fullfölja
ansökningen i Sverige. I 31 *föreskrivs att sökande som vill fullföija internationell ansökan i Sverige skall till patentmyndigheten ge in avskrift av
ansökningen och översättning av denna samt hetala fastställd avgift.
I övcrensstiimmelse med vad som nu har sagts föreskrivs i förevarande
paragrafs andra 111111/.:1 att 2 *andra stycket andra punkten skall gälla internationell ansökan bara om sökanden har fullgjor1 vad som föreskrivs i

*·

31
dvs. om han har givit in avskrift och översättning av ansökningen
samt betalat avgift.
I detta sammanhang bör niimnas att internationell patentansökan som
omfattar Sverige kan komma att anses återkallad sf1vitt avser Sverige redan innan <len har kommit in till <len svenska patentmyndigheten för att
fullföljas där. Rättsvcrkan av sädan återkallelse regleras i 30

*·
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*

Paragrafen innehäller bestämmelser om att en internationell ansökan i
vissa fall skall anses återk<1llad sävitt avser Sverige. Den grundar sig pfl ar-

*

tikel 24 i samarbetskonventionen. Paragrafen överensstämmer med 30 i
kommittens förslag.
Internationell patentansökan som av mottagande myndighet har åsatts
internationell ingivningsdag skall enligt samarbetskonventionens artikel
11.3 i var:ie designerad stat frän nämnda dag ha samma rätts verkan som en
vanlig nationell ansökan. Enligt artikd 24 upphör emellertid denna

r~itts

verkan under vissa omständigheter med samma rättsföljd som uppkommer
genom ttlerkallelse av en nationell ansökan i vederbörande stat. Detta är
sålunda fallet om sökanden återkallar den internationella ansökningen eller
<\lerkallar llesigneringen av den staten. Detsamma gäller om ansökningen
skall anses f1terkallad enligt vissa bestämmelser i konventionen. nämligen
pä grund av att ansökningen inte har kommit internationella byrr1n tillhanda inom föreskriven tid (art. 12.3 ). att sökanden inte efterkommer anmodan av den mottagande myndigheten att rätta vissa brister i ansökningen
(art. 14.1.b). att ansökningen vid viss tidpunkt var bristfällig i vissa grundHiggande avseenden (art. 14.4) eller att sökanllen försummar att i till betala
föresk1ivna avgifter (art. 14.3.a). Motsvaranlle gäller om llesigneringen av
vederbiirande stat skall anses återkallall p{1 grund av bristande avgiftsbetalning (art. 14.3.bJ.
Designerad myndighet iir enligt konventionen oförhindrad att i samtliga
nämnda fall låta en internationell ansökan bchälla lien rlittsverkan som avses i artikel 11.3. Det kan för svensk del inte anses föreligga nägon anledning alt begagna sig av denna möjlighet.
Konventionens bestiimmelser angaende de fall i vilka en internationell
pa!cntansökan skall anses <'tterkallad under den internationella handläggningsfasen är omfängsrika. För att inte tynga lagtexten har kommiltcn föreslagit att lagtexten pä denna punkt utformas som en hiinvisning till samarbetskonventionen. S1·e11ska pate1110111h11d.1:fi"irc11i11ge11 har under n:misshehandlingen ansett att den av kornmitten föreslagna lösningen är mindre
tillfredsställande och att bättre överskädlighet erht1lls om konventionshestiimmelserna återges i lagtexten.
I princip bör visserligen förutsättningarna för en rättsföljd anges direkt i
lagtexten. I förevarande fall skulle lagtexten emellertid bli t"örhtillandevis
omfallande. På grund härav och med hänsyn till bestiimmelsens art har
kommittens förslag godtagits. I förevarande paragrafföreskrivs såhmlla alt
internationell patentansökan. som har givits in till mottagande mynllighet
men iinnu inte har kommit in till den svenska patentmyndigheten. skall anses tlterkallad såvitt avser Sverige i de fall som avses i artikel 24.1.i och ii i
konventionen.
Om en internationell patentansökan anses Etterkallad i Je fall som nu avses. upphör den enligt konventionen all ha lien riittsverkan som föreskrivs
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i artikel 11.3. dvs. Jen r1ittsverkan som har tillagts internationell patentansökan genom 29

*· Nfigon uttrycklig bestiimmclse h1irom torue inte e1forJ-

*

ras. Som niimnts i anslutning till 29 fttr en internationell patentansökan
verkan som nyhetshinder enligt 2 anura stycket anura punkten patentla-

*

gen enuast om sökanuen har fullgjort allt som krävs för att fullfölja ansökningen i Sverige. Återkallas cn internati~H,cll patentansökan dessrörinnan.
för den allts{1 ink n[1gon verhan enligt n1imnda lagrum. 1iven om den skulle

*·

ha blivit allm1int tillgiinglig enligt 22
Enligt artikel 25 i konventionen har sökanden i vissa fall riitt att hos designerad myndighet II1 omprövat beslut varigenom mottagande myndighet
eller internationella byn'tn har förklarat att internationell patentansökan
skall anses ftterkallad. I detta avseenue h1invisas till vad som anförs i anslutning till 3~
31

*·

~

Paragrafen innchb.ller best1immelser om hur en internationell patentansökan skall fullföljas för erhttllande av patent för Sverige. Den grundar sig
pft artiklarna 22, 24.1.iii och 39 i samarbetskonventionen. Paragrafen över-

*

ensstiimmer med 31 i kommittens förslag.
Enligt artikel 22 i konventionen <\ligger Jet sökanden att inom viss tid. i
regel 20 mfmader frtin prioritetsuagen. till patentmyndigheten i designerad
stat ge in avskrift av den internationella ansökningen (om s{tdan avskrift inte tidigare har tillställts denna mynuighet enligt artikel 20) och översiittning
av denna. om s<\dan kr1ivs. samt att betala föresk1iven avgift. Fördragsslutande stat har rätt att föreskriva längre frist än som anges i konventionen.
Det torde inte finnas anledning för Sverige att utnyttja denna rätt.
Uttrycket "'den internationella ansökningen" omfattar i detta sammanhang inte bara ansökningen i dess lydelse di't den gavs in till den mottagande mynuigheten utan även de 1indringar i ansökningen som kan ha givits in
till internationella byrän eller till myndighet för internationell förberedande
ratenterbarhetsprövning enligt artikel 19.1 resp. artikel 34.2. Om sökanden ändrar patentkraven hos internationella byrån. har han möjlighet att i
ett särskilt yttrande förklara 1indringen och den inverkan ändringen har pti
beskrivning och ritningar. Även detta yttrande anses ingt1 i ansökningen
(regel 49.3 och regel 76.3 ). Däremot ingår inte vare sig nyhetsgranskningsrarport eller rappm1 över förberedande patenterbarhetsprövning i ansökningen.
Enligt artikel 20 äligger det internationella byr{tn att sända avskrift av
den internationella ansökningen jämte eventuella iindringar i denna samt
den internationella nyhetsgranskningsrapporten till patentmyndigheten i
varje designerad stat. Natil1nell patentmyndighet har dock möjlighet att
avsti't från sin rätt att

rn_ dessa

handlingar eller vissa av dem översända till

sig från internationella byrån. Det är angeliiget att den svenska patentmyndigheten inte belastas med att ta emot handlingar i 1irenden rörande inter-
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nationella ansökningar som inte fullföljs i Sverige. Sannolikt kommer Sverige att tas upp som designerad stat i ett avsevärt antal ansökningar som
sedan inte kommer att fullföljas hiir. Eftersom en sökande som fullföljer
sin ansökan i Sverige är skyldig att till den svenska patentmyndigheten ge
in avskrift av den internationella ansökningen jiimte eventuella ändringar,
bör den svenska patentmyndigheten avsHt fran all fä de nu nämnua hanulingarna över!\änua från internationella byrån. Sökanden är uiiremot inte
skyldig att tillhanuahi\lla avskrift av uen internationella nyhetsgranskningsrapporten. var1"iir den svenska patentmyndigheten inte bör avstå från
att fä uenna rapport fr{111 internationella byrän. Rapport över internationell
förbereuanue patenterbarhetsprövning skall enligt artikel 36.3 utan särskild begäran tillstiillas varje utvalu mynuighet. dvs. patentmynuighet i
stat som omfattas av ansökningen och beträffande vilken sökanden har
uppgivit att han avser att anviinda resultatet av den internationella förberedande patenterbarhelsprövningen.
Enligt gällande riitt skall handlingarna i ett patentiin:nue i prim:ip föreligga pb. svenska. men i viss utsträckning godtas handlingar som iir avfattade

*

på annat sprftk. Bestämmelser hiirom finns i 3 patentkungörelsen. Det
bör ankomma pi"i regeringen att bestiimma. i vilka fall en internationell patentansökan skall godtas även om den är avfattau på annat språk iin svenska eller när översättning skall

kr~ivas

endast av uel av ansökningen.

Mot bakgrunu av vad nu har anförts föreskrivs i förevarande paragrafs
fiirs/11 stycke att sökanuen inom 20 mrrnauer från den internationella ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. den Jag frän vilken prioriteten begärs
skall till patentmynuigheten ge in avskrift av uen internationella ansökningen och, i uen omfattning regeringen förordnar, översättning av denna
till svenska samt erliigga fastställd ansökningsavgift.
I andra styc/.:.1•1 behandlas det fall att den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten har beslutat att internationell nyhetsgranskningsrapport
inte skall uppriittas (art. 22.2 ). Detta kan bero pi\ att denna myndighet anser ansökningen vara så bristfällig att nltgon rneningsl"ull nyhetsgranskning
inte kan utföras eller att ansökningen hänför sig till sil.dant som myndigheten inte är skyldig att granska, t. ex. viixtsortcr. ujurraser eller metoder för
behandling av miinniskokroppen (art. 17.2). Önskar sökanden likväl fullfölja ansökningen sftvitt avser Sverige, skall han fullgöra vad som äligger
honom enligt första stycket inom viss tidsfrist efter den internationella nyhetsgranskningsmynuighetens beslut. Denna tidsfrist är enligt konventionen I v:'I mänader och riiknas frän den Jag då det meduclande om beslutet.
som internationella nyhetsgranskningsmyndigheten skall sända till sökanuen, iir dagtecknat. Stat för dock medge längre frist än vall som föreskrivs i
konventionen. Om sökanden kan visa att meddelandet har avsiints senare
iin den dag som meudelandet iir uagtecknat. skall emellertid enligt regel
80.6 fristi::n riiknas frfm dagen för avsiindandct. Det har ansetts lämpligare
att för svensk riitts dd föreskriva all dagen J"ör avsiindanuet alltid skall va-
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ra utgångspunkt för heriikningen av denna frist. En stldan reglering iir i vart
fall inte mindre fördelaktig för sökanden iin vad som föreskrivs i konventionen och tilfampningsföreskrifterna pft denna punkt.
Beträffande internationell patentansökan som är föremttl för internationell förhcrcdande patcnterbarhclsprövning har sökanden enligt konventionen under vissa förutsiittningar liingre tid på sig för att fullfölja ansökningen. Om sökanden har hegiirt internationell förberedande patenterharhetsprövning och inom 19 manader frlin prioritetsdagen utvalt viss stat. skall
enligt artikel 39.1 den frist som anges i artikel 22 1i regel :!O mftnader fran
prioritetsdagen) inte gälla betriiffande denna stal. utan fristen förlängs till
:!5 mänader frf111 niimnda dag. Enligt artikel 64.:! fär fördragsslutande stat
dock avge reservation av innebörd all staten inll: skall vara bunuen av bestämmelsen i anikel 39. I s<'tvitt avser sökandens skyluighcl att ge in avskrift av den intemationdla ansökningen och översättning av denna. I fr<tga om utvald stat som har avgivit slidan reservation giiller alltsft den i artikel :!:! angivna fristen savill avser sökandens skyldighet att ge in avskrift
av ansökningen jämte översiittning. Diiremot har sökanden liven i fo'tga om
sftdan stal riitl att betala föreskriven avgift intill dess :!5 mänader har forllutit frtm prioritelsdagen under förutsiittning att staten har ut valls inom 19
mtlnader frttn Jen dagen.
Som tidigare framhållits har sökanden i regel intresse av att ge in översiittning av ansökningen till de nationella patentmyndigheterna så sent som
ml~iligt. Del iir nämligen fördelaktigt för honom att kunna besluta i vilka
stater ansökningen skall fullföljas. innan han l<ller utföra översättningar
och diirigenom tidrar sig k,)slnader. När det gäller de stater i vilka sökanden avser att utnyttja resultatet av den internationella förberedande palenlerharhetspriivningen, dvs. de utvalda staterna. önskar han i regel fä del av
prövningsrapporten innan han fattar sitt beslut. Denna rapport torde ofta
inte vara färdig inom :!O mfmader fri\n prioriletsllagen men skall i regel
föreligga före u1gt111gen av nämnda frist pft :25 mfmauer. Vid srtdanl förhi1llande kan det vara av värde för en sökande. som önskar begagna sig av
möjligheten alt fä sin ansökan underkastad internationell förberedande patenterbarhetsprövning. att kunna ge in översättning av ansökningen i utvald stal intill dess :!5 mänauer har förflutit frii.n prioritetsdagen. Sverige
bör diirför inte begagna sig av nämnda reservationsmöjlighet.
Fördragsslutande stat har riitt att ge sökanden liingre frist än ::!5 mänader
frtin prioritetsdagen för alt fullgöra de åligganden som nu avses. Denna
möjlighet hör inte utnyttjas fi.ir Sveriges del.
Hest~immelserna i paragrafens tredje stycke avser det fall alt sökanden
vill anviinda rapporten över inlernationell förberedande palenterharhetsprövning niir han fullföljer ansökningen i Sverige. Om sökanden inom 19
mföwder från den internationdla ingivningsdagen resp. prioritetsdagen har
utvalt Sverige. har han enligt förevarande slyi.:ke en frist om :!5 mftnader

frttn niimnda dag för att vidtaga de lttgiirder som enligt första stycket krävs

för all fullfölja ansökningen.
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U nderlt1ter sökandcn att inom fiircskriven tid i viss stal fullgöra nu
niimnda åligganden. har delta enligt konventioncn samma riiltsverkan som
cn ittcrkallelse av en nationell ansökan i dcn staten. Detta giillcr bftde i fräga lllll ansökningar som endast iir föremtil för internationell nyhetsgranskning och i fraga om ansökningar som underkastas internationell fiirbercdandc palentcrbarhetsprövning (art. 24.1.iii resp. art. 39.2!. Designerad
resp. utvald myndighet har dPck riill att hita dcn rlillsverkan som avses i
artikel 11.3 hestti. liven om sökanden intc fullgör dessa äliggandcn inom förcskriven tid. Det torde för svensk dcl inte finnas ni1gon anlcdning att utnyttja denna möjlighet.

I paragrafcns.f)iircle s1yckl' föreskrivs i enlighet hiirmed att om sökanden
inte fullgör vad som äligger honom enligt första. andra eller tredje stycket.
ansökningen skall anses t11erkallad sävitt avser SvL·rige.

32

~

Paragrafen behandlar det !'all all sökanden har ftterkallat hegiiran om internationell förbercdande patenterbarhetsprövning eller förklaring all han
iimnar använda resultatet av si1dan prövning vid fullföljd av ansökan om
patent f"iir Svcrigc. Den grundar sig pft artikel 37.4 i samarbetskonventio-

*

nen. Paragrafen överensstämmer med 32 i kommittens förslag.
Begiiran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall
framstiillas särskilt hos den myndighet som skall utföra prövningen (art.

31.3- 31.6). I begiiran cller siirskild förklaring skall sökanden ange den ellcr de designerade stater i vilka han avser att utny11ja resultatet av prövningen (utvalda stater). Sökanden för ftterkalla sin begiiran om patenterbarhetsprövning eller sill val av viss stat eller vissa stater. Återkallelse
skall meddelas till intcrnationella hyrtm. Avser i1terkallelsen alla utvalda
stater. skall hegiiran om förberedande patenterbarhetsprövning anses äterkallad. Om inte annat föresk1ivs i viss stats lag. medför äterkallelse av bcgäran om internationell förberedande patcnterbarhetsprövning eller tlterkallelse av val av denna stat att den internationella ansökningen skall anses
i1terkallad sävitt avser den staten. Återkallas s~tdan hegliran eller val av
viss stal flin: utgimgen av den frist som giiller enligt artikel 22. dvs. fristen
för att fullfölja internationell patentansökan i fall dä rapport över förberedandc patentcrbarhctsprövning inte i1beropas. skall den internationella ansökningen dock inte anses atcrkallad. Fördragsslutandc stal for emellertid
föreskriva. att den internationella ansökningen i sistn~imnda fall skall anses
!iterkallad s:ivill avser den staten. om dcss nationella ratentmyndighet inte
inom den nämnda tidsfristen har tagit emot avskrift av ansökningen jämte
föreskriven

i.ivers~ittning

och fastställd avgift.

För Sveriges del bör kr;ivas att sökande. som äterkallar bcgiiran om internationell rörheredande patentcrbarhetsprövning eller förklaring att Sverige skall vara ut vald stal. skall ge in avskrift av ansökningen och översiittning av denna samt hctala föreskriven avgift för 11tgf1ngen av den frist som
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*

gäller enligt 31 första eller andra styået (i regel senast 20 m{mader från
prioritetsdagen) för att undgå att ansökningen anses återkallad. Sker däremot återkallelse av sädan begäran eller förklaring efter utgången av
närnm.la frist. bör ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.
Mot bakgrund härav har i förevarande paragraf tagits in en bestämmelse
av innebörd att, om sökanden åkrkallar begiiran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller förklaring att han avser att använda
resultatet av sådan prövning vid ansökan om patent för Sverige, den internationella patentansökningen skall anses återkallad st1vitt avser Sverige.
Detta gäller dock inte om återkallelse görs före utgängen av den frist som
gäller enligt 31 första eller andra stycket och sökanden före fristens utgång har fullgjort vad som iiligger honom enligt 31 första stycket. nämligen all till den svenska patentmyndigheten ge in avskrift av ansökningen

*

*

och översättning av denna samt erlägga fastställd ansökningsavgift.
33

*

I denna paragraf behandlas handläggningen vid den svenska patentmyndigheten av internationella patentansökningar som i behörig ordning har
fullföljts i Sverige. Paragrafen överensstämmer. frånsett ett par mindre
ändringar i första stycket, med 33 i kommittens förslag.
De grundläggande bes!Hmmclserna om handläggning av nationella patentansökningar ges i 2 kap. patentlagen. Det synes lämpligt att internationella patentansökningar i största möjliga utsträckning handläggs vid den
svenska patentmyndigheten enligt samma regler som gäller för handläggningen av nationella patentansökningar. Det är dock inte möjligt att utan
vidare göra samtliga bestiimmelser i 2 kap. tillämpliga på handliiggning av

*

**

internationella ansökningar. Såväl i förevarande paragraf som i 34-38
finns vissa särbestämmelser rörande intc:rnationell patentansökan. Dessa
bestämmelser iir betingade av föreskrifter i samarbetskonventionen. I övrigt torde bestämmelserna i 2 kap. utan iindring kunna tillämpas på internationella ansökningar.
Mot bakgrund av vad som nu har anförts föreskrivs i .fi'irsta stycket
j('irsta punkten i förevarande paragraf att. sedan internationell patentansö-

kan har kommit in till patentmyndigheten enligt 31 ~, 2 kap. skall gälla i frflga om ansökningen och dess handläggning, om inte annat sägs i förevarande paragraf eller 34-3i; g,

*·

Det har ansetts överflödigt att särskilt ange att den föreslagna 9
som
behandlar internationell nyhetsgranskning av 11atio11clla patentansökningar. inte är tillämplig på internationella ansökningar. Det bör vidare märkas
att internationell patentansökan som fullföljs i Sverige alltid har flsatts internationell ingivningsdag. I 29 föreskrivs att internationell patentansökan skall anses ingiven i Sverige den dag som ansökningen har åsatts som
internationell ingivningsdag. Ptl grund hiirav kan löpdagsförskjutning enligt 14 inte komma i fri\ga beträffande internationell patentansökan.

*

*

Prop. 1977/78:1 Del A

349

Enligt samarbetskonventionen (art. 23) fär patentmyndigheten i designerad stat inte han<lHigga eller pröva internationell ansökan före utgången av
den frist som gäller enligt artikel 22 (i regel 20 månader från prioritetsdagenJ. På uttrycklig begäran av sökanden får <lock handläggning och prövning av ansökningen påhörjas tidigare. I fråga om internationella ansökningar som är föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning innehåller konventionen särskilda bestämmelser i detta avseende
(art. 40). Har sökanden inom 19 månader från prioritetsdagen utvalt viss
stat, för prövning eller annan handläggning av ansökningen vid den statens
nationella patentmyndighet inte äga rum tidigare än 25 månader frän prioritelsdagen. om inte sökanden uttryckligen begär att prövning eller handläggning skall ske tidigare. Det torde ofta bli aktuellt att enligt 22 *patentlagen hålla internationell patentansökan tillgänglig för envar innan fristen
om 20 resp. 25 mttnader har löpt ut. När ansökan hålls allmänt tillgänglig
före utläggningen, skall kungörelse utfärdas därom. Utfärdande av sådan
kungörelse kan emellertid inte anses utgöra prövning eller handläggning i
den mening i vilken dessa uttryck används i artiklarna 23 och 40.
I enlighet med artiklarna 23 och 40 föreskrivs i .fi"irsta stycket andra
p1111kte11 i förevarande paragraf att en internationell patentansökan endast
på framställning av sökanden för tas upp till prövning före utgången av frist
som giillcr enligt 31 ~.
I 12 *föreskrivs att sökande som inte har hemvist i Sverige skall ha ett
här hosatt ombud. som iiger företräda honom i allt som rör ansökningen.
Enligt artikel 27. 7 i konventionen fär sökanden åläggas att ställa ombud
först från den tidpunkt da handlliggningen av internationell ansökan har
p1\.hörjats vid patentmyndigheten i designerad stat. Med anledning därav
har i andra stycket .fi"irsta punkten i förevarande paragraf tagits in en besliimmelse om att 12 *skall giilla först från den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp den internationella ansökningen till prövning.
Enligt 22 *skall handlingarna i patentiirende hållas tillgiingliga för envar
fn:\n och med <len dag d:\ ansökningen utläggs. Handlingarna blir offentliga
niir 18 mi'mader har förflutit från ansökningsdagen eller. om prioritet yrkas.
prioritetsdagcn även om ansökningen då ännu inte har utlagts. Har beslut
fattats om avskrivning eller avslag. skall handlingarna dock Milas tillgängliga för envar endast om sökanden hegär all ansökningen återupptas eller
anför besvär. På framställning av sökanden skall handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som nu sagts.
Niir en patentansökan hlir allmänt tillgänglig, för den enligt 60

*s. k.

provisoriskt skydd i skadcständsrättsligt avseende. Detta skydd innebär
att sökanden kan ha rätt till skadestånd av den som, efter det att handlingarna i ärendet har blivit allmänt tillgängliga. yrkesmässigt utnyttjar den
uppfinning för vilken skydd söks i den mån ansökningen leder till patent.
Av skiil som tidigare har angivits (avsnitt 11.16.5) bör en internationell ansökan inte fä skadeståndsrättsligt skydd förriin översättning av ansökning-
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en till svenska blir tillgiinglig för allmiinheten hos den svt!nska patentmyndigheten. Detta resultat uppnfis lämpligen genom en föreskrift all handlingarna i iirende om internationell patentansökan skall hållas tillgiingliga för

*

*

envar enligt ::!::! först niir sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31
att ge in översiiuning av ansökningen. En sådan föreskrift har tagits in i
undra .1·1yc/.:e1 andra p1111/.:1e11 i förevarande paragraf.
Det hör påpekas att sökanden inte har fullgjort nämnda skyldighet. om
övcrsiillning har givits in först efter utgitngen av den frist som giiller enligt

*·

31
I sa fall skall ansökningen enligt niimnda paragrafs !Jiirde stycke anses äterkallad sävitt avser Sverige och handlingarna i iircndet blir inte allmiint tillgiingliga. om inte sökanden begiir att ansökningen titcrupptas. anför besviir över patentmyndighetens beslut alt ansökningen skall avskrivas
eller gör framställning enligt 7::!

*(::!::! *andra stycket andra punkten).

Enligt konventionen får fördragsslutande stat i sin lag inte sHilla upp
krav hetrMfande internationell ansökans form eller innehfill som skiljer sig
th1n eller går utöver vad som i dessa avseenden föreskrivs i konventionen
och i tilfampningsföreskrifterna tart. ::!7. I). Fiirdragsslutandc stat för dock
tilliimpa frfm konventionen avvikande nationell lag till den del denna lag
uppstiiller krav betrMfande form och innehåll som frän sökandens synpunkt iir förmånligare iin vad som giiller enligt konventionen och tillämpningsföreskrifterna (art. ::!7.4). Detta giiller dock inte om sökanden fordrar
att hestiimmelserna i konventionen m:h tilliimpningsföreskrifterna skall
tillämpas pt1 hans ansökan.
;\ v skäl som tidigare har angivits (avsnitl 11.1.3) bör den svenska lagstiftningen rörande ratentansökans form och innehfdl i princip anpassas till
samarbetskonventionens och den europeiska patentkonventionens reglering. Sedan de iindringar som nu föresltls har genomförts torde i patentlagen inte föreskrivas nt1got krav hetriiffande ansökans form eller innehfdl
som skiljer sig frfrn eller gf1r utöver de krav som föreskrivs i samarhetskonventionen. Diiremot blir det nödvändigt att i patentkungörelsen meddela
siirhestiimmclser fi.ir internationell patentansökan i vissa frägor som har
samband med begtiran om prioritet. niimligen när det giiller ingivande av
s. k. rrioritetshandlingar och när det giiller tidpunkten för att begära rrioritet. Skulle emellertid den svenska lagstiftningen rörande ansökans form
Pch

inneh~tll

komma att avvika frtrn hesliimmelserna i konventionen och

lilliimpningsföreskrifterna till denna. mt1ste en internationell patentansökan som uppfyller dessa bestämmelser godtas iiven om den inte uppfyller
elen svenska lagstiftningens krav i dessa avseenden.
Mot bakgrund av vad nu anförts har i förevarande paragrafs trf'c(ie

sf_\'c-

/.:e tagits in en hestiimmelse av innebörd all internationell ratentansökan

skall godtas

s~1vi1t

gtiller ansökans form och innehtill. om sökanden har

iakllagit vad som i dessa avseenden föreskrivs i sarnarhetskonventionen
och tilHimrningsföreskrifterna till denna. Det bör emellertid understrykas.
all internationell patentansökan som fullföljs i Sverige skall godtas av den
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svenska patentmyndigheten om den uppfyller den svenska lagstiftningens
bestämmelser rörande ansökans form och innehåll. även om ansökningen i
det enskilda fallet inte skulle uppfylla de krav som ställs upp i konventionen och tillämpningsfiireskrifterna.
34

~

Paragrafen inncht1ller bestämmelser som avser att tillförsäkni sökanden
den rätt att iindra internationell ansökan som han har enligt samarbetskonventionen. Den överensstiimmcr med 34 *i kommittens förslag.
Hestiimmelserna i samarbetskonventionen om sökandens rlitt att ändra
ansökningen hos nationell myndighet (art. 28 m:h 41 samt reglerna 52 och
78) är tiimligen komplicerade. De innebär i huvudsak följande.
Ändring av internationell patentansökan får inte gf1 uti.iver vad som
framgick av ansökningen i den lydelse den hade niir den ingavs till den
mottagande myndigheten. om inte fördragsslutande stat för sitt vidkommande tilläter mera omfattande lindringar.
Inom den ram som anges av den internationella ansökningen i dess lydelse vid ingivandet.har sökanden rätt att hos designerad pakntmyndighet
ändra patentkrav. beskrivning och ritningar intill dess en mf111ad har förflutit från det att han har fullgjort sina äligganden enligt anikel 22. dvs. att till
vederbörande nationella patentmyndighet ge in avskrift av ansökningen
jämte översättning och betala föreskriven avgirt. Denna frist utgår sftlunda
i regel senast 21 mfmader fr{111 prioritetsdagen. Om den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten har beslutat att inte upprätta nyhetsgranskningsrapport. skall sökandt:n fullgöra dessa äligganden inom två manader
frtm dagen för det meddelande om detta beslut som den internationella nyhetsgranskningsmyndighetcn skall sända till honom. Som nämnts i redogörelsen för samarbetskonventionens innehåll skall nyhetsgranskningsrapporten vara färdig senast 16 månader frän prioritetsdagen. 1 Beslut att inte
uppriitta nyhetsgranskningsrapport kan dlirför inte fattas senare än 16 mf1nadt:r frf111 prioritetsdagcn. I de fall sftllant beslut fattas. utgår salunda den
frist inom vilken iindring fär göras kort tid efter det att 18 mänader har förflutit fr~1n prioritetsdagen. Har emellertid internationella byri111 inte sänt
avskrift av ansökningen samt nyhetsgranskningsrapporten resp. beslutet
att inte upprätta sädan rapport till designerad patentmyndighet före utgången av den frist som giiller enligt a11ikcl 22. fär sökanden utöva sin rlitt
att lindra ansökningen intill dess fyra månader har förflutit frfm fristens utgt111g. dvs. i regel inom 24 månader frt1n prioritetsdagen. Ansökan som iir
föremr1l för internationell förberedande patenterharhctsprövning ft1r änd-

' Under vissa förutsättningar <regel 23.1.a jämförd med regel 22.1.al kan det förekomma att avskrift av den internationella ansökningen kommer den internationella
nyhetsgranskningsmyndigheten till handa något senare än 13 månader från prioritetsdagen. Fristen för uppriiltande av nyhetsgranskningsrapport förlängs dä i motsvarande män. Frän detta fall bortses dock här.
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ras intill dess 25 månader har förflutit fr:'m prioritetsdagen såvitt avser stat
som har utvalts senast 19 månader frfrn nämnda dag. Nationell patentmyndighet för inte meddela patent eller avslå internationell ansökan före utg:'l.ngen av den frist inom vilken sökanden enligt konventionen har rätt att
ändra ansökningen, om inte sökanden uttryckligen medger detta.
Samarbetskonventionens reglering avser sålunda dels den ram inom vilken sökanden har rätt att ändra internationell patentansökan. dels den tidsfrist inom vilken ändring får liga rum.
Konventionens huvudregel i vad avser ramen för ändring, niimligen att
ändringen inte för gå utöver vad som framgick av den internationella patentansökningen i dess lydelse niir den ingavs till den nwttagande myndig-

*

heten. överensstämmer i sak med vad som gäller enligt 13 pakntlagen.
Där föreskrivs att ansökan om patent inte för lindras sä att patent söks p<'t
ni\.got som inte framgick av ansökningen när den gjordes. Som framgt1r av

*

vad som tidigare anförts föresli\.s att 52 patentlagen lindras sä att :'i.sidosättande av föreskriften i 13 utgör grund för ogiltigförklaring. Pf1 grund
härav bör Sverige inte utnyttja den möjlighet som konventionen ger fördragsslutande stat att tillåta mera omfattande lindringar av internationell
patentansökan än som nu sagts.
En reglering av de frister inom vilka ändring får ske som helt överens-

*

stämmer med samarbetskonventionen blir tämligen svåröverskådlig. Fördragsslutande stat har emellertid rlitt att tillåta att sökanden ändrar sin ansökan senare än som följer av konventionsbestämmelserna. I den mf111 bestämmelserna rörande nationella ansökningar i detta avseende är förmänligare för sökanden än konventionens bcstiimmelser kan alltså samma bestfönmelscr gälla för både nationella och internationella patcntansiikningar.
När det gäller nationella ansökningar förutsiitts i 2 kap. att dessa för ändras när som helst under handläggningen. Avsli'ls en ansökan fftr sökanden
ändra ansökningen under besvärsförfarandet. Denna möjlighet lär utnyttjas i flertalet fall i vilka en ansökan har avslagits av patentmyndigheten.

*

Enligt 19 får patentkraven dock inte ändras sedan ansökningen har godkänts för utläggning si\. att patentskyddets omfattning utvidgas. Denna reglering beträffande nationella patentansökningar kan däiför göras tillämplig
oeksii på internationella patentansökningar, om bestämmelser införs som
hindrar att internationell patentansökan godkänns för utläggning innan den
frist för ändring som anges i samarhetskonventionen har g{1tt ut.
Eftersom ett avslagsbeslut som meddelas av den svenska patentmyndigheten inte berövar sökanden hans rätt att ändra ansökningen, torde samarbetskonventionen i och för sig inte förbjuda att sadant beslut meddelas före utgången av den frist inom vilken sökanden enligt konventionen har riitt
att ändra ansökningen. Konventionens bestämmelser förefaller niimligen
snarast avse slutligt beslut att viigra patent. Sökanden torde dock ofta ha
intresse av att kunna ändra ansökningen innan ärendet avgörs i första in-

Prop. 1977 /78: I Del A

353

stans. Det synes dii1i"ör rimligt att ansökningen inte för avslfts av patentmyndigheten innan den frist för lindring som anges i konventionen har gillt
ut. om inte sökanden uttryddigen medger det.
På grund av vad sälunua anl"örts har i förevarande paragral"s.fi"irsta stycke tagits in en bestiimmelse om att internationell patentansökan inte för
godkiinnas för utliiggning eller avslås innan fyra mfmader har förflutit frf1n

*

utg{mgen av den frist som giillcr enligt 31 första eller andra styået. I
andra styd.l'f ges en siirskild bestämmelse för vissa internationella patentansökningar som iir föremftl för internationell förberedande patentcrbarhctsprövning. Om sökanden inom 19 m[inader från den internationella ingivningsdagen eller. om rrioritet yrkas. den dag frfm vilken prioriteten begi.irs har l"örklarat att han avser att använda resultatet av denna prövning
vid ansökan om patent för Sverige (dvs. angivit Sverige som utvald stall.
far sttlunda enligt andra stycket ansökningen inte godkiinnas för utliiggning
eller avsläs förriin 25 månader har förflutit fri'm prioritetsdagen. Har diiremot Sverige ut valts senare iin 19 m:inader fr:in den internationella ingivningsdagcn resp. prioritetsdagcn. blir bestämmelsen i första stycket tillliimplig.
Som framgär av vad som nyss har anl"örts för patentmyndigheten enligt
konventionen meddela patent eller avslå internationell ansökan före utgången av den frist inom vilken sökanden har riitt att iindra ansökningen.
om sökanden uttryckligen medger detta. I paragrafens tredje stycke föreskrivs diirför. att ansökningen far godkännas för utläggning eller avslt1s före utgängen av den frist som gäller enligt första eller andra stycket om sökanden samtycker till att ansökningen avgörs dessförinnan.
35

*

I paragrafen regleras vid vilken tidpunkt den svenska patentmyndight:ten tidigast får utliigga eller publicera internationell patentansökan. Be-

*

stämmelsen överensstämmer med 35 i kommittens förslag.
Enligt artikel 30.2.a i samarbetskonventionen for nationell patentmyndighet inte läta tredje man få tillgång till internationell patentansökan före
den tidigaste av följande tidpunkter. niimligen den dag d{1 ansökningen
publiceras av internationella byrån ("internationell publicering". vilken
enligt artikel 21 skall äga rum snarast efter det alt I~ månader har förflutit
frfm prioritetsdagen ). den Jag dt1 den nationella patentmyndigheten tar
emot avskrift av ansökningen frän internationella byrrtn enligt artikel 20
och den dag J:i den nationella patentmyndigheten tar emot avskrift av ansökningen från sökanden enligt artikel 22. Ansökningen får dock hållas tillgänglig for tredje man tidigare, om sökanden medger delta. Vidare gäller
enligt artikel 30.4 att nationell patentmyndighet inte fär "publicera" en internationell patentansökan eller översättning av denna innan den internationella publiceringen har ägt rum. Med publicera avses hiir offentliggöra i
tryck. Om den internationella publiceringen inte har iigt rum inom 20 m{1~3
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nader från prioritetsdagen. för den nationella myndigheten emellertid publicera ansökningen.
Artikel 30.4 innebär sålunda förbud för nationella patentmyndigheter att
i tryckt skrift offentliggöra den internationella ansökningen eller översiittning av denna innan den internationella publiceringen har iigt rum eller 20
mi'lnader har förllutit från prioritetsdagen. Bestämmelsen i artikel 30.2.a
måste däremot ges den tolkningen. att nationell patentmyndighet har riitt
att frän och med den tidigaste av de i bestämmelsen niimnda tidpunkterna
göra ansökningen allmänt tillgänglig pa annat siitt än genom publicering i
tryckt skrift. Detta innebär att i de fall s(1m nämns i artikel 30.2.a interna-

*·

tionell patentansökan kan hallas allmänt tillgänglig enligt 22
Som framgår av vad som har anförts i anslutning till 33 skall internationell patentansökan hållas tillgiinglig för envar enligt 22 först när sökanden har ingivit översättning av den fullföljda ansökningen. Därmed iir de förutsättningar som anges i artikel 30.2.a uppfyllda och ansökningen för sålunda htillas
tillgänglig för envar.
I artikel 30.4 sägs inte uttryckligen att den nationella publiceringen fär
äga rum innan den internationella publiceringen har iigt rum eller tjugomanadersfristen har gatt ut. om sökanden medger detta. Ikstämmelserna om
inskränkning i rätten att offentliggöra ansökningen är emellertid tillkomna i
sökandens intresse. Härtill kommer att artikel 30.4 måste läsas i samband
med artikel 30.2.a. På grund härav måste nationell patentmyndighet vara
oförhindrad att låta nationell publicering äga rum tidigare än som föreskrivs i artikel 30.4, om sökanden medger detta.
Har sökanden inom 19 mfrnader frf111 prioritetsdagcn utvalt viss stal. för
som niimnts i anslutning till 33 prövning eller annan handlliggning av ansökningen vid den nationella patentmyndigheten i den staten inte äga rum
tidigare iin 25 månader från prioritetsdagen, om inte sökanden ul!ryckligen
begär att prövning eller handliiggning skall äga rum tidigare (art. 40). Fördragsslutande stat fär avge reservation av innebörd. att denna bestämmelse inte betar dess patentmyndighet riil!en att publicera den internationella
ansökningen eller översättning av denna tidigare än 25 månader från ansökningsdagcn (art. 64.2.a.ii). Sådan reservation befriar dock inte för-

*
*

*

dragsslutande stat från skyldigheten att iaktta vad som föreskrivs i artikel
30.
Enligt 21

~tredje

stycket skall tryckta exemplar av beskrivning och pa-

tentkrav finnas att tillgå hos patentmyndigheten från och med den dag då
ansökningen utläggs. Som förut har nämnts (avsnitt 11. 9.1) låter emellertid
patentverket, när det gäller ansökningar som blir tillgängliga för envar före
utläggningen. publicera ett patentkrav (i regel huvudkravet) och en figur ur
ritningarna redan när ifrågavarande ansökan blir offentlig. Som tidigare
har anförts (avsnitt 11.9.5) föreslås att i svensk rätt införs obligatorisk publicering av sammandraget när ansökningen blir allmänt tillgänglig.
Patentmyndigheten föreslås fä möjlighet att publicera andra delar av an-
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sökningen tillsammans med sammandraget. Denna publicering införs bl. a.
för att tillgodose näiingslivets informationsbehov. Det synes angeliiget att
möjligheten till publicering inte inskränks mera än som lir nödvändigt enligt samarbetskonventionen. Detta flir särskild betydelse när det gäller internationell patentansökan som är föremål för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning. Om Sverige har utvalts inom 19 månader från
prioritetsuagen. fär nämligen som nyss nämnts si\uan publicering i princip
inte äga rum förrän 25 månader har förflutit fri\n nämnda dag. För att unugtt fördröjning av publiceringen utöver vad som föranleds av artikel 30.4
bör Sverige avge reservation enligt artikel 64.2.a.ii.
Enligt samarbetskonventionen är Jet som nyss nämnts inte tilli\tet att
publicera internationell ansökan eller del därav i utläggningsskrift eller annan tryckt skrift före utgången av uen frist som anges i artikel 30.4. rör att
förhindra att publicering av internationell ansökan äger rum i strid mot artikel 30.4 föreskrivs i förevarande paragraf. att internationell patentansökan inte får utläggas eller publiceras av patentmynuigheten förrän den har
publicerats av internationella byrån eller 20 månader har förllutit från den
internationella ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. den dag från vilken prioriteten begärs. om inte sökanden medger detta.
I detta sammanhang bör nämnas en föreskrift i konventionens artikel
30.2.c om att bestämmelserna i artikel 30.2.a inte utgör hinder för patentmyndigheten i designerad stat att låta '"judiciell myndighet" ("judicial authorities'". "autorites judiciaires") fä tillgfrng till internationell ansökan.
Uttrycket "judiciell myndighet .. omfattar inte bara domstolar utan i vart
fall även åklagar- och polismyndigheter samt exekutiva myndigheter.
För svensk rätts del är myndighets rätt att fä tillghng till icke offentliga
handlingar till större delen oreglerad. I 38 *andra stycket lagen ( 1937: 249)
om inskr~inkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. den s. k.
sekretesslagen. föreskrivs emellertid att om handling som inte får utlämnas
till envar kan antas vara av betydelse som bevis i rättegång eller för förundersökning i brottmM. domstol fi\r förordna att handlingen skall tillhandahällas domstolen eller unuersökningsledaren. Denna regel är försedd med
vissa undantag. Dessutom gäller bl. a. att handling inte utan att synnerlig
anledning förekommer därtill fär företes i rättegi\ng eller vid fönmdersökning. om yrkeshemlighet därigenom skulle röjas.

**

36 och 37
I dessa paragrafer regleras det fall att en internationell patentansökan
fullföljs i Sverige även sil.vitt avser en del som inte har varit friremi\.! för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Paragraferna överensstämmer med 36 och 37

*·

** i kom-

mittens förslag. bortsett från en redaktionell ändring i 37
Bestämmelserna i förevarande tvä paragrafer grundas på artiklarna 17 .3
och 34.3 i samarbetskonventionen. I dessa artiklar finns bestämmelser om
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fullföljande av sädan internationell patentansökan som nyhetsgranskningsmyndigheten eller myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning har ansett omfatta mera iin som enligt samarbetskonventionen far tas upp i en och samma ansökan.
En internationell patentansökan skall enligt samarbetskonventionen
uppfylla vissa föreskrifter rörande uppfinningens enhet. Om den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten anser att en internationell ansökan
inte uppfyller dessa föreskrifter. skall myndigheten anmoda sökanden att
inom viss tid betala tilläggsavgift. Myndigheten skall upprätta nyhetsgranskningsrapport rörande de delar av ansökningen som hänför sig till
den uppfinning som anges först i patentkraven (huvuduppfinningen). Efterkommer sökanden helt eller delvis anmodan. skall rapport upprättas
även beträffande de delar av ansökningen som hänför sig till de uppfinningar för vilka tilliiggsavgift har betalats inom förelagd tid.
Sökanden har rätt att i designerad stat fullfölja även de delar av ansökningen som inte har varit föremål för internationell nyhetsgranskning pt1
grund av att tilläggsavgift inte har betalats. Fördragsslutande stat får emellertid föreskriva att. om dess nationella patentmyndighet delar den internationella nyhetsgranskningsmyndighetcns uppfattning att ansökningen inte
uppfyller kravet på uppfinningens enhet. de delar av ansökningen som inte
har varit föremål för internationell nyhetsgranskning skall anses återkallade savitt avser den staten. om inte sökanden betalar en särskild avgift till
den statens patentmyndighet (art. 17.3l.
Även den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall pröva huruvida enhetskravet är uppfyllt. Om prövningsmyndigheten anser att ansökningen inte uppfyller bestämmelserna i
konventionen rörande uppfinningens enhet. fftr myndigheten anmoda sökanden att antingen inskränka patentkraven så att ansökningen kommer
att uppfylla dessa bestämmelser eller betala tilläggsavgift. Efterkommes
inte anmodan. skall myndigheten upprätta prövningsrapport beträffande
endast de delar av ansökningen som hänför sig till vad som förefaller vara
huvuduppfinningen.
Fördragsslutan<le stat fär föreskriva att. om sökanden efter anmodan av
prövningsmyndigheten väljer att inskränka patentkraven. de delar av den
internationella ansökningen som till följd härav inte hlir föremål för internationell förhercdande patenterbarhetsprövning skall anses återkallade såvitt avser den staten. om inte sökanden betalar en särskild avgift till den
statens patentmyndighet. För det fall att sökanden inte har efterkommit
den internationella prövningsmyndighetens anmodan att inskränka patentkraven eller betala tilläggsavgift fär föreskrivas att. om den nationella patentmyndigheten i utvald stat delar den internationella prövningsmyndighetens uppfattning att ansökningen inte uppfyller kravet på uppfinningens
enhet. de delar av ansökningen som inte hänför sig till huvuduppfinningen
och som därför inte omfattas av prövningsrapporten skall anses ftterkalla-
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de savitt avser den staten. om inte sökanden hetalar en särskild avgift till
den statens patentmyndighet (art. J4.3).

*

I J6 hehandlas det fall att en del av en internationell patentansökan inte har varit föremäl för internationell nyhetsgranskning eller internationell
förberedande patenterharhetsprövning på grund av att ansökningen har
ansetts omfatta flera av varandra oberoende uppfinningar och att sökanden inte inom föreskriven tiu har erlagt tilläggsavgift till vederbörande nyhctsgranskningsmyndighet resp. myndighet för internationell förheredande patcntcrbarhetsprövning. Patentmyndigheten skall i sådant fall pröva
om ansökningen omfattar flera av varandra oberoende uppfinningar. Finner patentmyndigheten att sä är fallet.
inte har granskats eller prövats av den
tilcrkallau st1vitt avser Sverige. om inte
liiggsavgift inom tvä mftnader frtin det

skall den del av ansökningen som
internationella myndigheten anses
sökanden erlägger föreskriven tillatt patentmyndigheten har avsiint

underrättelse till honom om att patentmyndigheten delar den internationella myndighetens uppfattning hetr:iffanue uppfinningens enhet. Finner patentmyndigheten däremot att ansökningcn inte omfattar flera av varandra
oheroende uppfinningar. skall myndigheten f"ortsiitta hehandlingen av ansökningen.
Det fall att sökanden på anmodan av dcn myndighet som utför internationell förberedande patcnterbarhetsprövning har inskränkt patentkraven
bchandlas i 37 §. I sådant fall skall ucn del av ansökningen som pä grund
av inskränkningen inte har prövats anses återkallad såvitt avser Sverige.
om inte sökanden betalar föreskriven tilläggsavgift inom två månader från
det att patentmyndigheten har avsänt underrättelse till honom härom.
I anslutning till 36 och 37 ~* bör crinras om att patcntlagen och patentkungörelsen innehåller bestämmelser om ''uppfinningens enhet". I samma
ansökan fär enligt 10 *patentlagen inte sökas patent pä tvti eller llt:ra uppfiirningar som är ohcroende av varandra. Frågan i vad mån uppfinningar
skall anses enhetliga p{1 sådant sätt att de for tas upp i samma patentansökan behandlas i 14 och 15
patentkungörelsen. Som framgår av vad som
tidigare har anförts (avsnitt 11. 7.4l bör sf1dana ändringar göras i patentkungörelsen, att regleringen i kungörelsen av uppfinningens enhet blir förenlig med samarbetskonventionen. Omfattar en ansökan flera uppfinningar som inte ftlr tas upp i samma ansökan. blir samtliga uppfinningar före-

**

*

mål för prövning endast om sökanden enligt 20 patentkungörelsen delar
ansökningen i flera ansökningar. Ansökningsavgift skall erläggas för varje
ny ansökan som uppkommer vid sildan delning. Bestämmelserna om delning gäller också i fråga om internationell patentansökan. och detta även
om sökanden har betalat sädana tilläggsavgifter som avses i förevarande
paragrafer.
Regeringsrätten har i sitt remissyttrande tagit upp frågan om talan mot
den svenska patentmyndighetens beslut i fall när patentmyndigheten enligt
36

*omprövar beslut som har meddelats av internationell nyhctsgransk-
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ningsmyndighet eller myndighet för internationell förheredande patenterbarhetsprövning.
Bestämmelserna om talan mot patentmyndighetens beslut enligt patentlagen finns f. n. i 24. 25 och 72 **·
I 24 *första styået regleras talan mot slutligt beslut p:'t patentavdelning-

*

en i ärende angående ansökan om patent. I 24 andra stycket regleras talan mot beslut varigenom begäran om åternpptagning av patentansökan
har avslagits och talan mot beslut varigenom begäran om överföring av patentansökan har bifallits. I paragrafens tredje stycke regleras talan mot beslut om hemlighttllandet av vissa handlingar i patentansökningsärende. I

*·

25 *anges hur talan skall föras i fall som avses i 24
I n * behandlas talan mot slutligt beslut av patentmyndigheten i andra

*·

fall iin som avses i 24
Hiirmed åsyftas beslut rörande meddelade patent.
Enligt föreliggande lagförslag placeras bestämmelserna i nuvarande 72

*

*· I den nya 75 *har också tagits in bestämmelser om talan mot beslut enligt nya n *·
som 75

Slutligt beslut är beslut varigenom patentmyndigheten skiljer sig från saken. Förutom avgörande pi1 materiella grunder räknas som slutligt beslut
ocksi1 avvisnings- och avskrivningsbeslut.
S:'i.dant beslut rörande uppfinnings enhet som avses i 36 kan inte i något fall anses som slutligt. Finner patentmyndigheten den internationella
myndighetens avgörande oriktigt, skall myndigheten fortsätta handläggningen av ansökningen i dess helhet. Skulle patentmyndigheten finna att
ansökningen omfattar tlera av varandra oberoende uppfinningar. innehär
inte heller detta att n:'tgon del av ärendet avgörs. Först sedan fristen för att
betala tilläggsavgift har löpt ut. kan beslut om avskrivning fattas. 24
första stycket Lir sålunda inte tillämpligt pi1 det beslut i vilket patentmyndigheten fastsl:'i.r alt enhetskravet inte iir uppfyllt. Inte heller någon av de
andra bestLimmelserna om fullf~ljd är tillämpliga pä beslut enligt 36
Det
kan emellertid inte anses föreligga skiil att medge särskild talan mot beslut
som avses i 36 *·Om sökanden bestrider 1iktigheten i patentmyndighetens
bedömning att ansökningen är oenhetlig och myndigheten efter hestridandet vidhi1ller sin uppfattning. måste patentansökningen avslås. Detta följer
av den grundläggande principen att patent inte fär meddelas i annan form
än den med vilken sökanden är införstådd. Över detta avslagsbeslut kan

*

*

*·

sökanden föra besvär i vanlig ordning. Har sökanden överklagat avslagsbeslutet och finner därefter högre instans att ansökningen är oenhetlig. synes beslutet i högre instans fä anses ersätta patentmyndighetens underrättelse till sökanden såsom utgångspunkt för fristen att betala tilläggsavgift.
Det torde vara lämpligt all patentmyndigheten i sin underrättelse till sökanden anmodar denne att komma in med bestridande, om han inte delar
patentmyndighetens uppfattning om ansökningens enhet. Om sökanden
enhart underlåter all betala tilläggsavgiften. avskrivs nämligen ansökningen på formell grund och det torde inte vara möjligt att i besvär över avskrivningsbeslutet föra in den materiella frågan om ansökningens enhetlighet.
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3~q

I denna paragraf behandlas vissa fall. i vilka den svenska patentmyndigheten skall ompröva beslut av mottagande myndighet eller internationella
byrtm. Paragrafen grundas pä samarbetskonventionens artikel 25 och regel
51 i tilliimpningsföreskrifterna. Vissa iindringar har gjorts i paragrafen i
förhE1llande till 38 ~ i kommittens förslag. Ändringarna bestär huvudsakligen i att förutsättningarna för omprövning har angivits i lagtexten samt att
en uttrycklig föreskrift har tagits in om att 2 kap. lir tillämpligt pt1 ansökan
som har kommit in till patentmyndigheten enligt förevarande paragraf.
Som niimnts i redogörelsen för konventionens innehtdl (avsnitt 4.2) har
sökanden rätt all i vissa fall fä beslut som har meddelats av mottagande
myndighet eller internationella byr~in omprövat av den nationella patentmyndigheten i designerad stat (art. 2.5.1 och 2.5.2). Detta hr fallet om den
mottagandc myndigheten har vägrat att åsiitta ansökningen internationell
ingivningsdag eller förklarat att ansökningen skall anses äterkallad. Detsamma giiller om internationella byrt111 har förklarat att ansökningen skall
anscs i1tcrkallad på grund av all arkivexemplaret av ansökningcn inte har
kommit byrtm till handa inom föreskriven tid. Slutligen gäller detta om den
mottagande myndigheten har förklarat alt designeringen av viss stal skall
anses föcrkallad.
Beg:iran om omprövning av s11danl beslut skall framstiillas hos internationella byrfm inom tva månader frt\n den dag da den underriittclsc om ifrf1gavarande beslut som siindes till sökanden dagtecknats (regel .51 ). Framstiills st1dan begiiran inom föreskriven till. skall internationella byrån siinda
avskrift av samtliga handlingar i iirenuet till Je Jesigneraue myndigheter
som sökanden anger. I det fall alt Jen mottagande mynuighcten har förklarat att designe1ingen av viss stat skall anscs ftterkallad. skall hanulingarna
sandas till Jen nationella patentmyndigheten i if'r11gavarande stat. Sökanden mr1ste inom nämnda tvåmanadersfrist tillställa vai:ie patentmynuighet.
som han önskar skall ompröva beslutet. översättning av ansökningen om
sådan erfordras och betala den avgift som föreskrivs i nationell lag. Har sökanden i fråga om viss stat iakttagit dessa bestämmelser. skall den statens
patentmynuighet ompröva beslutet. Om denna mynuighet finner alt den
mottagande myndighetens resp. internationella byråns beslut var felaktigt.
skall den internationella ansökningen i den staten behandlas som om ifrågavarande beslut inte hade meddelats. Den nationella patentmyndigheten
skall i sådant fall underrätta internationella byrån om sill ställningstagande.
För att sökanden skall såvitt gäller Sverige fä till stånd sådan omprövning som nu avses bör kriivas alt han ger in översättning och betalar ansökningsavgift såsom vid fullföljd. Begäran om omprövning syftar ju till alt fä.
ansökningen upptagen till nationell behandling.
I förevarande paragrafs j()r.1·ta .1·tycke föreskrivs att. om mottagande
myndighet har vägrat att fastställa internationell ingivningsuag för interna-

Prop. 1977/78:1 Del A

360

tionell patentansökan eller förklarat att ansökningen skall anses 1\terkallad
eller förklarat att yrkande om att ansökningen skall omfatta Sverige skall
anses Etterkallat. patentmyndigheten skall pt1 begäran av sökanden ompröva
detta heslut lfi"irsta punkten l. Detsamma skall gälla i fråga om heslut av internationella hy rån att ansökningen skall anses återkallad {andra p1111kte11 ).
I första stycket ställs vidare upp vissa förutsättningar för att begäran om
omprövning skall tas upp av patentmyndigheten. I enlighet med artikel
25.1 och regel 51 föreskrivs sålunda att sådan begäran skall framställas till
internationella byrfln inom tvt1 månader från det att underriittdse om den
mottagande myndighetens eller internationella byråns beslut avsänts till
sökanden {lrecfje p1111kte11 ). Med stöd av artikel 25.2 uppställs som ytterligare villkor att sökanden inom samma tid till patentmyndigheten ger in
översättning av ansökningen i den omfattning regeringen förordnar och betalar fastställd ansökningsavgift (f]iirde p1111kte11 ). I fråga om utgångspunkten för beräkning av fristen hänvisas till vad som har anförts i anslutning

*

till 31 andra stycket.
Finner patentmyndigheten att den mottagande myndighetens eller internationella byräns heslut är oriktigt, skall patentmyndigheten enligt lindra
stycket fiirstll p1111kte11 fastställa internationell ingivningsdag för ansökningen. om detta inte har skett. samt fortsätta behandlingen av ansökningen. Motsiittningsvis gäller givetvis att om patentmyndigheten finner beslutet riktigt, ntigon fortsatt behandling av ansökningen inte skall ske.
I kommittens förslag berörs inte frf1gan i vad män 2 kap. patentlagen iir
tillfönpligt på ansökan som tas upp till omprövning enligt förevarande paragraf. Detta har under remissbehandlingen kritiserats av regeringsrätten. I
princip bör si\dan ansökan handläggas enligt samma ordning som internationell patentansökan som fullföljs enligt 31
Pä grund hiirav har i förevarande paragraf i andra styckl.'f andra punkten tagits in en föreskrift av innebörd att. frt111sett de särskilda bestämmelserna om omprövning som
finns i paragrafen. 2 kap. gäller betriiffande ansökan som har kommit in till
patentmyndigheten enligt denna paragraf.

*·

Till följd av denna föreskrift blir bl. a. bestämmelserna i 24 § om besvär i
patentansökningsärcnde tillämpliga. Beslut efter si\dan omprövning som
avses i förevarande paragraf blir alltid slutligt beslut. om patentmyndigheten finner den mottagande myndighetens eller internationella byråns beslut
riktigt. Talan mot sådant beslut kan därmed föras av sökanden enligt 24

*

första stycket.
Det kan ifrägasättas om tredje man skall ha rätt att föra talan mot beslut
varigenom patentmyndigheten vid prövning enligt förevarande paragraf
förklarar den m•)tlagande myndighetens eller internationella byråns beslut
oriktigt. I 1966 i\.rs proposition berördes ett liknande fall. nämligen beslut
om återupprättande av patent. Enligt föredragande departementschcfen
{prop. 1966: 40 s.249) kunde det tänkas att annan än sökanden i vissa fall
1igde överklaga beslut om att återupprätta patent. Det borde emellertid en-
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ligt hans mening överliimnas ät praxis att avgöra frågan om talerätt med
hänsyn till beslutets natur och omstiindigheterna i det enskilda fallet. Detsamma synes böra gälla i fråga om taleriitt för tredje man vid beslut enligt
förevarande raragraf.
40

~

I paragrafen regleras patenttiden. Någon ändring har inte gjorts i förM.1lande till kommittens förslag.
Enligt paragrafens.fiirsta stycke i dess nu gällande lydelse kan ett patent
uprrätthi'dlas intill 17 år frtm den dag då patentansökningen gjordes. Av
skäl som tidigare anförts (avsnitt 11.10.5) har tiden förlängts till 20 år frän
nfönnda dag.
I sin nu gällande lydelse innehåller paragrafen i andra stycket en föreskrift om tilläggspatent. Eftersom systemet med tilläggspatent föreslås
upphöra Ufr avsnitt 11.6.4 ). har detta stycke fätt utgå. I fråga om giltighetstiden för tilläggspatent som har mcddelats före lagändringens ikraftträdande eller som enligt övcrgängsbestämmelserna till de föreslagna lagändringarna meddelas därefter hiinvisas till vad som anförs i anslutning till punkt 9
i övergångsbestiimmelserna.
41

*

Paragrafen innehäller bestämmelser om skyldighet att betala årsavgift
för patent. De nu föreslagna iindringarna i paragrafen föranleds av att systemet med tilläggspatent föreslås avskaffat. Sålunda har fi'irsta stycket
ändrats och andra stycket utgfttl.

*

*·

Bestämmelserna i nuvarande 73 föreslås utgöra 76
Med anledning
därav har hiinvisningen till 73 i det nuvarande första stycket ändrats till
att avsc cn hiinvisning till 76
Förslaget till ny lydelse av förevarande raragraf överensstämmer med

*

*·

41

*i kornmittens förslag.

51

*

Paragrafen innehftller i sin nuvarande lydelse bestämmelser om påföljd
av försummelse att erlägga årsavgift. Någon ändring har inte gjorts i förhållande till kommittens förslag.
I det nuvarande första stycket föreskrivs att om årsavgift inte erläggs en-

**.

ligt 41 och 42
patent är förfallet från och med ingången av det paten tår
för vilket avgiften inte har erlagts. Någon ändring i denna bestämmelse
görs inte. Det bör emellertid framhållas att 41 *inte är tillämplig på europeiskt patent. I fråga om sådant patent ges en motsvarande bestämmelse i
86 § första stycket. Genom särskild föreskrift i 86 § andra stycket blir 51 §
tillämplig också pf1 europeiskt patent. om årsavgift för sådant patent inte
erl~iggs enligt 86 §första stycket och 42 §.
I paragrafens nuvarande andra stycke finns bestämmelser om återupp-

Prop. 1977/78:1 Del A

362

rättanJc av ratent som har fö1fallit rft grund av b1istanJc betalning av ttrsavgiftcr. l det nuvarande 1re(Ue stycket ges föreskrifter om föranviindarriitt
i samband meJ att patent {1tcruprr~ittas. Dessa bfala stycken har utgiHt. De
har i sak ersat ls av besliimmclser i 72 andra stycket och 74 * andra och
tredje styckena. Beträffande dessa bestämmelser hänvisas till vad som anförs i anslutning till nämnda paragrafer.

*

52

*

I denna raragraf regleras ogiltigförklaring av ratent. Nägon ~indring har
inte gjorts i förhållande till kommittens förslag.

Enligt första stycket i dess nu giillanJe lydelse skall patent rä talan diirom förklaras ogiltigt. om det har meddelats i strid mot I eller 2 *· H~invis
ningen till dessa raragrafcr innebär att grund för ogiltigförklaring föreligger. om ratent har mcJJclats rtt nftgot som ligger utanför Jet patenterbara
omradet eller i strid mot villkoren om nyhet och uprlinningshöjd. Sfalan
grund föreligger vidare om patent har meddelats annan än urrfinnaren eller dennes rättsinnehavare. Patent far dock enligt uttrycklig föreskrift inte
förklaras ogiltigt pä den grund att den som har fatt patentet varit berättigad
till endast viss andel i det.
I enlighet med vad som anförs i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11. 12.5) har antalet ogiltighetsgrunder utökats. Samtliga grunder kan åberoras såväl mot patent som har meddelats
av den svenska ratentmynJighcten som mol euroreiskt patent för Sverige.
De olika grunderna har tagits urp under fyra numrerade runkter i förevarande raragrafs.f{"ir.l'/(I stycke.
Oe ogiltighetsgrundcr som har tagits urr under punkt I motsvarar i sak
de ogiltighetsgrunder som f. n. anges i förevarande paragraf. Eftersom hestiimmelsen skall tilliimras iiven i fråga om curoreiskt patent. kan den nu
gtillunJe lydelsen. att ratcnt skall förklaras ogiltigt om Jet har meddelats i
st1id mot I eller 2 *·dock inte beh<'tllas. Europeiskt ratenl meddelas niimligcn inte enligt ratcntlagens bestämmelser utan enligt besliimmelserna i
den curoreiska patentkonventionen. Meddelas euroreiskt ratenl i strid
nwt konventionens patentcrbarhetsvillkor och dess hcstiimmc:lser om
verkan av iildrc rättighet. för det enligt konventionen förklaras ogiltigt (art.
138.1.a och 139.2). Patcnterharhetsvillkoren enligt I och 2 **patentlagen i
deras nu föreslagna lydelse överensstämmer emellertid i sak med konventionens reglering i nu nämnda hänseende. Följaktligen kan i patentlagen föreskrivas att patent som giillcr för Sverige skall förklaras ogiltigt. om del
har meddelats oaktat villkoren i I och 2 ** inte är uppfyllda. Avgörande
huruvida euroreiskl patent lir ogiltigt skall sålunda. i fall som nu avses. ske
med tilfämpning av enbart ratentlagen och inte med tillämpning av konventionens bestiimmelscr.
Under p11nkf 2 tas urr en bestämmelse om att patent för förklaras ogiltigt om Jet har meddelats fastän uppfinningen inte är så tydligt angiven i
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patentet att en fackman meJ leJning diirav kan utöva Jen. Denna ogiltighetsgrund har infiirts efter förebilJ fri\n den europeiska patentkonventionen (art. 138. I .b) och konventionen om marknadspatent (art. 57.1.bl. Bestämmelsen innehiir att patent kan förklaras ogiltigt om kravet på tydlighet
i beskrivningen av uppfinningen i patentansökningen (8 andra stycket

*

tredje punkten enligt förslaget. 9 *andra stycket ;mura punkten enligt gällande riill) inte iir uppfyllt. Såsom tidigare har framh<'illits (avsnitt 11.12.5)
m{1ste det emellertid vara frftga om en avseviird b1ist för att det skall kunna
göras gällande all en fackman inte meJ ledning av beskrivningen kan utöva
uppfinningen. För all undvika osiikcrhet för patenthavarna bör bcstiimmelscn tillämpas med stor försiktighet. Den omständigheten att beskrivningen iir hehtiftaJ med brist eller otydlighet som borde ha föranlett patentmyndigheten all under handHiggningen av ansökningen kriiva förtydligande eller komplettering behöver diirför inte innebiira all tillrilcklig grunJ för
ogiltigförklaring föreligger. Som ocksil har anförts i det föregående torde
denna ugiltighetsgrund i praktiken sällan bli tilhimplig.
P1111/.:t 3 avser Jet fall att ett patent omfattar något som inte framgick av
ansökningen när den gjordes. Även denna ogiltighetsgrund har införts efter

mönster frän den europeiska patentkonventionen (art. 138.1.c) och konventionen om marknadspatent (art. 57. I .c ). Den innebiir att patent kan förklaras ogiltigt. llll1 sökanden i strid mot förbudet i 13 * har iinJrat ansökningen så att patent söks på nf1got som inte framgick av ansökningen när
den gjonJes eller enligt 14 *skall anses gjord. Har löpdagsförskjutning enligt 14 ~ägt rum. skall s<ilunda detta beaktas vid tilliimpning av förevarande punkt. Med uttrycket '"vad som framgick av ansökningen"' i1syftas sakinnehf1llet. inte ansökningens redaktionella utformning.
Under p1111/.:1 4 anges att grnnd för ogiltigförklaring föreligger om patentskyJdets omfallning har utvidgats ct"ter det att patentansökningen har godkänts för utläggning.

*

SeJan patentansökan har godkänts för utliiggning. får enligt 19 andra
styckct i dess nu föreslagna lydelse patentkraven inte iindras så att patentskyJdets omfattning ut viJgas. Som niimnts i det föregäende (avsnitt
11. 12.3 l har förbudet mot att iinJra patentkraven så att skyddsomfånget utvidgas efter Jet att ansökan har godkiints för utfäggning tillkommit bl. a. av
hänsyn till rättssiikerheten för tredje man (jfr. prop. 1966: 40 s. 118).
Denna ogiltighetsgrnnd har. såsom fömt nämnts (avsnitt 11.12.5). införts efter förebild från den europeiska patentkonventionen (art. 138. l.d)
och konventionen om marknadspatent (art. 57.1.d). Bestämmelserna i
dessa konventioner utgår emellertid från ett system där utfäggning av patentansökan inte finns utan där patent meddelas före invändningsförfarandet. Rätten att ändra ansökan så att skyddsomfänget i något avseende utvidgas upphör här i och med att patent meddelas. I fråga om europeiskt patent gäller sålunda att det fär förklaras ogiltigt om skyddsomfånget har utvidgats efter det att patentet har meddelats. ri.irevarande bestämmelse kan
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dlirför inte omedelbart tillämpas på europeiskt patent för Sverige. En särskild reglering i detta avseende har tagits in i 84
1 fråga om möjligheten till partiell ogiltigförklaring hänvisas till vad som
anförts därom i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.12.5).

*.

Bestämmelsen i nuvarande första stycket andra punkten om att patent
inte far förklaras L1giltigt därför all den som har fått patentet varit berättigad till endast viss andel i det har brutits ut och placerats som ett andra
stycke.
Tredje och.fjärde styckena överensstämmer med nuvarande andra resp.
tredje stycket bortsett från en redaktionell ändring i tredje stycket.
53

*

Denna paragraf innehrtller bestämmelser om överföring av patent. Med
anledning av ändringarna i 52 har den nuvarande hänvisningen i förevarande paragrafs första stycke till 52 tredje stycket bytts ut mot en hänvisning till 52 § tjärde stycket. 1 övrigt iir paragrafen oförändrad.

*

55

*

*

I denna paragraf finns föreskrifter om att patentmyndigheten skall utfärda kungörelse när patent har förfallit eller förklarats upphört. när patent
genom lagakraft vunnen dom har förklarats ogiltigt eller överförts och när
ansökan om åternpprättande av patent har blivit prövad genom lagakraftvunnet beslut. Eftersom besUimmclserna om återupprättande av patent
(51
anurn och tredje styckena) föreslås upphlivda, har föreskriften om
kungörelse rörande beslut om ftterupprättande utgått (jfr dock 74 första
stycket).

*

60

*

*

1 förevarande paragraf regleras skyddet för en patentsökt uppfinning under tiden fram till patentmeddelandet. det s. k. provisoriska skyddet.
Enligt .fi'irsta stycket .fi'irsta p1111kte11 i dess nuvarande lydelse skall. om
någon yrkesmässigt utnyttjar patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit allmänt tillgängliga. bestämmelserna
om patentinträng äga motsvarande tillämpning i den m1'tn ansökningen leder till patent. Denna föreskrift innebär att patentskyddets omfattning under ansökningstiden bestäms av det meddelade patentet. Patentkravens lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig är sålunda principiellt utan
betydelse för skyddsomfångct under ansökningstiden.
Denna reglering har ändrats genom en ny andra punkt i första stycket.
Rörande skälen för denna ändring hänvisas till vad som har anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.14.5).
Enligt den nya bestämmelsen gäller sålunda att för tiden innan utläggningen av patentansökningen har kungjorts enligt 21 ~. patcntskyddet omfattar
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endast vad som framgår si\väl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmiint tillgiinglig som av patentkraven enligt patentet. Motsättningsvis gäller att patentkraven enligt patentet retroaktivt besliimrner
patentskyddets omfattning under den del av ansökningstiden som ligger efter kungörandet om utHiggningen.
Den nya andra punkten medför att patentskyddet under tiden före kungörandet om utläggningen aldrig kan omfatta nf1got som inte framgår av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig.
Skyddsomfänget kan däremot bli mindre. om patentkraven i denna lydelse
inte får motsvarighet i det meddelade patentet. Skulle det meddelade patentet ge skydd för nagot som inte framgår av patentkraven i deras lydelse
när ansökningen blev allmänt tillgänglig. kan skyddet i den delen gälla först
från och med att utläggningen av patentansökningen har kungjorts.
Enligtj("frsta stycket tret(ie punkten - som motsvarar styckets nuvarande andra punkt - gäller att vid intrång under ansökningstiden inte får dömas till straff. Vidare gäller att skadesltmd för intrång under tiden innan utläggning av patentansökningen har kungjorts bara kan utgi\ i form av sådan
ersättning för utnyttjandet av uppfinningen som anses skälig.
I andra stycket har inte gjorts någon ändring.
Förevarande paragraf är tillämplig endast p:i patent som har meddelats
av den svenska patentmyndigheten. Stivitt gäller europeiska patent finns
särskilda bestämmelser om det provisoriska skyddet i 89 * andra stycket.

72*
I denna paragraf ges bestämmelser för det fall att en patentsökande eller
patenthavare har förhindrats att gentemot patentmyndigheten iaktta frist
som har fastställts i patentlagen eller med stöd av denna. Paragrafen är en
motsvarighet till artikel 122 i den europeiska patentkonventionen. I fråga
om de överväganden som ligger till grund för bestämmelserna hänvisas till
vad som har anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna
lagstiftningen (avsnitt 11.15.5). Paragrafen överensstiimmer i sak med 72 *
i kommittens förslag.
I förevarande paragrafs.f("irsta stycke behandlas det fall att en patentsökande, fastän han har gjort allt som skäligen kunnat krävas av honom. inte
har kunnat gentemot patentmyndigheten iaktta sådan frist för att vidta viss
ätgärd som har fastställts i patentlagen eller med stöd av denna och till
följd därav har lidit rättsförlust. I sädant fall skall patentmyndigheten förklara att atgärden skall anses vidtagen i rätt tid, om han inom tvä mänader
från det att hindret upphörde, dock senast ett år från fristens utgång, både
har vidtagit åtgärden och gjort skriftlig framställning om att åtgärden skall
gälla som vidtagen i rätt tid.
Som framgår av lagtexten är bestämmelsen tillämplig endast när en pate11t.w)/.:a11de har underlåtit att iaktta frist. Lagrummet är sålunda inte tilllämpligt om någon har försuttit fristen enligt 21 *andra stycket för att göra
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inviin<lning mot patentansökan. Vidare avser bestiimmelsen endast frist
s1rn1 skall iakttas grntc111ot fJilte111111y11dig/ie(('11. Bestämmelsen iir <liirför inte tilliimplig p<·1 frist som skall iakttas i förhallandc till regeringsriitten eller
allmän domstol. I prnp. 1976/77: 96 föresms att patentverkets hesviirsavdelning ombildas till en fristående förvaltningsdomstol. patenthesvärsriittcn. Eftersom patenthesviirsrätten. i motsats till den nuvarande hesvtirsavdelningen. inte kommer att utgöra del av patentmyndigheten. blir förevarande bestiimmelse inte heller tilliimplig pt1 frist som skall iakttas i förhållande till patcntbesviirsrättcn.
Som förutsiHtning för att första stycket skall vara tilliimpligt giiller. all
sökanden har gjort allt vad som skiiligen har kunnat kriivas av honom for
att iaktta fristen. Lagrummet har p<'l denna punkt utformats i nära anslutning till knnventionstexten. Det har övervägts att i stället anviinda den formulering som finns i 32 kap. 8

~

första stycket riittcgängshalken för all

ange niir laga förfall skall anses ha förelegat. Diir föreskrivs all laga förfall
föreligger. dit ni1gon genom avbrott i allmiinna saml1irdseln. sjukdom eller
annan omsUindighet som han inte hade bort förutse eller riittcn eljest finner
utgöra giltig ursiikt. har hindrats att fullgöra vad som har fdegat honom.
Från danskt och norskt

h~ill

har emellertid anförts. att en sådan avfattning i

dansk och norsk rätt inte skulle ge bestiimmclsen samma innebörd som
konventionstexten. För att fä till stitnd överensstiimmelse mellan lagtexterna i de nor<liska länderna har diirför valls att utforma den svenska lagtexten i niira anslutning till konvcntionstextcn. Som utgt111gspunkt bör
emellertid giilla att l1edömningen av vad som skall anses vara godtagbart
fört.all enligt förcvaranJe paragraf skall ske enligt samma normer som vid
prövning huruvida laga förfall fiircligger enligt 32 kap. 8
ken. Det bör

p~1pekas

* riittegfö1gsbal-

att enligt uttalanden vid den Jiplomatiska konferens

vid vilken den curoreiska patentkonventionen antogs artikel_ 122 bör tolkas restriktivt. Detsamma bör gälla i fräga om förevarande lagrum.
En patentsökan<le utför vanligen inte själv de ätgärder som mf1ste vi<ltas
i ett patentiirende utan anlitar ombuJ för detta. Kravet all sökanden skall
ha gjort allt vad som skäligen har kunnat kriivas av honom för att iaktta
fristen iir emellertid uppfyllt om sökandens ombud inte har varit i ständ att
iaktta fristen. trots att ombudet har gjort allt vad som skiiligen har kunnat
krävas av honom för att iaktta denna (jfr 32 kap. 8

*andra stycket rätte-

gimgsbalken ). Någon uttrycklig föreskrift härom har inte ansetts erforderlig. Har diiremot ombudet varit försumligt. får sökanden inte fullgöra sina
aligganden efter fristens

utg<~ng

under åberopande av att han sjlilv inte har

varit försumlig.
Lagrummets tillämplighet är inte begränsad till fall då en frist har överskridits till följd av oregelbundenheter eller avbrott i förbinJelserna mellan
sökanden eller dennes ombud å ena sidan och patentmyndigheten a ;mura
sidan (jfr avsnitt 11.15.5). Lagrummet kan salunda vara tillämpligt även
om överskridandet heror pa oregelbundenheter eller avbrott i förbinJelser-
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na mellan en sökande och hans ombud.
Som förutsiittning för att en för sent vidtagen ätgiird skall kunna förklaras giilla s[1som vidtagen i riitt tid föreskrivs ocksft att sökanden genom sin
underli1tenhet att iaktta fristen har lidit riittsförlust. Motsvarande villkor
finns i den europeiska patentkonventionen. I konventionens artikel 122
anges s{1lunda som förutsiittning för artikelns tilHimplighet att sökandens
underliltenhet att iaktta en frist har till omedelbar följd att riittighet eller
rätt att föra besviirstalan g[ir förlorad. Som exempel pt1 all rättighet gf1r förlorad nämns i konventionen alt ett yrkamk avsl{1s. en europeisk patentansökan avslf1s eller anses ftterkallad eller ett europeiskt patent upphiivs.
Dessa riittsföljder tiicks av det i lagtexten använda ultryckel rättsförlusl.
Det bör påpekas all i det fall en ansökan har avskrivits enligt 15

*andra

stycket eller 20 *första stycket nf1gon riittighet inte kan anses ha gått förlorau st1 fönge ansökningen kan f1terupptas.
I förevarande paragrafs a11drn stycke ges föreskrifter för det fall att en
patcnthavare har förhindrats att erlägga t1rsavgift i rätt tid.
Enligt 42 *första stycket förfaller årsavgift till betalning första dagen av
det patcnt{1r som den avser. Arsavgift för paten tår som börjar innan patentet meddelades eller inom t vti mtmadcr diirefter förfaller dock först den dag
då två mfmader har förflutit fr{1n patentets meddelande. Uppfinnare som
har avseviird svttrighet att erliigga ftrsavgift kan enligt andra stycket medges ans tänd av patentmyndigheten under högst tre år från patentets meddelande. om han begär detta senast den dag dä årsavgift förfaller första
gfmgen. Avsh'ts sftlfan bcgiiran. skall avgift som erläggs inom tvä mt111ader

frt111 avslagsbeslutet anses erlagd i rätt tid. Vidare har patenthavaren enligt
tredje stycket en frist pti sex månader från ordinarie förfallodag att med

*

den förhöjning som kan vara faststiilld (enligt 50 andra stycket patentkungörelsen 20 '::;.) betala avgiften. Har sökanden medgivits ansti\.nd med
att erf1igga ärsavgiftcn. riiknas fristen från den tidpunkt till vilken anstånd
har erhf11lits.
I förevarande paragrafs andra stycke föreskrivs att första stycket iiger
m11tsvarande ti!Himpning sf1vitt avser patcnlhavare som inte har erlagt års-

*

avgift inom den frist som anges i 42 tredje stycket. dvs. inom sex mänader frän den ordinarie förfallodagen. För all patenthavaren i de fall som avses i förevarande paragraf inte skall kunna betala ärsavgift mer än ett

ar

från den ordinarie förfallodagen föreskrivs emellertid. att avgiften skall vara erlagd och framställningen ingiven senast sex mf1nader frän utgången av
den sexmänadcrsfrist som anges i 42

*tredje stycket. Det bör påpekas att

en riillighet inte kan anses ha gått förlorad. om den ordinarie föri'allodagcn
har överskridits men årsavgiften iinnu. utan särskilt medgivande. kan erläggas mot en extra avgift.
Av skäl som tidigare har anförts (avsnitt I I. 15.5) bör den möjlighet att få
för sent vidtagen ätgiird godtagen som ges i förevarande paragraf inte omfatta den tolvmånadersfrist inom vilken en patentansökan måste göras för

3()8
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att fa Mnjuta prioritet frb.n tidigare ansökan. I paragrafens trl'l(ie stvck<' ges
s~ilunda en föreskrift av innehörd all första stycket inte giiller prioritetsfristcn.
Kommillcns förslag inneht'tller i förevarande paragrafs tredje stycke en
uttry1:klig föreskrift att första stycket inte gäller frist som anges i 25 eller
75 ~-dvs. besvärsfristcr. Av sktil som nyss har anförts följer av förevarand1: paragrafs första stycke att bestämmelserna om möjligheten att fä för
sent vidtagen 1\.tgärd godtagen inte är ti!Himpliga på frist som skall iakllas i
förhållande till patenthcsvärsriittcn. Nf1gon uttrycklig bestiimmclse härom
hchövs därför inte i paragrafens tredje stycke. I detta sammanhang bör erinras om att i frt1ga om försutten besvärsfrist i vissa fall möjlighet finns att
utnyllja det särskilda riittsmedlct återstiillande av försutten tid (jfr avsnill
11. 15. I).

Det mästc anses uppenbart att första stycket i förevarande paragraf inte
gäller frist för att göra framsttillning som avses där eller i andra stycket.
Ntlgon uttrycklig föreskrift härom har inte ansetts nödviindig.

73

*

Denna paragraf innehåller bestiimmelser som föranleds av regel 82 i tilllämpningsförcskrifterna till samarbetskonventionen rörande möjlighet för
den som har gjort internationell patentansökan all i vissa fall fä för sent
vidtagen åtgärd godtagen. Paragrafen överenssHimmer med 73

~

i kom-

mittens förslag.
Som nämnts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.15.3) har bestämmelserna i förevarande paragraf ansetts
nödviindiga för att den svenska lagstiftningen skall uppfylla de krav som
uppsHills i samarbetskonventionen. Av skäl som diir anfi.i11s har paragrafen gjorts tillämplig enbart pi\. de frister i fn\ga om vilka Sverige enligt samarbetskonventionen iir skyldig att införa hestämmelser som svarar mot regel 82. Detta är fallet endast såvitt avser frist som anges i 31 ~.dvs. frist för
sökanden att fullfölja internationell patentansökan för all erhålla patent för
Sverige genom att till den svenska patentmyndigheten ge in avskrift av den
internationella patentansökningen och översiittning av ansökningen till
svenska samt betala fastställd ansökningsavgift.
I överensstämmelse med regel 82 i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen har sålunda i förevarande paragraf tagits in besti.immelser av innebörd att i vissa fall av postförsening eller avhrott i postg{111gen

*

åtgiird som avses i 31 skall anses vidtagen inom den frist som där anges.
Nt1gon bevisning om att sökanden faktiskt har gjort allt vad som skiiligen
har kunnat kriivas av honom fär sålunda inte fordras i dessa fall.
Det första fallet avser avbrott i postgången pa grund av force majeure.
Patentmyndigheten skall sålunda förklara att i\tgärd enligt 31 skall anses
vidtagen i rätt tid. om avbrott har ägt rum i postförbindelserna på grund av
krig. revolution. upplopp. strejk. naturkatastrof eller annan liknande om-

*
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stlindighet pf1 den ort där avsiindaren vistas eller har sin rörelse. Snm fiirutslillning hiirför gäller ck1ck att avbrottet har förekommit nt1gon av de tio
dagarna niirmast före fristens utgfrng samt att den handling eller avgift som

*har avsänts till patentmyndigheten inom fem dagar frfm det att

avses i 31

postförbindclserna har t1ternpptagits.
Det andra fallet giiller andra oregelbundenheter i postgf1ngen. Patent-

*

myndigheten skall s{ilunda likas?1 förklara all åtgärd enligt 31 skall anses
vidtagen i riitt tid. om handlingen eller avgiften har avsiints till patentmyndigheten i rekommenderad försiindelse senast fem dagar före fristens utg?mg. Detta giiller dock endast om försiindclsen har siints med llygpost diir
sf1 har varit möjligt eller avsiindaren har haft anledning anta att försiindelsen vid ytledes befordran skulle ha anliint till patentmyndigheten inom t vi1
dagar frf1n avsiindningsdagen.
I motsats till vad som är fallet i artikel 122 i den eurnpeiska patentkonventionen uppstiills i regel 82 inte nf1got krav pf1 att underlåtenheten att
iaktta frist har medfört riittsförlust. 1-örsummelse att iaktta frist som anges
i 31

*leder dock alltid till riittsförlust för sökanden. eftersnm han i sf1 fall

förlorar rätten att fullfölja ansökningen i Sverige. Det föreligger diirför inte
något hinder mot att låta kravet på att unde1fatenhet all iaktta frist skall ha
medfört riittsförlust gälla även i de fall som avses i förevarande paragraf.
Oet är att märka att förevarande paragraf är tilliirnplig endast vid fall av
försening eller förlust av försändelse eller avgift som av sökanden eller
hans ombud har siints till den svenska patentmyndigheten. Oen iir sfilunda
i motsats till 72

*inte tilliimplig pfi oregelbundenheter eller avbrott i post-

grtngen mellan en huvudman m.:h hans ombud. Oet bör emellertid framhfillas att T2
31

*iir tilHimplig iiven i fr<'iga om överskridande av frist som anges i

*·
I detta sammanhang bör beröras en b.:stiimmelse i tilliimpningsföreskrif-

terna till samarbetskonventionen om berlikning av tidsfrister. I regel 80. 7
föreskrivs. att en tidsfrist som utliiper viss dag gr1r ut vid tjiinstetidens slut
den dagen hos den nationella patentmyndighet eller internationella organisation. till vilken en handling skall ges in eller en avgift betalas r·at the moment the national Office nr intergovernmental organization - - - closes
for business on that day" ). Sftdan myndighet eller internationell organisation fär dock utsträcka tidsfristen till kl. 24.00 ifrfigavarande dag.
Enligt 7

~

första stycket förvaltningslagen ( 1971: 290) skall en handling

anses ha kommit in till myndighet den dag då handlingen eller avi om betakl postförsiindelse. i vilken handlingen är innesluten. har anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till handa. Kan det antas att
handlingen eller avi om denna viss dag har avbmnats i myndighetens lokal
eller avskilts (enligt lagens ursprungliga lydelse "funnits tillgtinglig") för
myndigheten pf1 postanstalt, anses den enligt paragrafens andra stycke ha
kommit in den dagen. om den kommer behörig tjiinsteman till handa närmast följande arbetsdag. Motsvarande bestiimmclser giiller för förvalt-

24 Riksdagen 1977/78. I sw11/. Nr I. J)e/ A
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*förva\tningsprocess\agen) och allmi\n domstol D3 kap.
*riittegångshalken ).

ningsdomsto\ (44

3

I motiven till niimnda paragraf i förvaltningslagen uttalade föredragande
departementsch..:fen (prop. 1971: 30 s. 370). att nf1gon vidlyftig utredning

om huruvida handlingen faktiskt hade funnits i myndighetens lokal före kl.

24 viss d<1g inte skulle hchöva företas utan all det normalt horde ri.icka med
att det inte framstod som osannolikt att s:'t hade varit förhållandet. Ä. ven
niir det giilh.le att avgöra huruvida en handling viss dag hade funnits tillgiinglig för myndighet pft postanstalt ansåg han all heviskravet borde sättas
ICtgt. Det borde enligt hans uppfattning vara tillriickligt att det med hiinsyn
till förefintliga uppgifter (lm t. ex. dag för fiirsiindelscns poststiimpling. försening av postgilngcn och rutiner vid ins11rtcring av försiindclser i postfack
<•ch posthoxar inte framstod som osannolikt att handlingen viss dag hade
funnits tillglinglig för myndigheten ptt postanstalt. I samband med en lag~indring

varigenom uttrycket "avskilts" ersatte det i lagtexten ursprungli-

gen anviinda uttrycket '"funnits tillgiinglig" uttalade dcpartementschefcn
(prnp. 1973: 30 s. 80). att avgörande för frftgan om niir handling eller avi hade kommit en myndighet till handa inte var tidpunkten för handlingens eller avins ankomst till pnstanstalten utan tidpunkten för insortering i myndighetens postbox eller postfack. Dliremot borde det enligt hans mening
inte tillmiitas någon hctydelsc huruvida myndigheten vid insorteringsögonblicket faktiskt iigde tilltriide eller ej till den lokal diir posthoxen eller
postfacket fanns.
Bestiimmelserna i 7

* förvaltningslagen kan inte anses strida mot regel

80.7 i tilliimpningsfiireskrifterna till samarhetskonventionen. Detta giiller
iiven presumtionsregcln i paragrafens andra stycke. Det rör sig niimligen
hiir om en processuell bestiimmdse. som tar sikte på det fall att ingivaren
gör gällande att handlingen har avlämnats hos myndigheten eller avskilts
för myndigheten pa postanstalten före fristens utgång och som anger vilken hevisning ingivaren m:'lste förebringa för att hans ptistt1ende skall godtas.

74

*
Denna paragraf. som i sak överensstiimmer med 74

*i kommittens för-

slag. innehåller hestiimmelser om utfi.irdande av kungörelse för det fall
framstiillning som avses i T!. * bifalls samt om föranviindarriitt i sädana
fall.
Enligt T!. och 73 ~*kan en sökande, när ordinära riittsmedel inte Hingre
kan anviindas. under vissa förutsiittningar fft patentansökan som har avslagits eller avskrivits p<'1 nytt upptagen till prövning. Vidare kan patent
som har flirfallit till följd av att årsavgift inte har erlagts inom föreskriven
tid på nytt komma att g~illa. Av h~insyn till tredje man bör kungörelse utfärdas om beslutet rör patentansökan som har hlivit allmiint tillgiinglig eller
ett meddelat patent och heslutet innebär att ansökan i\terupptas till be-
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handling eller att patentet ftter giillcr. f-öreskrift om att patentmyndigheten
skall utförda kungörelse i sttdana fall har tagits in i förevarande paragrafs
,li"irs/11.1·/ycke.

Kungörelser i patentiirenden införs enligt 53 *patentkungörelsen i en av
patent verket utgiven puhlikation, Svensk Patenttidning.
I förevarande paragrafs andra sr.1·cke har tagits upp bestlimrnclser om el!
slags föranviindarriitt i fall dt1 T2 eller 73 * tilliimpas.
Enligt 4 * far den som yrkesmiissigt utnyttjade uppfinning i Sverige niir
ansökan om patent pi1 uppfinningen gjordes utan hinder av patentet fortsiitta utnyttjandet med hihehi1llande av dess allmiinna art. om utnyttjandet
inte innefattade uppenhart misshruk i förhållande till sökanden eller nttgon
frän vilken denne hiirleder sin riitt. s. k. föranviindarriitl. Sådan riitt tillkommer under motsvarande fiirutsiillningar även den som har vidtagit viisentliga ii.tgiirder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige. Riilten får överga till annan endast tillsammans med rörelse. i vilken den har
uppkommit eller i vilken utnyttjandet avsetts skola ske.
Om en patentsiikande försitter en frist. kan detta leda till att ansökningen avsH\s eller avskrivs. Niir heslut om avslag har vunnit laga kraft eller

*

*

den frist pf1 fyra manader som enligt l.'i tredje stycket eller 20 första
stycket sista punkten giiller för i1terupplagande av avskriven ansökan har
g;'1tt ut. står det envar fritt alt utnyttja den uppfinning för vilken skydd söktes. Som nyss niimnts kan det emellertid inträffa. att ansökningen ptl nytt
tas upp till priivning pa grund av bestiimmelserna i 72 eller 73

*och att den

diirefter leder till patent. Är ansökningen allmiint tillgänglig enligt '.!'.!

*·

mäste del anses ohilligt om den som. efter det att avslagsheslutet har vunnit laga kraft eller nyssnlimnda frist pft fyra månader gi\tt ut men innan
kungörelse har utfärdats om att ansökningen pä nytt tas upp till prövning.
har hö~jat att yrkesmiissigt utnyttja uppfinningen inte skulle få fortsiitta utnyttjandet.
Den föreslagna regleringen i 72 * andra stycket kan vidare leda till all
patent. som har förfallit pä grund av att ii.rsavgift inte har erlagts inom föreskriven tid. på nytt kommer all giilla. Det maste ocksf1 anses obilligt om
den som. efter det alt patentet har förfallit men innan kungörelse har utfärdats enligt första stycket : förevarande paragraf om att patentet f1ter är gällande. har hörjat att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen inte skulle fii fortsiitta detta utnyttjande. Det skall i detta sammanhang erinras om att i det
fall att ell förfallet patent äteruppriittas mt>d stöd av de nu giillande bestäm-

*

*

melserna i .'i I andra stycket. samma föranvändarriill som i 4 medges
den som. efter det all patentet hade förfallit men innan ansökan om ateruppriittande hade kungjorts. hade hör:iat utnyttja uppfinningen yrkesmiissigt i Sverige eller vidtagit viisentliga åtgärder därför.

n

*

Som fiirut niimnls har bestiimmelserna i
införts som en motsvarighet till konventionens artikel 122. Om en patentsökande eller patenthavare
av det europeiska patentverket återinsätts i sina rättigheter med stöd av
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artikel 122, skall detta ha riittsverkan i de fiirdragsslutande stater som ansökningen eller patentet omfattar. Fördragsslutande stat måste emellertid
ge en med föranviindarriHt jämförbar riitt at den som i den statcn. efter det
att riittsförlusten har intriitt men innan beslutet om återinsättande i tidigare
rättigheter kungjorts. i god tro har utnyttjat uppfinning som omfattas av
ifrågavarande ansökan eller patent eller har vidtagit viisentliga Mgärder for
sådant utnyttjande. Denna typ av föranvändarrlitt regleras i 93 ~ andra
stycket.
Förutsättningarna för den föranviindarrlitt som föreskrivs i konventionens artikel 122 skiljer sig emellertid i ett avseende från förutsiittningarna

*.

för den egentliga föranvtindarri\tl som anges i 4
Sftlunda iir den föranviindarrätt som föreskrivs i konventionen betingad av att den som utnyttjade uppfinningen eller vidtog åtgärder för att utnyttja den var i god tro. Som
förutsiittning för föranviindarriitt enligt 4
giiller diircmot som nyss
niimnts endast att utnyttjandet eller åtgärderna inte innefattade 11ppe11hart
missbruk i forhftllande till sökanden eller nf1gon från vilken denne hiirleder
sin rätt. Eftersom avsaknad av god tro inte alltid innebär att sådant missbruk föreligger, rtidcr en skillnad mellan förutsiittningarna för föranviin-

*

darriitt i dessa tvft fall.
Det har ansetts att förutsiittningarna ftir föranviindarriitt i de fall som
kan uppkomma till följd av beslut enligt T2 eller 73 ~ bör vara desamma
som de förutsättningar som enligt den europeiska patentkonventionen
mäste fiireligga fi.ir föranviindarriitt i fall då det europeiska patentverket
med stöd av ai1ikel 122 ftterinsiitter patentsökanden eller patenthavaren i
dennes tidigare rättigheter. Förutsiittningarna för den föranviindarriitt som
anges i förevarande paragrafs a11clr11 stycke har utformats i enlighet h~ir
med. Denna föranvändarrätt iir således betingad av god tro. lnneh{tllet i

*.

riittcn iir detsamma som i föranvändarriitt enligt 4
Överlfltelse av föranvändarriitten i de fall som nu avses regleras i förevarande paragrafs trc1(ie sry"kc. Denna bestiimmelse överensstämmer med
4

*andra stycket.

75

*

*·

Till denna paragraf har överförts de bestämmelser som f. n. finns i T2
nämligen bestämmelser om talan mot beslut i ärende rörande meddelat patent.
I.f("irsta stycket .fi'irsta p1111kte11 föreskrivs att talan mot annat slutligt be-

*

slut av patentmyndigheten enligt förevarande lag än som avses i 24 förs
genom beslut hos patentbesviirsr~itten inom två månader från beslutets
dag. Denna punkt har ändrats så att den även är tilliimplig på beslut i anledning av frams@lning enligt nya n
dvs. beslut i anledning av framställning om att en för sent företagen fttgärd skall anses vidtagen i rätt tid. Så-

*·

dant beslut kan meddelas både i ärende rörande patentansökan och i ärende rörande meddelat patent. I andrci p1111kte11. som inte har ändrats. ges föreskrift om besvärsavgift.
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lkslut av patentmyndigheten enligt nya 72 eller nya T:O *att för sent vidtagen

fltg~ird

skall anses vidtagen i rätt tid kan givetvis beröra annans

r~itt.

I

1966 tirs proposition berördes ett liknande fall. nämligen beslut i anledning
av ansökan om återuppr1ittande av patent. Enligt föredragande dcpartemcntschefen (prop. 1966: 40 s. :!49J kunde det väl tänkas att annan lin sökanden i vissa fall ägde överklaga beslut om

återuppr~ittande

av patent.

Det borde emellertid enligt hans mening liimnas åt praxis att avgöra frf1gan
om taler~itt med hiinsyn till beslutets natur och omstiindighctcrna i det enskilda fallet. Detsamma synes böra gälla i fråga om beslut över framsttillning av patentsökande eller patcnthavarc enligt 72 eller 73

*·

Förevarande paragrafs andra stycke har förts över från nuvaranue 72

76

*
Denna paragraf motsvarar nuvarande 73

77

*·

*
Denna paragraf motsvarar i huvuJsak nuvarande 74

st~immer med 77

*i kommittens förslag.

*·

*· Den överens-

Första och andra styckena i förevarande paragraf är likalydanue med

*·
*får regeringen förordna att gransk-

första och andra styckena i nuvarande 74
Enligt tredje stycket i nuvarande 74

ning av patentansökan efter framställning av patentmyndigheten rnr äga
rum hos mynuighet i annan stat eller hos internationell institution. Nttgot
såuant förordnande har inte meddelats. Vidare får regeringen förordna att
den som i Sverige söker patent pa uppfinning som han tidigare har sökt patent på i annan stat är skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den
staten har delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Genom den senare bestämmelsen öppnas möjlighet att iiven utan
ett i organiserad form bedrivet samarbete mellan olika länder i Sverige utnyttja den granskning som har verkstiillts i utliindska patentverk. Förordnande i enlighet med denna bestlimmclse har meddelats i patentkungörelsen (3:! *J,
Under rcmissbehandlingcn har patcntombudsföreningcn hävdat att någon generell skyldighet att redovisa granskningsrcsultat fri'rn utlandet inte
bör föreligga. Föreningen har föreslagit att sådan skyldighet skall föreligga
bara efter förelliggande fri\n patentmyndigheten i varje särskilt fall. En sådan ordning har dock inte ansetts lämplig. Den av föreningen föreslagna
lindringen skulle nämligen leda till att handliiggningcn vid patentmyndigheten blir mera omständlig. vilket i sin tur skulle medföra högre hanuläggningskostnader.
Bestämmelsen om skyldighet för sökanden att redovisa granskningsrcsultat från utlandet kommer givetvis att vara tillämplig iiven i det fall att
patent har sökts i utlandet genom internationell patentansökan. I samarbetskonventionens artikel 4:! föreskrivs emellertid. alt utvald patentmyn-
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dighct som tar emot rapplll·t över internatinnell förberedande patenterbarhctspri.ivning inte för kriiva all siikanden skall tillhandahålla avskrift av eller liimna uppgirt rörande innehållet i handling som har samband med prövningen av samma internationdla ansökan vid patentmyndigheten i annan
utvald stat. Med anledning härav har i paragrafens tredje stycke som andra
punkt tillfogats en bestiimmelsc av innebörd att regeringen i fråga om internationell patentansökan. som har varit föremäl för internationell förberedande patcnterbarhehprövning och i fråga om vilken rapport rörande denna prövning har ingivits till patentmyndigheten. inte för meddela förordnande om skyldighet för sökanden att Himna sådan reuovisning som avses i
tredje stycket första punkten.
Det finns inte anleuning att behälla den nuvarande begdinsningen av
möjligheten att utnyttja resultatet av utliindsk granskning till uet fall att
den utliindska ansökningen har ingivits tidigare än den svenska. Utbyte av
granskningsresultat biir kunna ske iiven om den utHindska ansökningen har
gjorts samtidigt med eller senare lin den svenska ansökningen. I tredje

stycket.fi"irsta p1111k1e11 har däifor ordet ··tidigare·· fött utgå ur lagtexten.

78

~

Denna paragraf motsvarar nuvarande 75
79

*
Denna paragraf motsvarar nuvaranue 76

80

*·
~-

~

Fi.ircvaranue paragraf. som inleder det särskilda kapitlet om europeiskt
patent. innehclllcr definitioner av begreppen i ··europeiskt patent" och
··europeisk patentansökan" samt vissa bestiimmclscr ri.irandc ingivanue
av europeisk patentansökan. Vidare innehåller paragrafen formföreskrift
för överlätclsc av europeisk patentansökan. Slutligen gi.irs viss begriinsning i tillämpligheten av följande paragrafer. Bortsett frtrn formförcskriften
övcrcnsstiimmcr paragrafen med 80

*i kommittens förslag.

Definitionerna av begreppen ··europeiskt patent" och "europeisk patentansökan" finns i paragrafcns.flirs/a stycke. De överensstämmer till innebörd med nrntsvaranue begrepp i den europeiska patentkonventionen.
1 andrn styc/.:1•tFir.1·t11 punkten ges anvisning om att ansökan om europeiskt patent skall göras hos det europeiska patentverket. I andrn punkten
medges att stidan ansökan ges in till den svenska pakntmyndigheten för att
av denna vidarebi.:fordras till det europeiska patentverket. Oi.:tta medgivande grundas pä artikel 75. I .b i den europeiska patentkonventionen. Ansökan som har givits in till den svenska patentmyndigheten har enligt
nämnda konvi.:ntinnshestämmelse samma rättsvcrkan som om den samma
dag hade givits in hos uct europeiska patentverket. Möjligheten att ge in en
europeisk patentansökan till den svenska patentmyndigheten står öppen
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för alla rn:h giiller oavsett om ansökningen omfattar Sverige dler ej.
Europeisk patentansökan som har mottagits av nali\)nell palentmymlighet skall enligt konventionen viJarehcfordras till Jet eun1peiska patentverket snarast möjligt. Om ansökningen inte skall underkastas granskning för
att utröna om Jen skall htdlas hemlig meJ hiinsyn till statens intresse, skall
den siinJas vidare inom sex veckor. Ansökan som underkastas stidan
granskning skall, om den inte skall hemlighflllas. vidarebcförJras st1 tidigt
att den kommer det europeiska patentverket till handa inom fyra mänader
fdn ingivandet eller. om prioritet yrkas, inom 14 m;)nader frfö1 prioritetsdagen. Kommer ansökningen inte det europeiska patentverket till handa
inom 14 mänader frrlll ingivandet resp. prioritetsdagen. skall den anses
ii.terkallad (art. 77). I si1dant fall kan den europeiska patentansökningen p<'t
hegiiran av sökanden omvandlas till nationella patentansökningm i de stater som omfattas av ansökningen (art. 135). Bestämmelser rörande om-

**·

vandling till nationell svensk patentansökan finns i 94 och 95
Ansökan
som skall hitllas hemlig skall inte översiindas till del europeiska patentverket.
En europeisk patentansökan kan delas upp i flera ansökningar. För den
del eller de delar som avskiljs frän den ursprungliga ansökningen kan göras
s. k. europeisk avdelad ansökan. Enligt konventionen larl. 75.3) mf1ste sitdan avdelad ansökan alltid ges in direkt lill del europeiska palenl verket.
En bestiimmelse hiirom har tagits upp i andm stycket tredje punkten.
I artikel 74 i den europeiska patentkonventionen föreskrivs all i frtiga om
europeisk patentansökan säsom formögenhelsobjekt skall i designerad stal
och med riittsverkan diir lilliimpas vad som enligt den statens lag giiller betriiffande nationella patentansökningar. om inte annat föreskrivs i konventionen. Betriiffande överlåtelse av europeisk patentansökan föreskrivs i artikel T2 att överlfilelse skall ske skriftligen nd1 underskrivas av de avtalsslutande parterna. Mot hakgrunJ av dessa konventionshestiirnrnelser har
som 1re1(ie .1rycke tagits in f"öreskrifl att iiverlfltclse av europeisk patentansökan är utan verkan med mindre Jen sker skriftligen och underskrivs av
övcrlf1taren och förvärvaren.
Övcrlil1else av europeisk patentansökan behöver givetvis inte göras i
siirskild handling. Sälunda är Jet tillriickligt att överlf1telsen har tagits in i
ett avtal som rör iiven andra fr{1gor, t. ex. ett avtal om övcrliltelsc av en rörelse, under förutslittning att detta avtal har undertecknats av häda parter.
I 81-95 ~*finns bestämmelser som gäller rätts verkan av och behandling
av europeiskt patent för Sverige och europeisk patentansökan som omfattar Sverige. För att det inte skall vara nödviindigt all i varje sådan bestämmelse ange alt den avser europeiskt patent för Sverige eller europeisk patentansökan som omfattar Sverige har i förevarande paragrafs./]iirde stycke tagits in en bestämmelse enligt vilken nämnda paragrafer giiller endast

sådana patent och patentansökningar.
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*
Denna paragraf. som iiven:nsstiimmer med 81

~

i kommittens förslag.

innehtlller de grundliiggandc hestiimmclserna om vilken riittsverkan ett för
Sverige meddelat eurnpeiskt patent har hiir i landet och vad som i övrigt
g:iitler i fräga om s:idant patent. Den grundar sig pä a11iklarna 2.2, 64.1 och
97.4 i den europeiska patentkonventionen.
l överensstiimmelse med konventionens artikel 97.4 föreskrivs att europeiskt patent lir meddelat niir det europeiska patentverket har kungjort sitt
beslut att meddela patentet. Sfldant patcnt har i Sverige samma riittsverkan som patcnt meddelat av den svenska patcntmyndigheten och följcr
iiv.::n i iivrigt samma bestiimmelser som sttdant patent. om inte annat st.tgs i
11 kap. Som tidigare niimnts (avsnitt 11.1.3) har samtliga siirbestfönmelser

rörande europeiskt patent sammanförts i 11 kap. I den 111{111 särskilda bestiimmelser in IL' finns i det kapitkt iir bcstiimmelserna i I och 2 samt 4- I 0
kap. tilliimpliga pt1 europeiskt patent.

82

*
Denna paragraf innehfdler bestiimmelser om vissa villkor för att europe-

iskt patent skall bli giillande i Sverige. nfönligen krav pft iiversiittning och
avgift. Vidare innehåller paragrafcn vissa bestiimmelser om patentmyndighetens åtgiirder med slidan övt:>rsiittning. I förhällande till kommittens förslag har vissa redaktionella lindringar gjorts.
Som framgfir av vad

Slllll

tidigare har anförts (avsnitt 11. 17. I) fär Sverige

som villklll. för att tillcrk~111na europeiskt patent riittsverkan här i landet föreskriva att patL'ntsökanden till den svenska patentmyndigheten ger in
översättning till svenska av den text som ligger till grund för det europeiska patent verkets beslut att meddela patentet. Som villkor för riittsverkan
ftir dessutom föreskrivas att siikanden betalar kost1iaderna för publicering
av iivers;ittningen (art. 65). Av skLil som har angivits i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt l l. l 7.4\ bör
kor stiillas upp för att europeiskt patent skall

des~a

vill-

rn riittsverkan hiir i landet.

I ./("irsw .1·/yc/.;<'1 .f("irsta punkten föreskrivs s{tlunda att europeiskt patent
har verkan i Sverige endast om sökanden inom tid som regeringen bestiimmer till patentmyndigheten har givit in översättning till svenska av den text
med vilken patentet kommer att meddelas och erlagt faststiilld avgift för
tryckning av översiittningcn. UnderlMenhet att inom föreskriven tid ge in
översättning och betala avgift medför siilunda att det europeiska patentet
anses icke ha meddelats såvitt giiller Sverige.
Den text som skall översiittas iir den som före patentmeddelandet delges
sökanden för godkiinnande. Sl•m förut niimnts underrättar det europeiska
patentverket siikanden om den lydelse i vilken verket avser att meddela
patent (a11. 97.2 och regel 51.4). Om sökanden önskar fä patent i denna lydelse, skall han inom tre mänader fri\n det att han erhöll niimnda undcrriittelse till det europeiska patcntverkL't betala föreskrivna avgifter för paten-
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tets meddelande och tryckning av pah?ntskrift samt ge in översiittning av
patentkravi:n till de tvr1 av det i:urnpeiska pati:nl verkets officiella språk
som inte har varit handliiggningsspr~1k för ansökningen.
I .fi"irsta stycket andra flt111kten behandlas det fall att det europeiska patentverket 'efter invändningsförfarandct har beslutat att ett för Sverige
meddelat europeiskt patent skall uppriitthällas i ändrad avfattning. Innan
ett sf1dant beslut meddelas. underrättas partema i inviindningsfö1farandet
om den lydelse i vilken det europeiska patentverket avser att patentet skall
uppriitthållas. Godtar patenthavaren denna lydelse. skall han anmodas att
inom viss frist till det europeiska patentverket erliigga avgift för tryckning
av ny patentskrift och ge in de övcrsiillningar som krävs av det europeiska
patentverket (art. 102.3 samt regel 58.4 och 5).
Sverige har rätt att kriiva översättning iiven av sfalan ändrad lydelse och
ersiillning för kostnaden för publiceringen av shdan övcrsiittning för all patentet skall bli giltigt i Sverige. I förevarande punkt föreskrivs all om det
europeiska patentverket har beslutat att eun1peiskt pa,ent för Sverige skall
upprätthf1llas i ändrad avfattning. vad som siigs i första punkten gäller även
i fn'tga om den iindrade texten. Underlf1tenhet att till den svenska patentmyndigheten ge in översättning av den text som ligger till grund för ändringsheslutet medför sftlunda all patentet anses inte ha giilll ens under tiden mellan patcntmeJdclandet och ändringsbeslutet.
Enligt första stycket ankommer det på regeringen att faststiilla liingJcn
av den frist inom vilken siikanden resp. patenthavaren skall komma in till
patentmyndigheten med sådana översättningar som avses i förevarande
paragraf. Den europeiska patentkonventionen innehaller vissa bestiimmelscr rörande längden av dessa frister. Om inte vederbörande stat medger
liingre frist. är fristen tre ml'rnader frtm Jet att sökanden resp. patenthavaren log emot underriittcls<: om alt d<:t ..:uropeiska patentverket iir herelt all
meddela patent eller låta patent uppriillhållas i viss avfattning. Denna minimifrist iir densamma som g1iller för att betala de avgifter och ge in de
översiitlningar som kriivs för att det europeiska patentverket skall meddela
patent eller hesluta att patent skall upprättht1llas i ändrad avfattning. Det
torde saknas anledning all medge Hingre frist iin den som gäller för att komma in med översättningar och avgift till det europeiska patentverket. Om
samma frist väljs. kommer översättningen till svenska normalt all linnas
hos den svenska patentmyndigheten innan det europeiska patentverket har
meddelat sitt beslut.

Andra och tredje styckena inncht1ller bestiimmelser om offcntlighet i fr{1ga om översättning av europeiskt patent som har kommit patentmyndigheten tillhanda och om utfärdande av kungörelse i dylika fall. Dessa bestämmelser motsvarar vad som giiller när utläggning av nationell patentansökan
har iigt rum (21 ~) eller patent har meddelats av den svenska patentmynJighcten (26 ~ ).
Översiillning som avses i förevarande paragraf är sedan den har inkom-
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mit till patcnlmynJigheten allmiin handling enligt tryåfrihetsförordningen. Med hiinsyn till all stidan översiitlning avser patentansökan Slllll omfattar Sverige far 23 ~sekretesslagen. som rör handlingar i ~irenden ang{tende
ansökan om patent. anses tilliimplig ptt översiillningen. Enligt niimnda lagrum giiller all innan patent har meddelats. handlingarna i ansökningsiirendet inte far uWimnas till annan utan sökandens samtycke. om inte annat
föranleJs av giillamle patentlagstiflning. För att sftdan översiillning skall
bli offentlig innan europeiskt patent medJelas m{tsle dii1för ges slirskild föreskrift i patentlagen.
Niir översiillningen ges in till den svenska patentmyndigheten. torJe i de
llesta fall den europeiska patentansökningen ha publicerats av det europeiska patentverket. St1dan publicering liger i regel rum nlir 18 mänader
har förflutit fri'm ingivningsdagen eller. om prioritet yrkas. prioritetsdagcn. rnirmed blir handlingarna i liren det offentliga hos det europeiska patentverket (art. 128.4). Översättningen avser di·i handlingar som rcJan lir
allmlint tillglingliga llCh hör dii1för vara o!Tentlig frt1n det all den har inkommit till den svenska patentmyndigheten. Det lir emellertid förutsall i konventionen att patent kan meddelas redan innan ansökningen har publicerats av det europeiska pate~1tverket. _Publicering av den europeiska patentansökningen sker dä i samband med att patentet meddelas (art. .93.1). I si'1dant fall kan drn översiillning som ges in till den svenska patentmyndigheten avse handlingar som nlir iiversättningen ges in iinnu inte är allmlint tillglingliga vid det europeiska patentverket (art. 128. I). Som nyss nämnts
kommer niimligen översiitlningen i regel att ha givits in till den svenska patentrnyndighetcn innan det europeiska patentet medJelas. Detta beror pil
att patentet meddelas tidigast fem mfo1aJcr efter det att sökanden har mottagit underrlittdse från det europeiska patentverket att verket lir berett att
meddela patent i viss avfattning tart. 97.5 och regel 51.4). Det kan inte anses förenligt med konventionen att översiittningen skulle bli offentlig blir i
landet innan ansökningshandlingarna blir allmiint tillgiingliga hos det europeiska patent verket.
Mot bakgrund av vad nu sagts föreskrivs i andra stycket som huvudregel
att översättning som avses i förevarande paragraf skall htlllas tillgiinglig för
envar. Har den europeiska patentansökningen inte publicerats av det europeiska patentverket niir översiiltningen kommer in. skall översiillningen
dock inte h<'dlas tillgiinglig förrän s5.dan publicering skett.
I trei{je .1tyc/.:et ges en bestämmelse om utfärdande av kungörelse i de fall
som nu avses. Stlvitt avser det europeiska patentverkets beslut att meddela patent föreskrivs all patentmyndigheten skall utfärda kungörelse niir
iiversiillning har ingivits. under förutsättning att avgift för tryckning har
erlagts inom föreskriven tid m:h att det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patentet. Anledningen till att det europeiska
patentverkets kungörelse skall avvaktas i detla fall lir att det europeiska
patentverkets beslut all meddela patent inte har rlittsverkan förriin från
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uen dag då kungörelsen om beslutet publiceras !art. 64.1 l. Niir uet giilkr
beslut att europeiskt patent skall uppriitthftllas i iindrad avfattning finns inte n{lgon motsvarande bestämmelse i konventionen. I dylika fall skall diirför den svenska patentmyndigheten utt1irda kungörelse utan att avvakta
del europeiska patentverkets kungörelse om beslutet att uppriitthi'tlla patentet i iindrad avfatlning. Liksom i övrigt då i förevarande kapitel talas
om beslut av det europeiska patentverket avses endast beslut som inte
Hingre kan överklagas. Den svenska patentmyndighetens kungörelse skall
s{tledes inte i n{tgot fall utfärdas förriin besviirsfristen för att överklaga beslutet att uppriitthttlla patentet i ändrad avfattning har grttt ut.
Det iir att miirka att den kungörelse som utfardas av den svenska patentmyndigheten visserligen har stor praktisk hl'lydelse för allmiinheten men
likviil saknar riittsverkan. För att europeiskt patent för Sverige skall fö
riillsverkan kriivs s{tlunda endast att översiittningen har ingivits och tryckningsavgitkn erlagts.
I tredje slyckct åliiggs patcntmyndighetrn vidare att niir kungörelse utfiiruas sit snart ske kan httlla tryckta exemplar av övcrsiittningen tillgiingliga. Dessa behöver sälunda inte föreligga samma dag som kungörelsen utfärdas men hör föreligga s1t snart det är möjligt med hiinsyn till uen tid som
ittg[tr för tryckning.
83

*
Denna paragraf innehåller bestämmelser om möjlighet att

rn

översiitt-

ning som ges in och avgift som erfaggs efter utgången av den frist som avses i 82

*godtagen som ingiven resp. erlagd i rätt tid.

Enligt 72 * första stycket kan under vissa förutsiittningar patentsökande
som inte har iakttagit frist gentemot den svenska patentmyndigheten rn fi..ireta r1tgiirden efter fristens utgang. h'ir.11a stycket .fi'irsta p1111kte11 i föreva-

*

rande paragraf innehriller en föreskrift av innebiird att 72 första stycket
iiger motsvarande tilliimpning i fr{tga om frist som avses i lC
Förutsättningarna för att en för sent inkommen övcrsiittning eller för
sent erlagd avgift skall anses ingiven resp. erlagd i riitt tid har beriirts i an-

*·

slutning till T2 *·Vad <~ngi\r den i T!. *angivna förutsiittningen att försittandct av fristen skall ha lett till riittsförlust ~ir att märka. att detta villkor alltid
iir uppfyllt om frist som avses i 82 ~ inte har iakttagits. Underlhtenhet att
iaktta denna frist medför nämligen att europeiskt patent anses aldrig ha fätt
verkan hiir i landet.
Enligt .fi'irsta stycket andra punkten skall patentmyndigheten kungöra
beslut som innebär att för sent ingiven översättning eller för sent erlagd avgift skall anses ha inkommit i rätt tid. Det bör framhållas att om patentmyndigheten enligt första punkten har förklarat att översättningen skall
anses ingiven eller avgiften skall anses erlagd i riitt tid. 82 ~ tredje stycket
blir tilHimpligt. Kungörelse om att översiittningen har inkommit skall dl'l utfärdas och översättningen tryckas enligt 82

*·
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Andra styckl'I innehitlkr hestiimmdse om en riitt av samma tyr som föranvändarriitt i fall da en för sent ingiven översättning eller för sent erlagd
avgift skall anses inkommen resp. erlagd i riitt tid. Hestiimmelscn utgör en
motsvarighet till 74 * andra m.:h tredje styckena. Detta slag av föranviindarriitt medges st\lunda den som. efter det att fristen för att inkomma med
översättning och avgift för tryckning har gått ut men innan kungörelse har
utfärdats. i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige
eller har vidtagit viiscntliga r11giirder diirför. Denna föranviindarrätt har
summa innehitll som föranviindarriitt enligt 74 *andra m.:h tredje styckena.
84

~

I förevarande raragraf regleras tilliimpningcn av 52

*första stycket 4 i

fr{1ga om euroreiskt ratent. Paragrafen överensstiimmer med kommittens

*.

förslag till 84
Enligt den i.:uropeiska patentkonventionen för europeiskt patent förklaras ogiltigt om patentt!ls skyddsomfäng har utvidgats efter det att patentet
har medddats (art. 138.1.d ). Som förut nämnts är enligt konventionen inviindningsförfarandet förlagt efter ratentmeddelandet. lnvändningsförfarandct kan leda till beslut att det eurorciska patentet skall giilla i lindrad
avfattning. Diirvid skall dock beaktas att sedan ratent har meddelats sökanden inte far iindra patentkraven sft att skyddsomfänget utvidgas (art.
123.3). Genom förbiseende från det europeiska patentverkets sida kan
emellertid skyddsoml'fö1get efter patentmeddelandet komma att utvidgas
till all omfatta nägot som inte omfattades av det ursprungligen meddelade
patentet.
Av skiil som tidigare har angivits (avsnitt 11.12.5) har såvitt avser patent
meddelade av den svenska patentmyndigheten motsvarande ogiltighetsgrund utformats så att den svenska patentmyndighetens beslut att godkänna patentansökan för utliiggning jämställs med det europeiska patentverkets heslut att meddela patent. Enligt 52

*första stycket 4 skall sålunda

patent förklaras ogiltigt. om det har meddelats trots att patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att ansökningen har godkänts för utläggning. Eftersom någon utläggning av europeisk patentansökan inte äger
rum. kan 52 *första stycket 4 inte tillämpas direkt närdet gäller europeiskt
patent. I förevarande paragraf föreskrivs därför i fn\ga om europeiskt patent att vad i 52

* första sty\.'.ket 4 sägs om utvidgning av patentskyddet

skall avse utvidgning efter det att patentet har meddelats.

85

*
I denna paragraf regleras riittsverkan i Sverige av det europeiska patent-

verkets heslut att upphäva europeiskt patent. Paragrafen överensstiimmcr
med 85 * i kommittens förslag.
Enligt 81 * har det europeiska patentverkets heslut att meddela europeiskt ratent för Sverige r~ittsverkan här i landet. Som framgår av det föregå-
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ende kan emellertid det europeiska patent verket l.'fter inviindningsförforandet upphiiva europeiskt patent helt eller delvis (art. 102). Av 81 * följer
inte all ocks;i det europeiska patentverkets beslut att upphäva europeiskt
patent har rättsverkan i Sverige.
Förevarande paragraf innehåller i .fi"ir.1·111 punkten en besfammelse om
verkan av sådant beslut. Där föreskrivs att om det europeiska patent verket
helt eller delvis upphäver europeiskt patent. detta har samma verkan som
om patentet i Sverige i motsvarande mån hade förklarats ogiltigt. I fråga
om riittsverkan enligt gällande rätt av att ett patent förklaras ogiltigt hiinvisas till vad som har anförts i avsnitt 11.18. I förevarande bestämmelse avses endast sådant beslut av det europeiska patentverket som har blivit slutligt giill:mde. dvs. beslut som inte kan överklagas eller för vilket besviirstiden har gått ut. Det har inte ansetts nödvändigt att uttryckligen angl.' detta i
lagtexten. Beslut om upphävande som inte längre kan överklagas kan emellertid komma att undanröjas av det europeiska patentverket med stöd av
artikel I22 (återinsättande i tidigare rättigheter). I 93 *har tagits in hestfönmelser om verkan i Sverige av att det europeiska patent verket med stöd av
artikel 122 förklarar att rättsförlust inte skall anses ha uppkommit.

*

Enligt 55 gäller att om patent som har meddelats av den svenska patentmyndigheten genom lagakraftvunnen dom har förklarats ogiltigt. patentmyndigheten skall utfärda kungörelse därom. S:'ldan kungörelse hör
också utfärdas. om europeiskt patent för Sverige av det europeiska patentverket har upphävts helt eller delvis. Föreskrift hiirom har tagits in i förevarande paragrafs andra 1m11kt.
86

*

Paragrafen. som överensstämmer med 86 * i kommittens förslag. innehnller föreskrifter 0111 årsavgifter för eui·opeiskt patent.
Enligt 41 första stycket skall för patent erläggas faststiilld ärsavgift för
varje år räknat från den dag patentansökningen gjordes (s. k. patentår). om

*

* *

annat inte har bestämts med stöd av nu gällande 73 (76 enligt lagförslaget). Enligt sistnämnda paragraf får regeringen förordna att ett eller Il era
av de forsla patenti'tren skall vara avgiftsfria. Sådant förordnande har inte
meddelats. Enligt 42 första stycket förfaller årsavgift till betalning första
dagen av det patentår den avser. Årsavgift för patcntår som har börjat före
patentmeddelandet eller inom två månader därefter förfaller dock först två
månader efter det att patentet har meddelats.
Enligt a11ikel 141. 1 i den europeiska patentkonventionen fär nationella
årsavgifter för europeiskt patent inte tas ut förrän fr. o. m. det patcntår
som följer efter det varunder det europeiska patentverket har utfärdat
kungörelse om att patentet är meddelat. Under ansökningstiden skall nämligen :'lrsavgift erläggas till det europeiska patentverket. Bestämmelsen i
41 *första stycket att årsavgift skall erläggas för var:ie {tr från det patentansökningen gjordes kan sålunda inte göras tillämplig i fråga om europeiskt

*
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patent. I förevarande paragraf har diirför tagits upp siirskilda hcstämmelser som i frt1ga om europeiskt patent gäller i stället för 41

*.

I Firsta .\'fyckl't föreskrivs att för europeiskt patent f1rsavgift skall erniggas till den svenska patentmyndigheten flir varje patentär efter det under
vilket det europeiska patentverket har kungjo11 sitt heslut att meddela patentet. Det fa att märka att {1rsavgiftens storlek är beroende av hur mf111ga

*

patcntår som har fö1ilutit frfm det att patentansökningen gjordes (jfr 50
patentkungörelsen). Är sftlunda det patentf1r frän och med vilket avgifter
fftr tas ut av den svenska patentmyndigheten det femte. utgtlr den f"iirsta
t1rsavgiften med det belopp spm har faststiillts som årsavgift för det femte
pacentf1ret.
I 42

*finns som nyss niimnts bestiimmclser om niir årsavgift förfaller till

hetalning och \im anstand med hetalning av i1rsavgift. Vidare ges patenthavaren diir i enlighet med Pariskonventionen riitt att med den förhöjning
som regeringen kan ha bestiimt (enligt 50 patentkungörelsen 20 ';'()betala

*

{1rsavgiften inom sex mt1nader från förfallodagen eller från den dag till vilken anst<\nd med hetalningen har medgivits.
Den europeiska patentkonventionen innehåller bestämmelser om förfallodag för årsavgifter till nationell patentmyndighet i endast ett avseende.
Enligt artikel 141.2 giiller sålunda att om sådan f1rsavgift förfaller till betalning inom två mi'lnader fri\n det att det europeiska patentverket har publicerat kungörelse om att patentet har meddelats. patenthavarcn har rätt att
utan förhöjning betala avgiften intill dess två månader har t"örtlutit från
putilicc1ingen av nämnda kungörelse. Restämmclserna i 42 *första stycket
övcrensstiimmcr med konventionen i frftga om den första ftrsavgiften. Som
nyss niimnts innehilllcr konventionen inte nf1gon reglering av de övriga frttgor som hehandlas i 42 *·Denna paragrafkan diirför göras tillämplig i fräga
om europciskt patent.
I 5 I ~ patentlagen föreskrivs att om i\rsavgift inte erläggs enligt 41 och

**.

42
patentet är förfallet frän och med ing:'lngen av det patentnr för vilket
avgift inte har erlagts. Pä grund av att den inne häller en hänvisning till 41

*

*

kan 51 inte göras direkt tilliimplig i fråga om europeiskt patent. Pti grund
härav har i förevarande paragrafs andra stycke tagits upp en bestämmelse
om att 51

~

skall ha motsvarande tillämpning i fråga om europeiskt patent.

om <'lrsavgift inte erläggs enligt vad som sägs i första styl·ket och i 42 *.

87

*

Denna paragraf innchttller en hcstiimmelse om vilandeförklaring av patentmttl i vissa fall. Den överensstämmer med 87

~i

kommittens förslag.

Det europeiska patent verkets hcfattning med ett patcntiirende upphör
inte i o<.:h med att patent har meddelats. Först sedan invändningstiden har
gått ut och, om invändning gjorts. invändningsfö1farandet har avslutats.
har det europeiska patentverket skilt sig från iirendet. Skulle talan om intrf1ng i europeiskt patent eller om st'1dant patents ogiltighet vä<.:kas dessför-
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innan. hör den materidla prövningen anstt1 till dess ratentiirendet har slutbehanJlats av det europeiska patentverket. Detsamma giiller om s<'1dan
faststiillelsetalan som avses i 63 ~ viicks. Diiremot finns oftast inte nf1gon
anledning att avvakta det europeiska patentverkets slutliga avgörande, om
det anhiingiggjorda målet kan avgöras utan prövning i sak.
Av nu angivna skiil har i förevarande paragraf tagits upp en bestiimmelse
för Jet fall talan om intrfrng eller ogiltighet eller fastställclsetalan enligt
63

* patentlagen föres s{1vitt gäller europeiskt patent medan detta patent

iinnu kan upphiivas av del europeiska patentwrket. 1 st1danl fall skall riitlen. om inte siirskilda skäl föreligger diiremot. förklara målet vilande i avbidan pi\ att det europeiska paten I verket skiljer sig frän ärendet. Rätten är
härvid inte beroende av parts yrkande utan äger ta upp frftgan ex officio.
88

*

*

I denna paragraf. som överensstiimmer med 88 i kommittens förslag.
ges grundliiggande bestämmelser om rättsverkan av europeisk patentansökan i Sverige. Paragrafen grundas på artiklarna 66 och 139.1 i den europeiska patentkonventionen.
Enligt paragrafens .f("irsta slycke skall europeisk patentansökan för vilken det europeiska patentverket har faststiillt ingivningsdag ha samma
rätts verkan i Sverige som om den samma dag hade gjorts här. Vidare föreskrivs att om den europeiska patentansökningen enligt den europeiska patentkonventionen t1tnjuter prioritet frän tidigare dag iin ingivningsdagen.
sftdan prioritet skall beaktas.
Enligt 2 meddelas patent endast på uppfinning som är ny i förhi\llande
till vad som har blivit kiint före dagen för patentansökningen. Som känt anses därvid enligt 2 andra stycket andra punkten. förutom allt som före
niimnda dag har blivit allmiint tillgiingligt. iivcn innehållet i pali.!ntansökan
som har gjorts före niimnda dag men då ännu inte har blivit nffentlig. om
denna ansökan sedermera blir allmiint tillgiinglig.
Sfi..,11m tidigare har anförts (avsnitt 11.17.2 och 4) kan konvcntinncns
krav rå jiimstiilldhct mellan nationella patt:ntansökningar och europt:iska
patentansökningar (art. 6h) inte anses uppfyllt. om inte europeiska patentansökningar som omfattar Sverige och som har publicerats av det europeiska patentverket för verkan som nyhetshinder frän ingivningsdagen. I
andra stycket ji"irsla p1111kte11 i förevarande paragraf har därför tagits in föreskrift om att vid tilliimpning av 2 andra styået andra punkten publicering enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen skall jämställas

*

*

*

med att ansökan blir allmiint tillgänglig enligt 22

*· Enligt artikel 93 skall

europeisk patentansökan puhliceras snarast efter det att 18 månader har
förflutit från ingivningsdagen eller. i förekommande fall. prioritetsdagen.
På sökandens begäran skall publicering dock ske tidigare.
Det bör anmiirkas alt som forutslittning för att rättsvcrkan av det slag
som här avses skall uppkomma giiller. att ansökningen omfattar Sverige
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*

ntir den publiceras av det europeiska patentverket. Detta följer av 80
ljärde stycket. Denna riittsverkan k varstf1r även om sökanden diireftcr
återkallar designeringen av Sverige. Omfattar ansökningen Sverige när
den publiceras av det europeiska patentverket. skall detta som nyss sagts
jiimställas med att en nationell svensk patentansökan blir allmiint tillgänglig enligt 22
Liksom niir det gäller nationell patentansökan iir det utan

*.

betydelse vad som diirefter hiinder med ansökningen.
Si'lvitt gäller internationella patentansökningar för vilka det europeiska
patentverket är s. k. designerad myndighet. dvs. ansökningar i vilka sökanden har förklarat sig önska rn europeiskt patent. föreskrivs i den europeiska patentkonventionen att publicering enligt artikel 21 i samarbetskonventionen skall ersätta publicering enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen (art. 158). Publicering av internationell ansökan enligt samarbetskonventionen ger dock inte verkan som nyhetshinder i de fall som
hiir avses. om inte sökanden till det europeiska patentverket har givit in
översiittning av ansökningen till ett av verkets officiella spr:'tk och erlagt
fastställd ansökningsvgift. I andra stycket andra 111111kte11 regleras dii1för
det fall att s:'tdan publicering enligt samarbetskonventionen vid fullföljd av
ansökningen hos det europeiska patentverket ersätter publicering enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen. I sf1dant fall skall. snvitt avser den europeiska patentansökningen. ockst1 här i landet publiceringen
enligt samarbetskonventionen jiimstiillas med att ansökningen blir allrniint
tillgiinglig enligt 22

89

*·

~

P<tragrafen innehåller bestämmelser om skydd under ansökningstiden
(s. k. provisoriskt skydd! för det fall att en europeisk patentansökan leder
till patent för Sverige. Den grundas på artikel 67 i den europeiska patentkonventionen. Paragrafen iiverensstiimrner med 89 *i kornmittens förslag.
I paragrafens första stycke anges vissa förutsiittningar för att provisoriskt skydd skall uppkomma och i andra stycket anges omfattningen av
detta skydd. I tredje stycket ges en bestämmelse om preskription av crsättningsanspråk till följd av intrttng under ansökningstiden.
I ji'irsta stycket föreskrivs att om europeisk patentansökan har publicerats enligt den europeiska patentkonventionen och översättning till svenska av patentkraven i deras lydelse niir de publicerades har ingivits till patentmyndigheten. patentmyndigheten skall hålla översättningen tillgänglig
för envar och utfärda kungörelse om detta. Av andra stycket framgår att
något skydd för ansökningen inte uppkommer förrän övers~ittning har inkommit och kungörelse utfärdats.
Det bör anmiirkas att även om patentmyndigheten inte åläggs att trycka
inkomna översättningar. något hinder mot sådan tryckning givetvis inte
föreligger, i den mån översättningarna är offentliga.
Enligt andra stycket .fiirsta punkten har kungörelse enligt första stycket
den verkan att bestämmelserna om patentintri\ng ;igcr motsvarande till-
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lämpning om ni\gon. efter det att kungörelse har utfärdats om att övcrsiittningcn har inkommit. yrkesmässigt utnyttjar uppfinning som söks skyddad
i den europeiska patentansökningen. Som förutsiittning härför giillcr dock
att ansökningen leder till patent för Sverige. I andra p1111kre11 begränsas
emellertid skyddet till att omfatta endast vad som framgår sflvä\ av patentkraven i den lydelse de publil.:eradcs som av patentkraven enligt patentet.
Som framgi\r av vad som har anförts i anslutning till 60
vad

Slllll

*motsvarar detta

nu förcslt1s giilla oekst1 för nationella patentansökningar sf1vitt av-

ser tiden fri\n offentliggörandet fram till kungörandet om utliiggningen.
I detta sammanhang bör påpekas att enligt 91 ~ skyddsomfönget för europeisk patentansökan i vissa fall blir mindre iin som följer av andra stycket andra punkten i förevarande paragraf. I detta avseende hiinvisas till

*·

vad som anförs i anslutning till 91
I andra stycket trcc~je p1111kte11 i förevarande paragraf görs en hcgrfö1sning såvitt avser arten av skydd. Där föreskrivs att straff inte fttr f1dömas
för intrång under ansökningstiden samt att rätten till skadestf111d är hegränsad pt1 samma siitt som i 58 ~andra stycket. vilket innebär att skadestf111d
utgf1r endast i form av ersiittning för utnyttjande av uppfinningen. och detta bara om och i den mi\n det är skäligt. Detta överensstämmer med vad
som gäller för svensk patentansökan under tiden efter det att ansökningen
har blivit allmänt tillgänglig men innan utliiggningen av den har kungjorts.

*

*

Tret(je sryckl't utgör en motsvarighet till 60 andra stycket. Enligt 58
tredje stycket. som i rrincip är tilliirnpligt ocksi't i frf1ga om europeiskt
patent. för talan om patentintrång avse skada endast under de fem senaste ären innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan iir riitten

*

till ersättning förlorad. Enligt 60 andra stycket gäller detta dock inte.
om ersiittningstalan väcks senast ett f1r efter patentets meddelande. Ett
motsvarande undantag fi-\r talan Sllm avser intrång under ansökningstiden
görs i förevarande stycke st1vitt giiller europeiskt patent. Rest~immelserna
i 58
tredje stycket skall sähmda inte äga tilliimpning i fråga om
uppfinning som omfattas av eurorcisk patentansökan s{1vitt giillcr intri\ng

*

under ansökningstiden. om talan väcks inom viss tid. Tidsfristen har satts
till ett i\r från det att tiden för invändning mot det europeiska ratcntet har
g{1tt ut eller. om invändning har gjorts. ett nr frf111 det att det europeiska patent verket har beslutat att patentet skall upprätthftllas. Bcstiimmelsen innehiir att ersättningstalan kan komma att avse avsevärd tid. Det har emellertid ansetts rimligt att patenthavaren inte avskärs frim möjligheten att väcka
talan förriin ett år har förllutit från det att ratentärcndct har slutligt avgjorts av det euroreiska ratcntverket.
90

~

Denna paragraf, som överensstämmer med 90

s i kommittens förslag.

inneh<'dler bestiimmelser om verkan i Sverige av att en europeisk patentansökan avslås eller Merkallas.
Om europeisk patentansökan enligt konventionen skall anses titcrkallad.
25
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kan siikanden enligt artikel 121 under vissa fiirutsiittningar inom viss kortare frist oeh mot siirskild avgift fa ansökningen atenipptagen till fortsatt
handbggning. Detta gäller om ansökningen skall avslås, har avslagits eller
skall anses <'1terkallad diirför att en av det europeiska patent verket bestämd
frist inte har iakttagits. Tiden för att hcgiira aterupptagande lir t vt1 män ad er
fr{1n det att sökanden har delgivits avslagsheslut eller har underrättats om
att ansökningen anses återkallad.
l.fi"irs/a stycket behandlas det fall att europeisk patentansökan ätcrkallas

eller att designering av Sverige, dvs. yrkande att ansökningen skall omfatta Sverige, flterkallas. D:ir föreskrivs att detta skall ha samma verkan som
återkallelse av patentansökan hos den svenska patentmyndigheten. Detsamma giillcr om ansökan eller designering enligt den europeiska patcntkLmventioncn skall anses t1terkallad. För att undvika upprepade ändringar
i riittsliiget föreskrivs som villkor för riittsverkan enligt första stycket att
den europeiska patentansökningen inte f1terupptas enligt artikel 121. Nt1gon verkan av återkallelse intriider sålunda inte förrän fristen för Merupptagande har gätt ut.
Som förnt niimnts (avsnitt 11.1 ~.2 och 4) iir återkallelse av patentansökan hos den svenska patentmyndigheten inte reglerad i lag eller annan författning. Av allmänna fiirvaltningsrättsliga grundsatser följer emellertid att
sökanden kan återkalla sin ansökan om patent. I 1966 års proposition uttalar sftlunda föredragande departemcntschefen att patentansökan kan f1terkallas av sökanden och att en t11crkallad ansökan skall avskrivas (prop.
1966: 40 s. 128). Ansökningen förlorar därmed inte varje rätts verkan. Har
ans~ikningen blivit allmiint tillgiinglig. utgör den fri\n sin ingivningsdag, eller i fiirekommande fall p1ioritetsdag. även efter återkallelsen nyhetshinder gentemot senare ansökningar. Återkallad ansökan kan också utgöra
grund för prioritet.
I andra stycket behandlas det fall att europeisk patentansökan avslås av
det europeiska patentverket. Sådant avslag har samma verkan som om patentansökningen hade avslagits av den svenska patentmyndigheten. Bcsbmmelsen är tilliimplig endast om avslagsbeslutet är slutligt bestående.
dvs. om fristen för all begiira äterupptagande enligt artikel 121 eller för att
anföra besviir har gitll ut. Fristen iir i btida fallen tvä månader från delgivningen av avslagsheslutet. Ni1gon uttrycklig föreskrift om alt bara slutligt
hcst[1ende beslut avses har inte ansetts erforderlig.
Beslut av det europeiska patentverket alt avslå europeisk patentansökan
eller att si1dan ansökan skall anses ?1terkallad kan enligt konventionens artikel 122 under vissa förutsiittningar komma att

undanri~jas.

Bestämmelser

om verkan i Sverige av att det europeiska patentverket tillämpar denna artikel finns i 93
91

*

*·

I denna paragraf regleras vilken lydelse av europeiskt patent eller euro-
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peisk patentansökan som iiger vitsord i Sverige. Paragrafen övercnsstiimmcr med 91 ~ i kommittens förslag.
Som förut nämnts har Sverige enligt den europeiska patentknnventinncn
rätt att, som villkor för att europeiskt patent och europeisk patcntanstikan
skall fä riittsverkan hiir, kräva att sökanden ger in översiittning av patentd
resp. ansökningen. Därmed har Sverige ockst1 rätt att tillägga sådan iiversiittning visst vitsord. Krav pä. översättning som villkor för rättsverkan av
europeiskt patent och europeisk patentansökan har tagits in i 82 ~ resp. 89
*·Av skiil som tidigare har anförts (avsnitt I 1.17) bör Sverige utnyttja möjligheten att tillägga sil.dan översiittning vitsord i den omfattning detta lir tilllåtet enligt konventionen.
I paragrafen behandlas det fall att en till den svenska patentmyndigheten
ingiven iiversättning av europeiskt patent eller av patentkrav i europeisk
patentansökan (dvs. översättning som avses i 82 resp. 89 ~) inte överensstämmer med lydelse pi\. det språk som har varit handliiggningsspräk vid
det europeiska patentverket. I j('irsta stycket föreskrivs med stöd av konventionens artikel 70.3 att i sil.dant fall patentskyddet omfattar endast vad
Sl>m framgf1r sb.viil av lydelsen på handläggningssprä.kct som av översiittningcn.
Patentverket har i sitt remissyttrande över kommittens förslag anfört att
avfattningen av första stycket inte är tillfredsställande. Verket anser sfdunda att en föreskrift om att skyddet omfattar endast vad som framgår av häda texterna kan uppfattas som en utvidgning av skyddet. Av den föreslagna lagtexten framgår emellertid klart att skydd föreligger endast för det
som har täckning i bada texterna. lnnehflller texten på handläggningssprtlket n<'tgot som inte också riterfinns i översättningen, föreligger alltså inte
något skydd för patentet resp. ansökningen i denna del. Det lir vidare uppenbart att om översiittningcn skulle gå utöver texten på hanuläggningssprtiket. n?tgot skydd inte kan uppkomma för den del av översättningen
som saknar motsvarighet i texten på handläggningssprftket.
Andra stycket innehfdler ett undantag från regeln i första stycket. I undantagsregeln föreskrivs att 1ex1en pft det spri\.k som har vari! handliiggningssprftk vid det europeiska patentverket ensam äger vitsord i mål om
ogiltighet. Denna föreskrift är föranledd av en tvingande hestiimmelsc i
konventionen (art. 70.3 sista punkten).

92

*

Denna paragraf innehäller bestämmelser om rättelse av översättning

*·

som avses i 82 *och 89
Genom 91 har översättning av europeiskt patent eller av patentkraven
i europeisk patentansökan i den omfattning detta är tillä.tet enligt konventionen tillagts vitsord vid bestiimmande av patentskyddets omfattning.
Enligt artikel 70.4 i den europeiska patentkonventionen måste emellertid

*

fördragsslutande stat som har givit översättning sådant vitsord 11\.ta sökan-

Rättelse: Texten på sidorna 397-398 byter plats.
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lk t)ch rat..:ntha\'art: r;i11a 111·ikti!! iiversiittning. Har flirdragssl11tamk -;tat
111cd -;tiid a\ kunvcntillnt:n fiirt:-.;krivit vissa\ illkor for all den ursprungliga
iil"nsiiltningcn skall 1':"1 riittwerkan. f:1r st:1tt·n föreskriva motsvarande villk11r f(ir att riittCISl' av s{1dan iiversiittning Skall ftt riittsverkan.
I raraµraf.:ns/i"irs1r1 slYch.1· behandlas riittelsc av 0versiittning s1nn avses
i X2 ~. d\·s. l.i\'cr<ittning a\' den text med vilken ratentet meddel;is resr.
den lindrade text mi.:d vilken ratentet uppriittht11les. I övcrensstiimmcbe
med artikel 70 ..f fiireskrivs i.fi"irstu 111111kte11. att riittelse av stidan översiittning l'lir giillande sedan di.:n har ink11mmit till ratentrnyndighi.:ten oi.:h fastst:illd avµirt har l'rlagts. Som framgf1r av X~ ~ skall den ursrningliga iiver-;iittningen hitlla.s tillgiinglig fiir i.:nvar hos patentmyndigheten. om den eunireiska patentansökningen har publicerats av det europeiska patentver1-.et nd1 handlingarna i ansi.ikningsiirendet diirigenom blivit offentliga. I annat fall -;bli iiwrsiittningen h;"tllas hemlig till dess den europeiska patentansiil-.ningen har publieerats av det europeisl-.a ratentverket. Detsamma
m~1ste

giilla bL·triiffandc riiltel-;e av iiversiittningcn. I 1111dra 1•1111k1rn i förc-

\·arande par;1graf foreskrivs dii1fiir att riittad iiversiittning skall hftllas tillgiinglig fiir en\·ar. •.lin den ursrrnngliga iiver-;:ittningen hälls tillgiinglig.
S1H11 tn·,(i<' 1•1111/,.1 har tagits in bcstii1nrnl'lse om all patentmyndigheten
skall utforda kungiirelse niir riittelse har blivit giillande och sri snart ske kan
h;tlla tr~cl-.1~1 exemplar av lkn riittade iiversiittningen rillgiingliga. Riittelse
av iiver<ittning kan givetvis inte hli giillande innan den ursprungliga över~iillningen

har blivit 111Tentlig. Kungörelse kan dii1för inte komma i fråga

bl'triilTande riittelse ~om iinnu inte iir allmiint tillgiinglig. Det hör anmiirkas
all -.;~'1dan k1111giirelse ~11m nu avses. i motsats till kungörelse som behandlas
i fiireYaramk paragraf-.., andra stycke. inte har nt1g11n riittsverkan.
Riittelse a\ Ö\ersiittning som avses i 89 ~.dvs. iiversiittning av ratcntkra\· i publicerad europeisk patentansökan. regleras i förevarande paragraf\ 1111dra

.1f.\"d1·.

Har sökanden kommit in med sådan riittelse. skall pa-

tent myndigheten utförda kungiirelse diirnrn och ht1lla den riittade översiittningen tillgiinglig rör envar. Niir detta har skett blir rättelsen giillande i
Sverige.
Om siikanden. i förlitande ri1 att han vet vilken lydelse patentkraven
kommer att publiceras i. ger in iiversiittning innan ansökningen har publicerats enligt den eurnreiska patt:ntkonventionen. skall översiittningen enligt 89 ~ inte h:'1llas tillgiinglig fiir envar eller kungöras av det svenska patentverket förriin det europeiska patentverket har publicerat ansökningen.
Skulle det intriiffa att sökanden innan det europeiska patentverket har publicerat ansökningen hinner knrnrna in ocksa med rättelse av den i förväg
ingivna ursprungliga översättningen. skall givetvis inte heller riittelscn hällas tillgiinglig för envar eller kungöras förrän ansökningen har publicerats
av det europeiska patentverket. Någon särskild bestämmelse hiirnm har
inte ansetts niidviindig.
Det biir framhallas att rättelse kan göras mer än en gång. I fråga om vai:je
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rättelse 111{1ste dock för att den skall fa riittsverkan iakttas vad som riireskrivs i förevarande paragrars första eller andra stycke.
I paragrafens trl'ifie stycke ges föreskrift nm en riitt av samma typ som
fiiranvändarriitt. S<'1dan rätt tillkommer i vissa fall den som dä riittelse av
översiittning blev giillande utnyttjade uppfinning yrkesmiissigt i Sverige pa
säll som enligt tidigare översättning inte utgjorde intrång i sökandens eller
patenthavarens

r~itt.

Detsamma giiller den som vid niimnda tidpunkt hade

vidtagit viisentliga Mgiirder för sadant utnyttjande. Denna föranviindarriitt
rörutsiitter god tro. Den har samma innehåll som föranviindarriitt enligt

*

74 andra och tredje styckena. Bestiimmclsen grundas pt1 artikel 70.4.b i
den europeiska patentkonventionen.
93

*
Denna paragraf innehäller bestiimmclser lim verkan i Sverige av att det

europeiska patent verket med stöd av altikcl 122 i den europeiska patentkonventionen {1terinsiitter en sökande eller patenthavare. som har lidit
riittsförlust till följd av underltitenhet att iaktta frist. i hans tidigare riittigheter. I förhållande till 93

*i kommittens förslag har endast en viss redak-

tionell jiimkning gjorts.
Beslut om återinsiittande enligt artikel 122 meddelas 11m siikanden eller
patenthavaren. trots att h<:n har iakttagit all omsorg som har betingats av
omstiindigheterna. inte har varit i sti'lnd att iaktta viss frist i förhi:\.llande till
det europeiska patentverket och detta har haft till omedelbar följd att rättsförlust uppkommit för hnnom. Framstiillning om föerinsiittande skall göras
senast tvä månader från det att hindret upphörde. och inom samma tid
mflste den försummade atgiirden ha vidtagits. Framstiillning fär inte i nflgot
fall göras senare iin ett år efter den försuttna fristens utgång.
Om det europeiska patentverket sålunda i'lterinsätter en sökande eller en
patenthavare i hans tidigare rättigheter. skall detta ha riittsverkan i fördragsslutande stat som omfattas av den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet. l.f("irsta stycket har därför tagits in en föreskrift
av innehörd att om det hetriiffande europeisk patentansökan eller europeiskt patent för sökanden eller patenthavaren har uppkommit riittsförlust
som avses i artikel 122.1 i knnventinnen. denna riittsrörlust skall anses inte
ha uppkommit i Sverige. om det europeiska patentverket med stöd av
niimnda artikel förklarar att riittsförlusten inte skall anses ha uppkommit.
Svensk myndighet får inte pröva riktigheten av det europeiska patentverkets beslut enligt artikel 122. utan sfldant beslut skall alltid giilla i Sverige. Beslutet kungörs av det europeiska patentverket.
I överensstiimmclse med konventionen (art. 122.6) ges i paragrafens
andra stycke ett slag av föranviindarriitt flt den som har

bö~iat

yrkesmiis-

sigt utnyttja uppfinning i Sverige under tiden frfrn det all riittsförlust har
uppkommit för sökanden eller patenthavaren och till dess kungörelse utfärdas om att vederbörande har {1terinsatts i sina tidigare riittigheter. St1dan

.wo
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riitt tillkommer ocksf1 den som under niimnda tid har vidtagit viisentliga t1tglirder för sådant utnyttjande. Denna föranvlindarrätt förutsätter god tro.
Den har samma innehåll som föranviindarriitt enligt 74 andra och tredje

*

styckena.

94

*
I denna paragraf och den följande behandlas omvandling av europeisk

patentansökan till svensk nationell patentansökan. I förevarande paragraf.

*

som överensstlimmer med 94 i kornmittens förslag. anges när sädan omvandling färske. var begiiran om omvandling skall ges in och inom vilken
tid sf1dan begliran skall ha inkommit till den svenska patentmyndigheten.
Besrnmmelser om omvandling i vissa fall som endast kommer i fräga under
en övergfö1gstid efter det att den europeiska patentkonventionen triitt i
kraft har tagits upp i punkterna 12 och 13 i övergångsbestiimmelserna.
Enligt.fi"irs111 stycket ftir omvandling ske i fall df1 europeisk patentansökan som omfattar Sverige anses återkallad därför att den inte inom föreskriVL'n tid har inkommit till det europeiska patentverket frfin nationell patentmyndighet som har tagit emot den för vidarebefordran till det europeiska patentverket. Som förut niimnts föreskrivs i den europeiska patentkonventionen (art. 77 .5) att europeisk patentansiikan som har ingivits till nationell myndighet skall anses :"tterkallad. om den inte har inkommit till Jet
europeiska patentverket inom fjorton mänader frfm ingivningsdagen eller i
förekommandc fall prioritetsdagen. I iiverensstiimmelse med vad som föreskrivs i konventionen (art. 135.2) mäste sökanden enligt förevarande lagrum hegiira L)J11Vandling inom tre m:"\nader frän det att han av det europeiska patentverket har underriittats om att ansökningen anses äterkallad. Begäran om omvandling skall ges in till den myndighet som har tagit emot <len
europeiska patentansökningen (art. 136.2). Inges inte st1dan begäran inom
föreskriven tid. upphör den europeiska patentansökningen att ha den riittsverkan i Sverige som den eljest skulle ha haft enligt 88 *·dvs. samma riittsverkan som en svensk nationell patentansökan. Eftersom begiiran om omvandling skall ges in till den myndighet som har tagit emot den europeiska
patentansökningen. prövas frf1gor om förHingning m:h ätersHillande av frist
för begiiran om omvandling enligt lagen i den stat diir denna myndighet iir
belägen.
I den europeiska patentkonventionen (art. 136.2) föreskrivs att nationell
myndighet som har tagit emot europeisk patentansökan och sedermera får
ta emot begiir.111 om omvandling av ansökningen skall sända denna begäran
jämte avskrift av den europeiska patentansökningen till patentmyndigheterna i de fördragsslutande stater för vilka omvandling begärs. Har sådan
begäran och avskrift inte översiints inom 20 månader från ingivningsdagen
eller. i förekommande fall. prioritetsdagen. skall den europeiska patentansökningen upphöra att i dessa stater ha den rätts verkan som europeisk patentansökan ger.
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I överensstiimmelse med dessa konventionshestiimmelser föreskrivs i
förevarande raragrafs undra stycke att den europeiska patentansökningen
skall upphöra att ha den verkan som anges i 88 *·om hegiiran om omvandling inte har inkommit till den svenska patentmyndigheten inom 20 mftnader frftn ingivningsdagen eller. om prioritet yrkats. prioritetsdagen. Denna
föreskrift avser frist som skall iakttas av nationell myndighet som har tagit
emot hegiiran om omvandling och inte frist som skall iakttas av sökanden.
Pf1 grund hiirav lir 72 inte tilHimplig rfi denna frist.

*

95

*

*

I denna paragraf. som överensstämmer med 95 i kommittens förslag,
regleras handliiggningcn vid det svenska patent verket av bcgiiran om omvandling.
I .fi"ir.1111 styckl't föreskrivs att om europeisk patentansiikan har hegiirts
omvandlau snvitt giillcr Sverige och ansökningen har övcrliimnats till den
svenska patentmyndigheten. ansökningen skall tas upp till prövning av
denna myndighet. Som förutsättning härför gäller att ansökningen inte enligt 94 har hlivit utan verkan i Sverige. Sökanden mf1ste vidare inom frist
som regeringen bestiimmer hetala faststiilld ansökningsavgift och ge in
översiittning till svenska av patentansökningen <jfr art. 137.2).
I övcrcnsstiimmelsc med konventionen (ar1. 137. Il föreskrivs i paragrafens 1111dm stycke att om sökanden har iakttagit konventionens bestiimmelscr röranuc ansökans form. ansökningen skall godtas i detta avseende. Det
iir att märka att denna bestämmelse inte hindrar att. om patent söks av annan än uppfinnaren, patentmyndigheten med stöd av 8 fjiirde stycket
kriiver att sökanden styrker sin riitt till uppfinningen. Kravet att sökanden
skall styrka sin riitt till uppfinningen är niimligen ett materiellt krav och inte ett formkrav.

*

*

I kra.fl t riida 11dc-

1" ·h

ii 1·erg1l ngshcs tii 111111elser

Punkt I
De föreslagna lagändringarna föranleds av Sveriges tillträde till samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. De iir avsedda
att siittas i kraft i samband med att konventionerna triidcr i kraft för Sveriges del. Det bör därför ankomma pfi regeringen att förordna om ikraftträdandet.
Som framgår av vad som förut sagts (avsnitt 10) är det möjligt att de tvä
konventionerna inte kommer att träda i kraft samtidigt för Sveriges del. De
bcstiimmclser som direkt föranleds av konventionerna, i första hand 3 kap.
sävitt avser samarbetskonventionen och 11 kap. stivitt avser den europeiska patentkonventionen, bör givetvis inte träda i kraft förrän resp. konvention triider i kraft för Sveriges del. Övriga ändringar har till övcrviigandc
del föreslagits i syfte att anpassa den svenska patentlagstiftningen till den
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europeiska patentkonventionen. Om samarhctskonventioncn triider i kraft
for Sveriges del före den europeiska patentkonventionen. torde det dock
inte finnas anledning att !äta ikrafttriidandet av Jessa iindringar avvakta
iiven den europeiska patentkonventionens ikrafttriidanue. På de flesta
punkter rör Jet sig niimligen om anpassning till vad som inom kort kommer
allmiint giilla i Viisteuropa. Det kan dock visa sig niidviindigt att upp-

;111

skjuta ikrafttriidandet av de 11esllimmelst:r som rör deposition av mikroorganismer (8 *andra stycket tjärde punkten och 22 * sjiitte stycket), om erforderliga avtal med de institutioner som skall ta emot sf1dana depositioner
int.: har hunnit triiffas när lagstiftningen i i;vrigt triidcr i kraft.
I frt1ga om den lagstiftning som har tagits in i Jet särskilda kapitlet om intcrnationdla patentansi.)kningar iir att miirka att vissa bestämmelser (31 *

*·

tredje stycket. 32
34 *andra styckd och 37 ~)rör endast internatiom:lla
patentansökningar som iir fliremfd för internationell förberedanue patentabarhetsprövning. Som tidigare har nämnts (avsnitt 10) är det möjligt för
stat Sllm tilltriider samarhetskonventionen att genom reservati(1n uppnå att
den del av konventionen som hehandlar internationell förberedande patenterbarhetspriivning (kap. 11) inte blir bindande för den staten. Det iir
därför inte siikert att lwnventionen i den delen kommer att triida i kraft
samtidigt med konventionen i övrigt. I sn fall hör nyssniimnda lagrum inte
sättas i kraft förriin konventionens kapitel 11 triider i kraft for Sverige.
Mot hakgrund av vad nu har anförts föreskrivs i förevarande punkt att
dt> föreslagna lagiindringarna träder i kraft den dag regeringen bestiimmer.
I detta bemyndigande ligger en riitt för regeringen att förordna att vissa lagiindringar inte skall triida i kraft tills vidare.
Punkt 2
Denna punkt innehäller huvudregeln om de nya bestiimmelsernas tillliimplighet pt1 patentansökan som iir anhiingig vid ikraftträdandet.
De nya bestiimmelserna iir i flera viktiga hiinseenden fördelaktigare för
sökanden iin giillande riitt. Endast pa några punkter är den nya lagstiftningen mindre förmfmlig för sökanden. Pt1 grund hiirav synes det liimpligt att de
nya bestiimmelserna i princip tilliimpas också pfl ansökningar som iir anhiingiga ntir lagiindringarna triider i kraft. En sihlan ordning torde ocksfl inncbiira fördelar för patentmyndigheten. Motsvarande ordning valdes vid
införandet av patentlagen (punkt 6 i övergi'mgsbcstiimmclserna). Vissa undantag måste emellertid göras. Dessa undantag anges i punkterna 3-6.
I förevarande punkt föreskrivs salunda att patentansi.)kan. som är anhiingig vid ikrafttriidandet. skall behandlas och avgöras enligt de nya bcsliirnmelserna. om inte annat siigs i punkterna 3-6.
Punkt 3
I denna punkt undantas vissa ansökningar helt från tillämpningen av de
nya bcstiimmelserna.
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Som förutsiittning för att en ansökan skall godkiinnas för utHiggning föreskrivs i 19 * att patentmyndigheten har funnit att ansökningshandlingarna tir fullsnindiga llch att hinder för patent inte föreligger. Det torde inte
vara lämpligt att göra de nya bestämmelserna tillämpliga på ansökningar
betriiffande vilka handläggningen vid ikraftträdandet har fortskridit sft
långt att de har godkänts för uföggning. Samma övervägande låg till grund
för övergangsbestämmelserna till patentlagen (punkt 6).
Enligt lagförslaget upphävs bestimmelserna om tilliiggspatcnt. Som
framh{tllits i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen
(avsnitt 11.6.4) bör emellertid äldre bestämmelser fortsätta att giilla i frf1ga
om de ansökningar om tilHiggspatent som har kommit in när de nya bestiimmelserna träder i kraft. Med att ansökan om tilläggspatent har kommit
in avses här detsamma som när uttrycket används i den nu giillande 7 *·
Säsom framhttlls av föredragande dcpartcmentschefen i 1966 års proposition lprnp. 1966: 40 s. 104) iir det vid timimpningen av 7 *utan betydelse
om ansökningen från början avsag tilläggspatent eller sjiilvstiindigt patent.

*

Kravet i 7 att ansökningen skall ha kommit in innan ansökningen om huvudpatentet blev allmänt tillgiinglig hiinför sig till den ursprungliga inkomstdagen för den ansökan som sedermera begiirs behandlad som ansökan om tilläggs patent. Likaledes är det i förevarande sammanhang tillräckligt att den patentansökan som önskas handlagd säsom avseende tilliiggspatcnt har kommit in innan de nya bestämmelserna träder i kraft. Det iir
däremot utan betydelse om sökanden redan före ikraftträdandet har begärt
att denna ansökan skall behandlas som ansökan om tilläggspatent.
På grund av vad nu har anförts föreskrivs i denna punkt att patentansökan. som har godkänts för utläggning före ikraftträdandet. och ansökan om
tilliiggspatent. som har kommit in före ikrafltriidandel. skall behandlas och
avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.
Punkt 4
Denna punkt innehäller föreskrift om att vissa av de nya bestiimmelserna inte skall tillämpas pä ansökningar som iir anhiingiga när de föreslagna
lagändringarna träder i kraft.
Såsom framgår av vad som har anförts i anslutning till 8 *skall enligt de
nya bestiimmelserna patentansökan innehålla ett sammandrag av beskrivning och patentkrav. I vissa fall dä ansökningen rör uppfinning som avser
mikrobiologiskt förfarande eller alster av sådant förfarande skall vidare en
kultur av den mikroorganism som kommer till användning vid utövande av
uppfinningen lämnas i förvar i särskild ordning.
Såvitt giiller ansökningar som redan har godkiints för utliiggning niir de
nya bestämmelserna träder i kraft skall enligt punkt 3 tillämpas äldre rätt.
Därav följer att de nya besliimmelserna om sammandrag och om deposition av mikrobiologisk kultur inte är tillämpliga på dessa ansökningar.
Dessa bestämmelser bör emellertid inte heller göras tilfämpliga på andra
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ansökningar som iir anhiingiga vid ikrafttriidamkt. Det har sMunda inte ansetts päkallat att betunga sökandcna med att i efterhand komplettera iildrc
ansiikningar med sammandrag. En föreskrift av innebörd att sökanden i
frflga om iildre patentansökningar som avscr mikrobiologiskt fö1farandc eller alster av si:\dant förfarande skall i efterhand deponera mikrobiologisk
kultur i den ordning som gäller enligt de nya bestiimmelserna skulle ofta
orsaka stora svt1righetcr för sökandena. Det bör framhallas att deposition i
regel redan r. n. görs frivilligt. om ansökningen avser kultur som iir okiind
cller av ovanligt slag. Patentmyndigheten har för övrigt enligt nu giillande
riitt möjlighet att föreliigga sökanden att dcponera kultur. om beskrivningen inte ensam kan anses ange uppfinningen tillriickligt tydligt. Det torde inte vara rimligt att om dcposition har gjorts före ikrafttriidandet kräva. att
siikandcn gör ny deposition i den ordning som föreskrivs i de nya bestiimmelscrna.
Av de sUI som nu har anförts förcskrivs i förevarande punkt att de nya
bcstiimmclserna llm sammandrag och om skyldighet att i vissa föll liimna
mikrobiologisk kultur i förvar inte i nägot fall skall tilliimpas i Miga om ansökan som iir anhiingig vid ikrafttriidandct.
Stisom har anförts i anslutning till 20 föresli1s ansiikningsavgiften bli

*

berocnde av antalet patentkrav niir ansökningen ges in. Bcstiimmclser hiirkommcr att ges i administrativ ordning. Vidare föreslfis att de nuvarandc bestiimmelserna i 20 ~om tryckningsavgift i samband med godkiinnan0111

de för utliiggning ersätts med bcsfammelser om utliiggningsavgift. Denna
nya avgift skall utgöras av dels en avgift för att

t~icka

kostnaderna för

tryckning av utHiggningsskrift. dels tilliiggsavgift för patentkrav som har
tillkommit efter det att ansökningen givits in. i den män antalet krav har
blivit fler iin som svarar mot den erlagda ansökningsavgiften.
Det hör givetvis inte komma i frt\ga att tilliimpa de nya bestiimmelscrna
nm ansökningsavgift pi1 ansökningar som har givits in före dc nya besliimmelsernas ikraf"ttriidande. Diirmed hör inte heller 20 ~i sin nya lydelse tillliimras pä st1dana ansökningar. I stiillet bör de nu gällande bcstiimmclserna
om try1:kningsavgift fortsiitta att giilla i frt\ga om dessa ansökningar. Pt1
grund av vad nu har sagts föreskrivs i förevarande punkt att 20 ~ i sin nya
lydelse inte i nfigpt fall skall tilliimpas pa ansökningar som är anhängiga när
de föreslagna lag~indringarna triider i kraft.
Punkt 5
Gennm de föreslagna lagiindringarna upphiivs det förbud mot produktpatent pf1 livs- och liikemcdcl som föreskrivs i punkt I i övergångsbestämmelserna till patentlagen. I fråga om skiilen hii1för hiinvisas till vad som har
anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen
(avsnitt 11.2.5 J. Sådant produktpatent bör intern meddelas pä grund av ansökan som har gjorts innan den nya lagstiftningen triider i kraft.
Av nu angivna skiil ges i förevarande punkt en föreskrift av innebörd att
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förhudet mot produktpatent pt1 livs- LKh l~ikemedel fortsiitter att giilla i frttga om ansiikningar som iir anhiingiga niir de nya bestiimmelserna träder i
kraft.
Punkl6
Som har niimnts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen Iavsnitt 11.3.5) och i anslutning till 8 frti.ng{1s genom ett tilliigg
till den nya 8 ~ det nu giillande kravet att patent pti. kemisk förening alltid
mr1ste hegriinsas till viss anviindning. Det hlir diirmed möjligt att fä patent
pii kemisk förening som medför oinskriinkt produktskydd.
Enligt 8 ~ andra stycket andra punkten i dess nya lydelse skall enhart
den omstiindigheten all uppfinning avser kemisk förening inte medföra all
bestiimd an viindning mt1ste anges i patentkravet. Av skiil som har anförts i
redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen bör denna
bestiimmelse giilla endast i frfiga l1m ansökningar som görs efter ikrafttriidandet. En föreskrift med denna innebörd har tagits upp i förevarande
punkt.

*

Punkt 7
I denna punkt ges huvudregeln om de nya hestiimmelsernas tilliimplighet
i fri1ga lllll redan meddelade patent.
I likhet med vad som föreskrivs i iivergftngshestiimmelserna till patentlagen (punkt 2) hör de nya bestiimmelserna i princip giilla ocksf1 i frflga om
patent som har meddelats före ikrafttriidandet eller som meddelas pä grund
av ansökan s11m har givits in dessförinnan. För fall dti en tilliimpning av
denna huvudregel skulle kunna leda till obilliga resultat hör särskilda regler
ges. I förevarande punkt föreskrivs diirför att de nya besUimmelserna skall
tilliimpas iiven i fri"tga nm patent som har meddelats innan dessa bestiimmelser lr"iilfcr i krafl eller meddelats pt1 grund av ansökan som har ingivits
dessförinnan, om inte annat siigs i punkterna 8-11.
Punkt 8
I denna punk I görs undantag fr<)n huvudregeln i punkt 7 sflvitt avser giltighelstiden för vissa patent som har meddelats innan de nya hestiimmelserna lriider i kraft.
Av skiil som har anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11. I0) bör den Hingre patenttid pä 20 5.r som införs genom de nya bestiimmelserna inte gitlla i fråga om sådana äldre patent för vilka vid lagiindringens ikraftträdande återstar mindre iin fem år av
den nuvarande kortare giltighetstiden. I förevarande punkt föreskrivs dlirför att giltighetstiden för patent som har meddelats på grund av patentansökan som har gjorts mer iin tolv ar före ikrafttriidandet bestiims enligt 40 ~
i dess äldre lydelse. Detta innebiir att sädanl patent inte kan upprätthfillas
mer iin sjutton är från den dag dä patentansökningen gjordes.

Prop. 1977 /78: I Del A

396

Punkt9
Denna punkt inneh:'tllcr siirskilda bestiimmclser rörande tiföggspatcnt.
Genom de fi.ireslagna ändringarna i patentlagen uprhävs institutet tillliiggspatent. Enligt runkt 3 i överg{1ngsbestiimmelscrna kan tilHiggspatent
meddelas hvcn efter de nya bcstiimmelsernas ikrafttrlidandc rt1 grund av
ansökan om tilliiggsratent som har kommit in före ikrafttriidandet. Aetriiffande tilHiggsratcnt som har meddelats före de nya bestlimmclsernas
ikrafttriidande eller som meddelas enligt punkt 3 i övcrgf\ngsbcsHimmelscrna bör nu giillande bestiimmelser om tilliiggspatcnt fortsiitta att giilla. Föreskrift hi"irom har tagits in i förevarande runkt.
Oet bör framhällas att patenttiden för ett tilHiggsratent iir densamma

*

som ratenttiden för huvudratentct (40 andra stycket i dess nu giillande
lydelse jiimfört med 7 andra m:h tredje styckena i deras nu gällande ly-

*

delse). Det ta innebiir att om ett patent utgör ti!Higgsratent till patent i fråga
om vilkd patenttiden förfangs till 20 flr. den längre ratcnttiden giillcr ~i ven i
fri1ga om tilliiggspatentet.
Punkt 10
I 60

*regleras skyddet for en ratentsökt uppfinning under tiden fram till

patentmeddelandet. d.:t s. k. provisoriska skyddet. Provisoriskt skydd
uprkommer endast i den man ansökningen leder till patent. Enligt gällande
riitt bestäms patentskyddets omfattning under ansökningstiden av det
meddelade ratentet. Patentkravens lydelse niir ansökningen blev allmiint
tillgiinglig iir s{ifunda princiriellt utan betydelse för skyddsomfänget under
ansökningstiden. Gcnnm iindring i 60 *första stycket kommer patcntskyddet undi::r tiden frtin det att ansökningen blir allmiint tillgiinglig till dess att
utliiggningen av ansökningen har kungjorts att omfatta endast vad som
framgar av säviil ratentkraven i deras lydelse niir ansökningen blev alln1tint tillgtinglig som av patentkraven enligt patentet.
Det hör inte komma i frf1ga att genom lagändring göra inskriinkning i riitt
Slllll har uppkommit för ratcnthavarcn innan lagändringen träder i kraft.
Som förutsättning för att provisoriskt skydd skall uppkomma giiller att patent meddelas. Den inskriinkning av patentskyddcts omfattning under ansi.ikningstiden som iindringen i 60

*innebiir bör därför inte tilliimras be-

träffande patent som har meddelats före ikrafttriidandet. I flirevarande

*

runkt föreskrivs därför alt 60 i dess äldre lydelse gäller beträffande patent som har meddelats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande.
Punkt 11
Vissa villkor för en uppfinnings patenterbarhet och grunderna för ogiltigförklaring av patent ändras genom det nu framlagda förslaget till lagändringar. Ändringarna mi::dför i vissa avseenden att ratenterbarhetsvillkoren
shärps. Vidare ökas genom Lindringarna möjligheterna till ogiltigförklaring
av patent. Det skulle

d~irför

vara ohilligt mot patcnthavaren att tilläta ogil-
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tigförldaring enligt de nya best;immclserna av sftdana patent snm har meddelats enligt nu g;illande bestiimmclser 1Kh som inte kan ogiltigförklaras
enligt nu giillande r;itt. Pit grund hiirav föreskrivs i förevarande punkt alt
fr[iga om ogiltigfiirklaring av patent som har meddelats eller meddelas enligt lagen i dess ~lldre lydelse skall bedömas enligt lagen i den lydelsen.
\fotsvarande reglering finns i övergt111gsbestämmelserna till patentlagen
tpunkt J).
Punkterna 12 nch 13
Etm>peisk patentansiikan kan enligt artikel U5 i den europeiska patentkonvcntinnen i vissa fall omvandlas till nationell ansökan för stal som omfallas av den europeiska patentansiikningen. Av skiil som anförts i redogi.irehen fiir huv11ddragen av den fiireslagna lagstiftningen (avsnitt 11.19.41
hiir fiir Sveriges del omvandling 1rn:dges i tvä fall. Det ena av dessa fall regleras i 'J-1

\lCh 9.~ ~*·

Det andra fallet. Sl\m kan komma i fr<'tga endast under

en iivcrg~1ngstid. behandlas i förevarande tva punkter.
i'<iir det europl'iska patentverket inleder sin verksamhet kommer det intl' att \)medelbart kunna utföra fullstiindig prövning av europeiska patentansi\kningar inom alla tekniska omr[tden. utan verksamheten skall byggas
ut stegvis. Skulle under denna uppbyggnadsperiod ges in europeisk patentansiikan som avser ett tekniskt

nmr~ide

inom vilket verket iinnu inte har

hii1:jat att utföra fullstiindig prövning. skall det eunipeiska patentverket underriilta siikandcn nm att fullst;indig prövning inte kan ske. Sedan sökanden har lllPllagit s;·1dan underr;ittclse. skall ansökningen enligt artikel 162.4
anses ~tlerkallad. Fiir detta fall inneh<'tllcr konventionen bestiimmelser som
giir det möjligt fi\r siikand<?n att fä den europeiska patentansökningen nmvandlad till natinnell ansiikan i stal som omfattas av den europeiska patentansi>kningt'n. Hegiiran om Llmvandling skall ges in till det europeiska
patent\·erkct inom tre mfrnader frt111 det att sökanden har underrLittats om
all ansiikni11gL'll anses tttl'rkallad. l 111111kt 12 har tagits in bestiimmclser
sPm svarar mot konventilinl'ns reglering i detta avseende.
I punkt 12 regleras ocks;1 verkan av att sökanden försummar att inom fi.irökrive11 tid hegiira limvanJling. 1 enlighet med konventionen föreskrivs
salunda. att ansökningen i si1dant fall upphör att hLir i Sverige ha s{1dan
verkan snm anges i 88 ~-dvs. samma verkan som nationell palentan.\likan.
Sedan europeisk palcntansiikan som har begärts omvandlad enligt punkt

12 har iiverfamnats till den svenska patentmyndigheten. skall denna ansökan handliigg;p; pf1 samma siitt som en europeisk patentansökan som har
begiirts \lmvandlad i det fall som avses i 94 och 95
punkt 12 att 95

**· Sålunda föreskrivs i

* iiger motsvarande tilfamrming på ansökan som har he-

giirts omvandlad enligt denna punkt. Detta innebär bl. a. att de bestiimmclser rörande skyldighet att betala ansökningsavgift och ge in översiittning
som regeringl'n meddelar med stöd av 95 ~också iir tilliimpliga i fräga om
omvandling snm avses i förevarande punkt.
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dock ansetts böra kompletteras i ell hänseen-

de sftvitt giiller omvandling enligt punkt 12. Enligt 95 *skall si.ikanden ge in
översiitlning av Jen europeiska patentansökningen. Detta gäller ocksil vid
omvandling enligt punkt 12. I fråga om europeisk patentansökan som har
h,rnJlagts vid Jet europeiska patentverket kan emellertid sökanden ha
gjort ändring i ansi)kningen. Sverige bör diirför utnytt.ia den mö.ilighet som
konventionen ger fördragsslutande stat att kräva att sökanden fiir att fä
äberopa sädan ändring vid den nationdla patentmyndigheten skall ge in
översiittning även av ;·rndringen (art. 137.2.hl. I punkt 12 fjiirde meningen
har diirför tagits in en föreskrift av innehörd att. i de fall som nu avses.
övcrsiittningen skall avse. förutom den europeiska patentansiikningen i
dess ursprungliga lydelse. även de ändringar som har gjorts under handHiggningen vid det europeiska patent verket och som sökanden önskar i1hernpa.
Av hiinvisningen i punkt 12 till 95 *följer att sökanden iiven i fall som
avses i nämnda punkt skall inkomma med översiittning och erHigga avgift
inom en viss frist. Försummas det. skall ansökningen avskrivas. Patent-

*

myndigheten kan dock under vissa förutsiittningar med stöd av T2 förklara att för sent ingiven översiittning eller för sent erlagd avgift skall anses inkommen i dtt tid. Av hänsyn till tredje man bör kungörelse utfärdas om
sridan förklaring leder till omvandling av europeisk patentansökan som har
publicerats av det europeiska patentverket. Föreskrift om att patentmynJigheten skall utfärda kungörelse i detta fall har tagits in i 111111/.:1 13.
Punkt I J innehtdler ockst1 bestiimmelse om en riitt av samma typ som
föranviindarriitt för den som. efter det att fristen fiir att inkomma med
översiittning och crHigga avgift har gatt ut men innan kungörelse har utfärdats. har hörjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit
viisentliga i\tgiirder för st1dant utnyttjande. Denna föranviindarriitt förutsiitter god tro. Den har samma innch:'\11 som föranvtindarriitt enligt 74
andra nch tredje styekena.

13.2 Förslaget till lag om erkännande av

~·issa

~

utländska in·göranden pii pa-

tenträttens område m. m.
I det till den europeiska patentkonventionen hörande erkiinnandcpnitokollct finns bestämmelser om behörig domstol i mäl i vilka talan om riitt till
europeiskt patent förs mot den som söker s::\dant patent. Protlikollet innehåller ocksi\ föreskrifter om erkännande av avgöranden i sådana mål. I
sjiilva konventionen (art. 9) finns vissa bestämmelser om behörig domstol
och tillämplig lag i mål i vilka talan förs mot den europeiska patentorganisationen. Vidare innehåller konventionen regler om tilHimplig lag i tvist om
rätt att få europeiskt patent pa uppfinning gjord av arbetstagare (art. htl).
De hestiimmclser som föranleds av protokollet och nämnda artiklar tas
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sak helt med kom-

~

Denna paragraf innehtiller bestiimmelser lHll erkiinnande av vissa avgöranden som har meddelats i friimmandc stat.
Restiimmelscrna grundas pf1 artiklarna 9 och I0 i crkiinnandeprotokollet.
Som hu vudregd giiller enligt artikel 9 att laga kraft vunnet avgörande i fördragsslutande stat rörande riittcn att fä europeiskt patent för stat som har
designerats i europeisk patentansökan skall utan siirskilt förfarande erkiinnas i övriga fördragsslutande stater. Omprövning av rättens hehörighet far
inte ske i annan fördragsslutande stat och inte heller ny prövning i sak.
Med fördragsslutande stal avses i erkiinnandeprotokollel endast stat
som iir bunden av protokollet (art. 1.3 ). Genom reservation vid till!riidet
till den europeiska patentkonventionen kan niimligen fördragsslutande stal
undgå att hli hunden av prottlkollet för en övergi111gstid på högst tio fö· frf111
del all konventionen har trätt i kraft.
Frf111 huvudregeln om skyldighet att erkiinna avgöranden av det slag som
avses i protokollet görs i artikel 10 tvti undantag. Det ena avser del fall all
patentsökande. som inte har ingi11t i svaromål. visar antingen att han inte
har delgivits käromålet i föreskriven ordning eller att han delgivits kiiromålct s;) sent alt han inte har haft n'1drum för att svara i saken. Det andra undantaget avser det fall alt avgörandet iir oförenligt med annat avgörande
som har meddelats i fördragsslutande stat i tidigare anh;ingiggjort mf1I mellan samma parter.
I enlighet med protokollets huvudregel föreskrivs i paragrafens .f("irsta
stycke all lagakraftvunnct avgörande om riitt all fä europeiskt patent för
stat som iir hunden av protokollet och som omfattas av ansökan om sådant
patent. giiller i Sverige om det har meddelats i stat som iir hunden av protokollet.
I paragrafens a11i/rn stycke görs i iiverensstämmelsc med protokollet t vf1
undantag från den skyldighet att erkiinna avgörande som föreskrivs i första
stycket. A vgi.irande som avses i första stycket giiller sålunda inte i Sverige.
om det har meddelats mot patentsökande, som inte har ingått i svaromål.
och den handling varigenom talan väcktes inte har delgivits honom i föreskriven ordning eller han inte har fött tillriicklig tid att svara i saken. Det
riicker sälunda att brist föreligger i ett av de hiinseenden som nu nämnts for
att avgörandet inte skall erkiinnas i Sverige. Avgörandet giiller inte heller i
Sverige. om det är oförenligt med annat avgörande som i ett tidigare anhängiggjort mål mellan samma parter har meddelats i stat som är bunden
av erkiinnandeprotokollet.

-., s
~

Paragrafen innehåller vissa hestfönmelser om när svensk domstol iir behörig att ta upp talan om rätt att fä patent som avses i I

*·
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Om det inte iir fr[iga om tvist mellan en arhetstagare och dennes arbetsgivar..: angitendc arhetstagarens uppfinning. gäller enligt crkiinnandcprolokollct följande forumregler. Har den patentsökande hemvist eller siite i fördragsslutande stat som iir bunden av protokollet. skall talan viickas vid
domstol i den staten (art. 2 ). Om den palt!ntsökande inte har hemvist eller
siite i fördragsslutandc stat men kiirandcn har det. skall talan väckas vid
domstol i den stat diir käranden har hemvist eller säte (art. 3). D..:ssa forumregler iir i princip dispL1sitiva. Har parterna avtalat. skriftligen eller
muntligen med skriftlig hekriiftelsc. att en domstol i viss fördragsslutandc
siat eller viss fördragsslutande stals domstolar skall avgöra I vi sten. fär st1lunda talan prövas endast av den domstolen eller den statens domstolar
(art. 5 ). Finns inte hchörig domstol enligt dessa bestiimmelser. fär talan
prövas endast av domstol i Förbundsrepubliken Tyskland (art. 6).
I enlighet med de nu 1\terg:ivna bestiimmclserna i erLinnandeprotokollet
föreskrivs i förevarande paragraf alt svensk domstol iir hchörig att ta upp
talan om riitt att fä patent som avses i I *i tre fall. Behörighet föreligger sålunda. om svaranden har hemvist i Sverige. Svensk dl1mstol iir vidare hehörig. om kiirandcn har hemvist i Sverige och svaranden inte har hemvist i
stat som iir hunden av protokollet. Slutligen tillkommer behörighet svensk
domstol. om parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig
bekräftelse. att talan skall väckas vid svensk domstol.
En juridisk person har enligt svensk lag i processrättsligt sammanhang
hemvist i Sverige om den har sitt säte eller sin förvaltning hiir i landet. Enligt 10 kap. I ~ tredje stycket rättegångsbalken gäller för juridisk person
som hemvist den ort diir styrelsen har sitt siite eller. om säte för styrelsen
inte är bestiimt eller styrelse inte linns. den ort diir förvaltningen förs. Detsamma giillcr i fr[iga om kommun eller annan menighet. Dessa bestiimmelser LHll hemvist för juridisk person kan tillämpas även i l'all som avses i förevarande paragraf. Någon siirbestämmclse om niir talan som här avses fär
tas upp mot juridisk person behövs därför inte.
ri.ircvarande paragraf 1ir inte tilliimplig. om I vi sten gäller en arbetstagares uppfinning och parterna lir arbetstagaren och dennes arbetsgivare. I så-

*·

dant fall gäller i stiillet 3
Enligt artikel 7 i crklinnand..:protokollet skall domstol i mt1l som avses i
protokollet alltid självmant pröva sin behörighet. Med hänsyn till den avfattning som förevarande paragraf har givits har nrtgon uttrycklig föreskrift
hiirom inte ansetts ert\.1rdcrlig.

3

*Denna paragraf innehåller bestämmelser om svensk domstols behörig-

het att ta upp talan om rätt att få patent som avses i I *·om denna talan rör
en arbetstagares uppfinning och frttga iir om tvist mellan arbetstagaren och
dennes arbetsgivare.
Om europeisk patentansökan rör uppfinning gjord av arbetstagare. skall
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enligt artikel 4 i erkiinnandeprotokollet talan i mål som nu avses mellan arbersgivarcn och arbetstagaren prövas av domstol i den siat enlig! vars lag
frägan lH11 riitten till arbetstagarens uppfinning skall avgöras. Enligt artikel
Ml. 1 i den europeiska patentkonventionen skall riitten till europeiskt patent
pa s[ldan uppfinning avgöras enligt lagen i den stat i vilken arbetstagaren
huvudsakligen iir sysselsatt. Kan det inte faststiillas i vilken stat arbetstagaren iir huvudsakligen sysselsatt. skall tilliimpas lagen i den stat i vilken
det driftsstiille. till vilket arbetstagaren iir knuten. iir beliiget. Även niir det
iir frtiga nm tvist mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare angäende
riitten att rn eun1peiskt patent ph arbetstagarens uppfinning f{tr parterna
enligt erkiinnandeprotokollet triiffa avtal om behörig domstol. Detta giiller
dock endast i den män st1dant avtal iir tilltttet enligt den stats lag snm iir tillliimplig pf1 anstiillningsavtalet (art. :'i.~). Om i mttl snm nu avses behörig
domstol inte finns enligt dessa bestiimmelser. rnr talan priivas endast av
domstol i Förbundsrepubliken Tyskland (art. 6).
I överensstiimmelse med de nu i1tergivna besttimmelserna i erkiinnandeprotoknllet regleras i förevarande paragrafs .fi'irs111 .1·1ycke niir svensk
domstol iir behörig att ta upp tvist mellan en arbetstagare och Jennes arbetsgivare rörande riitten att fa europeiskt patent pt1 arbetstagarens uppfinning. l th1ga llln sf1dan tvist giiller förevarande paragraf i stället för ~
Svensk domstol iir s~tlunda behörig. om arbetstagaren niir uppfinningen
gjordes huvudsakligen var sysselsatt i Sverige. Kan det inte avgöras var
arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt niir uppfinningen gjordes. iir
svensk domstol behörig om han dh var knuten till driftsstiille i Sverige.
Vidare är svensk domstol behörig om parterna har avtalat. skriftligen eller
muntligen med skriftlig bekriiftelse. att talan skall viickas vid svensk domstol och sådant avtal iir tilli'\tet enligt den stats lag som iir tillämplig p<'t anstiillningsavtalet.
Som nyss har niimnts för enligt crkiinnanJeprotokollet parterna i mtd
som avses i förevarande paragraf triiffa avtal om behi_irig domstol endast i
Jen mån detta iir tillåtet enligt den stats lag som iir tilliimplig r<'1 anstiillningsavtalet. Om svensk lag iir tilliimplig pf1 anstiillningsavtalet. torde fr{1ga om riitten att fri europeiskt patent pä arbetstagarens uppfinning i allmiinhet ocksä vara att avgöra enligt svensk lag. Det har ansetts att tilliimpning
av svensk lag rörande riitten till arbetstagares uppfinning sf1 lfrngt möjligt
bör iiga rum vid svensk domstol. I paragrafens andrn stycke föreskrivs diirför att. om svensk lag iir tillämplig på anstiillningsavtalet. avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att talan skall viiekas vid utliir.dsk domstol
är utan verkan.

*·

*

Sttsom har anmiirkts i anslutning till ~ skall dLJrnstol i mål som avses i
erkiinnandeprotokollet självmant pröva sin behörighet. Detta giiller således även i mål som avses i förevarande paragraf. N~1gon uttrycklig föreskrift härom har inte ansetts erforderlig.
26
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*
I denna paragraf ges i övcrensstiimmclse meu artikel 60.1 i den europeis-

ka patentkonventionen hestämmelser om tilliimplig lag niir svensk domstol
tar upp mäl som avses i 3 §.dvs. tvist mellan arhetsgivare och arbetstagare
rörande riitt att få europeiskt patent på arhetstagarens uppfinning.
I förevarande paragrafs.f<"irsta stycke behandlas det fall att svensk domstol iir behörig enligt 3 § första stycket I. Svensk domstols hehörighet
grundas df1 pt1 anstiillningens anknytning till Sverige. I Jylika fall skall
svensk lag tilliimpas.
Om svensk domstol är behörig enligt 3 § första stycket 2. dvs. pf1 grund
av avtal mellan parterna. skall enligt andra stycket i förevarande paragraf
riitten att fä europeiskt patent p{1 uppfinningen avgöras enligt lagen i den
stat diir arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt niir uppfinningen gjordes. Kan det inte avgöras var arbetstagaren dti var huvudsakligen sysselsatt. skall domstolen tilliimpa lagen i den stat diir det driftsshillc var bclliget till vilket arbetstagaren var knuten .

.'i

*I erkiinnandeprotokollet (art. Xl fiireskrivs att. om talan mellan samma

parter avseende samma sak har viickts vid domstolar i olika fördragsslutande stater. den domstol vid vilken talan viicktes senare sjiilvmant skall
förklara sig inte vara behörig till förmän för den domstol vid vilken talan
viicktcs tidigare. Härifrirn görs dock det undantaget att. om invändning har
gjorts mot behörigheten för den domstol där talan först viicktes. målet vid
den domstol diir talan viickts senare skall förklaras vilande till dess den
fi.irstniimnda domstolens avgörande har vunnit laga kraft.
I förevarande paragraf har. st1vitt giiller svensk domsllll. meddelats föreskrifter i saklig överensstiimmelse med de nu niimnda bcstiimmelserna i erkiinnandeprntoko\let. Om tvist mellan samma parter rörande samma sak
tidigare har anhiingiggjorts vid domstol i annan fiirdragsslutande stat som
iir bunden av protokollet och den tvi sten lin nu inte har avgjorts. utgör detta
rlittegt111gshinder i Sverige. Har vid den utliindska domstolen gjorts inviindning mot dennas behörighet. skall dock den svenska domstolen förklara det mfll som har anhiingiggjorts i Sverige vilande, till dess att frägan
om den utländska domstolens hehörighet har avgjorts genom hcslut som
har vunnit laga kraft. Sedan tvisten har avgjorts och det utliindska avgörandet vunnit laga kraft. skall avgörandet enligt I § erkännas i Sverige.
Detta avgörande kommer att utgöra hinder mot att ny talan mellan samma
parter rörande samma sak prövas av svensk domstol.

6

*

I förevarande paragraf. som grundas pt1 artikel 9 i den euwreiska ;iatent-

konventionen. ges vissa hesfammelser om svensk domstols behörighet att
pröva talan mot Jen europeiska patentorganisationen.

Prop. 1977/78:1 Del A

403

Enligt paragrafens.fi"jr.r/a .rtyck1· rnr svensk domstol ta upp talan mot den
europeisl;.a patentorganisationen om fullgörande av avtal eller skadestf111d
pft grund av avtalshrott endast om det i avtalet föreskrivs att sädan talan
skall prövas av svensk domstol. Av artikel 9.4.a i konventionen framgär
att s~tdan talan skall prövas av domstol i Förbundsrepubliken Tyskland.
om parterna inte i avtalet har föreskrivit att tvisten skall prövas av domstol
i annan stat.

Andra .l'tycket innehåller föreskrift om svensk domstols behörighet i mål
rörande utomobl igatoriskt skadestånd sans var för den europeiska patentorganisationen. Talan mot organisationen rörande sftdant ansvar fär tas upp
av svens!;. domstol endast om skadan har uppkommit i samhand med verksamhet som har hedrivits vid det europeiska patentverkets kontor i Sverige eller om skadan har orsakats av tjiinsteman vid sådant kontor. Föreskriften föranleds av att det i konventionen förutsiitts att det europeiska
patent verket kan komma att upprätta informationskontor i fördragsslutande stat wrt. 7). Av artikel 9.4.b i konventionen framgår. att talan i dessa
fall också får viickas vid domstol i Förbundsrepubliken Tyskland.
I artikel 9 i den europeiska patentkonventionen ges ockst1 vissa bestiimmelser om tilliimplig lag i sådana mäl som avses i förevarande paragraf.
Enligt artikel 9. I skall stllunda organisationens kontraktsriittsliga ansvar
avgöras enligt den lag som Ur tilliimplig p~l avtalet i friiga. Detta iiverensstiimmer med svensk internationell privatriitt och föranleder diirför inte
n!tgon siirskild bestiimmelse. I de fall dä talan rörande utomobligatoriskt
skadeständsansvar för organisationen med stöd av förevarande paragraf
kan prövas av svensk domstol. följer av artikel 9.2 att svensk lag skall tillliimpas. Aven detta torde överensstiimma med svensk internationell privatriitt. Någon särskild föreskrift synes därför inte erforderlig i detta avseende.

13.3 Förslaget till lag om ändring i lagen om bevisupptagning ilt utländsk
domstol
Enligt ;irtikel

131.~

i den europeiska patentkonventionen skall domstolar

neh andra hehöriga myndigheter i de fördragsslutande staterna på begiiran
av det europeiska patentverket för detta verks räkning ta upp bevisning
och vidta andra riittsliga åtgärder. Vid förfarandet inför det europeiska patentverkt>t kan enligt artikel 117. I bevisning ske genom bl. a. hörande av
part. inhiimtande av upplysningar. företeende av handlingar. hörande av
vittnen. sakkunnigutltitande. syn och beedigat skriftligt utlätande.
Om det europeiska patentverket finner att muntligt förhör med part. vittne eller sakkunnig erfordras. kan verket antingen kalla vederbörande att
insHilla sig inför verket eller med stöd av artikel 131.2 hegiira att domstol i
den stat där den som skall höras har hemvist tar upp bevisningen (art.

117 .3 ). Den som har kallats att inställa sig inför det europeiska patentver-
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ket kan begiira att i stiillet hli hiirJ vid domstol i den stat diir han har hemvist (art. 117.41. Har part. vittne eller sakkunnig hörts vid det europeiska
patentverket. far verket hegiira att han hiirs pä nytt under ed eller i lika
bindande form vid domstol i den stat tfar den hörde har hemvist \art.
117.5). Niir det eunipeiska patentverket begär hcvisupptagning vid domstol i fördragsslutande stat, far det begära att hcvisupptagningen skall ske

under ed eller i lika bindande form. Vidare fär verket hegfö-.1 att

~n

ledamot

av det organ vid det europeiska patentverket som handliigger ärendet skall

fl't vara niirvarandc tich stiilla frågor till part. vittne eller sakkunnig, antingen direkt eller genom domstolen (art. 117 .6).
I regel 99 i tilliimpningsföreskrifterna till konventionen finns niirmare bestiimmelser rörande riittshjiilp åt det europeiska patent verket.
Va1:ie fördragsslutande stat skall utse ett centralorgan. som skall ta emot
hegiiran om riittshjiilp fran det europeiska patentverket och vidarebefordra
sädan hcgiiran till hchörig myndighet (regel 99.1 ). Begäran skall vara avfattad på eller översatt till det spri1k som anviinds vid denna myndighet (regel
99.2). Är den myndighet till vilken begiiran har iiverliimnats inte behörig.

skall den t1tcrstiilla bcgiiran till centralorganet. Detta skall. om det finns behörig myndighet i den staten. översiinda begäran dit och i annat fall fttcrsilnda bcgiiran till det europeiska patentverket (regel 99.4).
I den män siirskilda hestiimmelser inte ges i regel 99.5 eller 99.6. skall
den nationella myndigheten ti!Himpa lagen i sin stat vid handHiggning av
iirendet (regel 99.:ll. Enligt regel 99.5 skall det europeiska patentverket underriittas om tid och plats för bevisupptagning elkr annan fttgiird för att i
sin tur underriitta p>trter. vittnen Ol:h sakkunniga hiirom. Regel 99.6 innehftller föreskrift om att den myndighet som handliigger iirendet m:'\ste tillhta l'öretriidare för berört organ vid det europeiska patentverket att niirvara
och stiilla frflgor till parter. vittnen och sakkunniga.
I frftga om kostnaderna för riittshjälp föreskrivs i regel 99. 7 att avgift eller ersättning inte fflr tas ut. Vederbörande stat för dock av det europeiska
patentverket kräva ersiittning för arvode till sakkunnig och tolk samt för
kostnader som har uppsttltt till följd av att förctriidare för det europeiska
patent verket har varit närvarande.
I förevarande lag i dess nu gällande lydelse behandlas bevisupptagning
{1t utländsk domstol eller annan utländsk judiciell myndighet. I lagen har
gjorts de tilliigg som kriivs för att bevisupptagning ftt det europeiska patentverket skall kunna

~iga

rum vid svensk domstol i enlighet med vad som

föreskrivs i konventionen. I fråga om de kostnader som uppkommer vid
bcvisupptagning för det europeiska patentverket bör föreskrifter meddelas
i administrativ ordning.

I

*Av förevarande paragrafs./i'irsla stycke följer att utliindsk domstol. som i

visst mål eller iirende gör framstiillning hos svensk domstol om vidtagande
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av ätgärd som hör till riittegfmgen vid den utliindska domstolen. skall Himna sin framstiillning till utrikesdepartementet. Sftdan Mgiird kan avse upptagande av ed. anstiillande av förhör med part eller upptagande av bevis
genom vittne. sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis. Utrikesdepartementet skall vidarebefordra framsliillningen till den domstol som enligt lagen lir behörig all vidta atgiirden. Som nyss nämnts skall enligt den europeiska patentkonventionen fördragsslutande stat utse ett centralorgan.
som skall ta emot framställning om bevisupptagning. Utrikesdepartementet tir enligt första stycket i förevarande paragraf sftdan myndighet i förhällande till utliindsk domstol. Enligt tkn i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och iirenden av civil
eller kommersiell natur skall de fördragsslulande staterna utse ett centralorgan för att ta emot framsrnllning om bevisupptagning. Utrikesdepartementet iir svenskt centralorgan enligt tkn konventionen. Det har ansetts
liimpligt att utrikesdepartementet har denna uppgift ocksit i förhällandc till
det europeiska patent verket. Delta kriiver inte någon lindring i första stycket.
Enligt paragrali:ns andra stycke skall i förevarande lag annan utHindsk
judiciell mynllighet anses lika med ulliindsk domstol. Denna bestiimmelse
har lindrats så att liven det europeiska patent verket i denna lag skall anses
lika med utliindsk domstol.

3

*Denna paragraf innehåller bcsliimmelser om vad svensk domstol skall

göra. om lien finner sig inte kunna vidta lien fttgiirll som har begiirts av den
utliinllska domstolen.
Regel 99.4 i tilliimpningsförcskrifterna till den europeiska patentkonventinnen innehåller bestiimmelser rörande vad som skall iakttas. om den
domstol som har mottagit begiiran om rlittshjälp finner sig inte vara behörig. Dessa bcstiimmelser avviker frän vad som giiller enligt förcvaranlle paragraf. Siirskilda bestämmelser för det fall att bevisupptagning eller annan
åtgärll har begiirts av det europeiska patentverket har tagits in som trellje
och fjärde styckena i förevarande paragraf.
I tre1(ie stycket anges vad den svenska llomstolen skall göra om den finner att den begärda åtgiirden inte kan vidtas eller all t1tgiirllen enligt forumreglerna i 2

*andra stycket ankommer på annan domstol. Domstolen skall

dä mcdllela utrikesdepartementet sitt beslut och dit åtcrstlilla de handlingar som har erhållits i ärcnllct.
I f]iirde stycket regleras vall som aligger utrikesllcpartemcnlct. om riitten har meddelat heslut som avses i tredje stycket. Har riitten funnit att begiird åtgiirll över huvud taget inte kan vidtas. skall utrikesdepartementet
underrätta det europeiska patentverket d~irom. Om rätten lläremot har funnit att fttgiirden ankommer pti annan domstol, skall llcpartemcntet. om annan svensk domstol är behörig. överlämna framstiillningen dit. Är svensk
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<.himstol inte behörig. skall det europeiska patentverket underriittas om
riittcns beslut.

4

~

I paragrafens första stycke föreskrivs att om hinder inte möter för den
iiskadc titgiirden. rlittcn skall sätta ut dag för ärendets företagande. I detta
stycke görs inte någon iindring.
Enligt andra stycket i dess nu giillande lydelse är rätten skyldig att undariitta den utliindska domstolen om dagen för ärendets fördagandc endast i vissa angivna fall. Det skall sålunda alltid ske om rttglirdcn avser
hrottmftl !första punktcn). I annat fall skall det ske endast om den utliindska domstolcn har bcglirt det !andra punkten).
Som nyss niimnts skall i fall da hcvisupptagning eller annan t1tglird har
beglirts av det europeiska patent verket. detta verk alltid underrlittas om tid
och plats för atgärden. Pft grund hiirav har andra stycket andra p1111/.:te11
lindrats sf1 att undcrrlittelsc om vilken dag ärendet skall förekomma skall
Himnas om den utliindska domstolen har gjort framst1illning om det eller
om fttgiirden har begärts av det europeiska patentverket. Någon slirskild
forcskrift om att iiven plats för titgiirdcn skall anges torde inte erfordras.
Det fitr anses sjiilvklart alt uppgift hiirom tas in i underriittclsen.

Paragrafen innchflller bcstiimrnclser om handliiggning av ärende rörande
hevisupptagning ät utliindsk domstol.
I första stycket föreskrivs att om inte annat föranleds av föreskrifterna i
fiirevarande lag. bcstiirnmelserna om riittegi\ng vid svensk domstol skall
glilla. Ärc:ndct skall anses som bevisupptagning utom huvudförhandling.
Part som inte skall höras eller sjlilv fullgöra något behöver dock inte kallas.
I detta stycke görs inte 11;'1gon iindring.
I förevarande paragrafs andra stycke i dess nu giillande lydelse föreskrivs att domare vid den utliindska domstolen har riitt att niirvara vid hevisupptagning eller annan Mgiird som avses i I

~-

Si\.som förut har niimnts

mtistc rlitten enligt den europeiska patentkonventionen ge företriidare för
verket rlitt att vara niirvarande niir förhör hftlls eller annan åtgiird vidtas på
hcg~iran

av dc:t europeiska patentverket (regel 99.6). Vidare har sädan före-

trlidare enligt konventionen riitt att stiilla frågor till part. vittne och sakkunnig. Pft grund hiirav har till andra .1·1yckt>t som andra och tre1tie punkter
lagts bestiimmelser om riill för företriidare för det europeiska patentverket
alt närvara vid bcvisupptagning eller annan ätgärd som avses i I

*samt att

stiilla frågor till part. vittne eller sakkunnig som hörs.
Det bör i detta sammanhang framhållas alt den omständigheten att företrhdare för det europeiska patentverket fär närvara och sHilla frågor inte
fär föranleda att förhandling hi\.lls pa annat spri\k än svenska. Om företrädare för det europeiska patentverket inte hchärskar svenska. mi\.stc alltså
tolk anlitas (jfr 5 kap. 6

~

rättegi\ngsbalken).
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Som tidigare har niimnts skall enligt regel 99.3 i tilliimpningsföreskrifterna till den IC'uropeiska patentkonventionen domstolen vid handliiggning
av iirende om riittshjiilp :it det IC'uropciska patentverket tilliimpa natil>nell
lag. Domstolen skall dock under alla förhällanden underriitta det europeiska patentverket om tid och plats för t1tgiirden för att detta i sin tur skall
meddela parter, vittnen och sakkunniga.
Kommitten har ansett att regel 99 . .'i hör tolkas pi't det siittet att det inte
ankommer pf1 domstolen att kalla till hcvisupptagning eller annan f1tgärd. I
kommittens förslag har dii1för som .'i a *tagits in en föreskrift om att utfärdande av kallelse till hcvisupptagning eller annan fttgiird som vidtas på hegiiran av det europeiska patent verket ankommer pf1 detta patent verk.
Vidare finns i kommitteförslaget en hcstiimmclsc att vad som föreskrivs i
svensk lag om kallelse inte iir tifömpligt.
Eftersom riittcn enligt kommittens forslag inte skulle utfiirda kallehc.
skulle ddta hl. a. medföra att vite inte kan fi.ircliiggas och hiimtning inte
kan komma i frt1ga vid utevaro. Detta skulle mot verka syftet med hcstiimmelserna i konventionen om hevisupptagning vid nationell domstol. I regel
99.3 anges i anslutning till huvudregeln att nationell lag skall tilliimpas vid
bevisupptagning hos nationell myndighet och att detta siirskilt giiller
t vt1ngsmedel. Det iir att märka att det europeiska patent verket inte har n{1got t vi1ngsmedel till förfogande gentemot den som inte efterkommer verkets kallelse till förhör. Mot hakgrund av vad si'tlunda har anförts kan regel
99 . .'i inte anses innehiira hinder mot att tilliimpa svensk riitt liven niir det
giiller kallelse till hevisupptagning eller annan atgiird som vidtas pä Jet europeiska patentverkets begäran. Någon motsvarighet till .'i a * i kommitkns förslag har dii1för inte tagits upp i det remitterade förslaget. Att
domstolen skall undcrriitta det europeiska patentverket om tid för åtgiirJen föreskrivs i 4
diirför att f{1

~

•mdra stycket. Det europeiska patentverket kommer

mi.~jlighet

att undcrriitta parter. vittnen och sakkunniga.

13.4 Flirslaget till lag om ändring i lagen om försvarsuppfinningar
.'i

*Enligt lagen om försvarsupptinningar prövas fri\ga huruvida svensk för-

svarsuppfinning skall hällas hemlig av granskningsniimndcn för försvarsuppfinningar. I förevarande paragraf regleras hur st1dan t"rtiga skall bringas
under granskningsniimndens prövning.
Enligt paragrafen i dess nu gällande lydelse åligger det patentmyndigheten att understiilla granskningsnämnden patentansökan som avser svensk
fiirsvarsuppfinning för prövning huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.
Den som vill att svensk försvarsuppfinning som inte har patentsökts skall

fä offentliggöras eller pi't annat siitt yppas skall diiremot sjiilv hegära prövning hos granskningsnämnden. Med ""ansökan om patent"" avses här uppenbarligen endast det fall att uppfinningen har patentsökts hos den svens-
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ka patentmyndigheten. Av paragrafen framg;\r att det inte utgiir obehörigt
yppande att hos den svenska patentmyndigheten siika patent pt1 svensk
förs varsu ppfinning.
Paragrafen har delats upp i tvi\ stycken.
l.f("ir.11a s1ycke1 regleras den svenska patentmyndighetens skyldighet att
svara för att frågan huruvida svensk försvarsupptinning skall htillas hemlig
blir föremäl för granskningsniimndens prövning. Oiir fiireskrivs att den
svenska patentmyndigheten skall undersHilla granskningsnämnden sädan
ansiikan om patent pti svensk försvarsuppfinning som ges in till myndigheten. Hestiimmelsen innebiir att dd {digger patentmyndigheten att ex officio
understiilla niimnden inte bara svenska nationella patentansökningar utan
lll:ksä sridana internationella och europeiska patentansökningar som ges in
till myndigheten för vidare befordran till handliiggning enligt samarbetskonventionen resp. den eurnpeiska patentkonventionen. Diirernot omfattas inte det fall att internationell patentansökan kommer in till den svenska
patentmyndigheten för att fullföljas diir.

Andrn styckl't innehaller hestilmmelser om hur

granskningsn~imndens

prövning: beträffande svensk försvarsuppfinning erhttlls niir uppfinningen
inte patentsöks genom ansökan som ges in till den svenska patentmyndigheten. Skyldighet att sjiilv begiira granskningsniimndens prövning giiller
sillunda för den som vill offentliggöra eller på annat siitt yppa svensk försvarsuppfinning som inte har patentsökts. Detsamma gäller för den som
vill söka patent på svensk försvarsuppfinning genom att ge in internationell
eller eun)peisk patentansökan annorstädes iin hos den svenska patentmyndigheten. Det iir salunda inte tillf1tet att direkt hos det europeiska patentverket ge in ansökan om patent p:'\ svensk försvarsupplinning innan
granskningsniimnden har prövat huruvida uppfinningen skall Milas hemlig
enligt förevarande lag.
Prövning enligt andra stycket kan begiiras inte enbart av uppfinnaren
utan iiven av tredje man. om hans rätt iir berörd (jfr prop. 1971: 138 s. 50 f. ).

7

*
Enligt denna paragraf i dess nu giillande lydelse giiller en viss frist för

prövning av st1dan fråga om hemlighållande som har undersfällts ntimnden
av patentmyndigheten.

~kddelas

inte förordnande om hemlighållande

inom denna frist. upphör uppfinningen att vara hemlig enligt förevarande
lag. Fristen iir tre m{mader fr:'\n den dag då beskrivning över uppfinningen
med tillhörande ritningar och patentkrav på svenska inkom till patentmyndigheten. Niir det giiller iirende som har hänskjutits till granskningsnämnden av annan iin patentmyndigheten. dvs. av enskild part. föreskrivs i lagen i dess nuvarande lydelse inte någon frist.
Paragrafen har delats upp i tre stycken.
I .f('irsta s1yd:et föreskrivs att om granskningsniimnden inte inom viss
frist har meddelat beslut i sfldana iirenden som har underställts nämnden
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av patentmyndigheten. uppfinningen upphör att vara hemlig enligt förevarande lag.
I andra styckl't anges den frist inom vilken granskningsniimnden har att
meddela beslut i ärende som har understiillts niimnden av patentmyndigheten. Fristen varierar beroende pä vilket fall som föreligger.
Under p1111ktl'11 I behandlas internationell patentansökan som har kommit in till patentmyndigheten i dess egenskap av mottagande myndighet.
Om prioritet inte har t1beropats ;ir fristen tre mänader frfm ansökningens
ingivningsdag. Har prioritet begiil1s. iir fristen dock högst tolv mänader tio
dagar frän ingivningsdagen för den tidigaste av de ansökningar frän vilka
prioritet har begärts. I de fall da sökanden utnyttjar prioritetsäret fullt ut
blir alltsf1 den tid som stär till granskningsniimndens förfogande mycket
kort. I frf1ga om de överviiganden som ligger till grund för regleringen i detta hiinseende hiinvisas till vad som har anförts i redogörelsen för huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen (avsnitt 11.20.5).

P1111ktl'11 2 avser europeisk patentansökan som patentmyndigheten har
tagit emot för vidare befordran till det europeiska patentverket. Om prioritet inte har åberopats. är fristen tre mänader frfm det att ansökningen kom
in till patentmyndigheten. Har prioritet f1beropats. iir fristen dock högst
tretton mänader fr;\n ingivningsdagen för den tidigaste av de ansökningar
frän vilka prioritet har äbernpats. Utnyttjar sökanden hela prioritetsäret.
blir den tid som står till granskningsnämndens förfogande sälunda endast
omkring en män ad.

P1111ktc11 3 gäller ansökan om patent som skall handHiggas enbart av patentmyndigheten. dvs. nationell svensk patentansökan. Beträffande sadan
ansökan görs inte nägon ändring i giillande rätt. Fristen för granskningsniimnden att avgöra iirendet iir alltsä tre mtinader frän den dag dt1 beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav pä svenska knm in till patentmyndigheten.
I ett nytt trl'c/jl' stycke i paragrafen föreskrivs bestämd frist iiven för avgörande av iirenden som har anhängiggjorts av enskild part. Denna frist iir
tre månader fr<'m Jen dag då ansökan om niimndens prövning och samtliga
de handlingar vilka sökanden önskar åberopa kom in till nämnden. Har i
sädant fall beslut om hemlighftllande inte meddelats inom denna frist. upphör uppfinningen att vara hemlig enligt förevarande lag.
Rörande utgängspunkten för den tidsfrist som anges i tredje stycket bör
anmärkas följande. Med uttrycket "samtliga de handlingar vilka sökanden
önskar åberopa" avses inte bara handlingar som sökanden självmant ger in
till granskningsniimnden utan även handlingar som sökanden ger in efter
begiiran om komplettering från niimnden. Om nämnden begär komplettering. nyttas alltså utgångspunkten för beräkningen av fristen fram till dess
att sökanden har givit in de handlingar som nämnden har begärt. Skulle sökanden inte efterkomma begiiran om komplettering. torde fristen

rn räknas

frrin den tidpunkt vid vilken den av niimnden sist medgivna fristen för att
komplettera iirendct löpte ut.
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10 ~

Paragrafen inneh:ilkr i sin nu giillande lydelse bestiimmclser rörande ansökan i utlandet om patent pil hemlig svensk fiirsvarsuppfinning. Resliirn-

*

melserna giiller hftde uppfinningar som iir hemliga enligt 4 och uppfinningar som omfattas av förordnande som har meddelats av granskningsniimnden enligt 6

*·

Niir det giillcr svensk försvarsuppfinning som skall

h<lllas hemlig far sälunda enligt första punkten ansökan om patent eller annan skyddsriill inte giiras i friimrnande stat. om inte regeringen medger det.
Enligt andra punkten för regt:ringen famna sädant medgivande endast under fiirutsiittnint;? att uppfinningen hålls hemlig iiven i den friimmande staten.
Sedan Sverige har tilltriitt samarbetskonventionen och den europeiska
patentk1)nventionen. kan patentansiikan som avser friirnmande stat ges in
iiven till den svenska patentmyndigheten. l'ft grund härav har.flirsla p1111ki paragrafen givits den avfattningen all ansökan om patent eller annan
skyddsriitt i friimmande stat p?t svensk försvarsuppfinning som skall hällas

1e11

hemlig fttr göras endast om regeringen mt:dger del. Av lydelsen framgtir att
detta giiller 1K1vst:tt var ansökningen faktiskt inliimnas.
I andra punkten har inte gjorts nägon iindring. Det bör emellertid i detta
sammanhang framh<'tllas att medgivande till ansiikan om skydd i friimmandt: stat pä svensk försvarsupplinning inte kan innefatta medgivande till att
ansökan görs i form av internationell eller europeisk patentansökan. Varken internationt.:11 eller t:uropeisk patentansökan kan nämligen htdlas hemlig ptt siitt som förutsiitts i förevarande paragraf.
12

~

Paragrafen innehiiller i sin nu gällande lydelse hestiimmelser om handliiggningen vid patentmyndigheten av ansökan om patent på sädan uppfinning som skall hidlas hemlig t:nligt granskningsniimndens förordnande. l
dessa bestiimmelser görs inte ntigon iindring.
Till paragrafen har emellertid fogats t.:tt andra stycke i vilket regleras hur
patentmyndight.:ten skall förfara med sädan internationell eller europeisk
patentansökan som har tagits emot av patentmyndigheten för vidare befordran till handlliggning enligt samarbetskonventionen resp. den europeiska patentkonventionen. om ansökningen skall hflllas hemlig enligt förordnande av granskningsnfönnden. Har granskningsniimnden meddelat
förordnande enligt 6 ~ hetriiffande sädan ansökan, far sftlunda denna enligt
fi.)revarande stycke inte vidarebefordras för fortsatt handliiggning som internationell eller europeisk patentansökan.

15

*

I denna paragraf i dess nu giillande lydelse föreskrivs att, om patent i
Svt:rige söks pft utliindsk försvarsuppfinning. patentmyndigheten skall underställa granskningsniimnden ansökningen för prövning huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

411
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Av skiil som tidigarl' har anförts (avsnill 11.20 . ."J linns det inte anledning
all i Sverige hemlighitlla utliindsk försvarsuppfinning som siiks skyddad
gl'nom internationell eller eunipL'isk patentansökan. Till förevarande paragraf har i enlighet hiirmed

Slllll

en andra punkt fogats en bestiimmelse av

innebörd att patentmyndigheten inte skall understiilla granskningsniimnden internationell eller europeisk patentansökan som avser utliindsk försvarsuppfinning.

13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: 661 J om immuniM och pri\'ilegier i vissa fall
Till den europeiska patentkonventionen hör. som förut niimnts. ett protokoll ang~tl'nde dl'n europeiska patent\)rganisationens privilegier m:h immunitet. Detta protokoll utgiir en del av konventionen. I protokollet regleras frftgan nm immunitet llch privilegier för den europeiska patentorganisationen. för medlemmarnas representanter i förvaltningsr(1dct. för personalen vid det europeiska patentverket samt fiir personer med uppdrag av organisatillnen.
lkstiimml'lscrna i prlltokollet inncbiir i huvudsak följande. Organisationens kikalcr och arkiv skall vara okriinkbara. Organisationl'n skall :itnjuta
immunitet mot riittsliga och exekutiva Mgiirder och dess egendom och inkomster skall vara befriade fritn skatter. tullar o. d. DL'n skall vidare ::Hnjuta vissa liittnadcr i fiirekommandl' valutarestriktioner. Vissa undantag
finns dock fran dessa rl'glcr.
\kdlcmsstatcrnas ombud i förvaltningsrådet och deras ersiittarl'. rfalgivare och experter skall vid fullgörande! av sina uppgifter inom organisationen titnjuta immunitet Lll:h privilegier i vissa närmare angivna h~inseenden .
.:i.ven dessa personers makar ritnjuter vissa privilegier. Immunitet llch privilegier tillkommer ocks<'t verkets president llch övriga anstiillda vid verket
llch i viss utstriickning deras familjer samt personer med uppdrag för organisationen. Det iir att miirka att immuniteten inte omfattar talan som giiller
ansvar för trafikbrott eller skadcstiind pft grund av trafikolycka. Befattningshavare vid det europeiska patent verket skall vara befriad frän nationell inkomstskatt ptt lön som beskattas av den europeiska patentorganisationen. Omfattningen av dessa förmflner överensstiimmcr med vad som lir
brukligt i frt1ga om andra internationella organisationer av motsvarande
slag.
I protokollet förklaras att immunitet och privilegier inte har införts för
att ge ntlgon personliga fördelar utan för att siikerstiilla att organisationens
verksamhet kan bedrivas utan hinder och för att de personer som omfattas
av förmf111erna skall vara fullstiindigt oberoende vid utförandet av sina
uppgifter. Immuniteten skall diirför hiivas i de fall cb den skulle hindra riittvisans gfmg och den kan hiivas utan förE111g för det iindamäl för vilket immuniteten har medgivits.
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lkt iir att miirka att i frf1ga om befattningshavare vid det europeiska patentvcrkl.'t och

pcrSlllH:~r

som utför uppdrag åt organisationen det närmare

inneh;"tllet i privilegierna och immuniteten avgörs av den europeiska patentorganisationens fiirvaltni ngsrt1d.
Fördragsslutande stat har rätt att undanta egna medborgare från vissa
förmäner enligt protokollet. Detsamma gäller i fråga om person som vid
den tidpunkt d:'t han tilltrlider sin tjänst vid den europeiska patentorganisationen har hemvist i vederbörande stat och inte är anställd vid annan
mellanstatlig organisation vars personal övertas av förstnämnda organisation. Det har inte ansetts påkallat att göra sådant undantag för Sveriges
del.
Enligt 4

~

i förevarande lag <\tnjuter vissa i bilaga till lagen uppräknade

internationella organ och personer med anknytning till sädana organ immunitet och privilegier enligt vad som har hestiimts i stadga eller avtal som
iir i kraft i flirhttllande till Sverige. Som tidigare har nämnts förutsätter ett
svenskt tilltriidc till den europeiska patentkonventionen att protokollets
bcstiimmelscr om immunitet och privilegier införlivas med svensk rätt.
Detta hör ske genom ti!Higg till uppriikningen i bilagan av dem som iir beriittig<1de till fiirmt1ner enligt 4

~

i lagen. Organisationen samt medlemmar-

nas n:presentanter i förvaltningsrådet och sådana representanters makar.
personer med tjlinst hos det europeiska patentverket och dessa personers
familjer samt personer med uppdrag av organisationen har sålunda - under en ny punkt 28 - förts in i den uppräkning av förmånsberättigade som
finns i bilagan. Med medlemmarnas representanter i förvaltningsrådet avses medkmsstaternas ombud i rtillet och ombudens ersiittare. experter och
ri'1dgivare.
Den föreslagna lagiindringcn bör 1r·lida i kraft omgäcndc. Konventionens

*

bestiimmclser om immunitet och privilegier blir enligt 4 förevarande lag
tilliimpliga SLlll1 svensk lag först frän den dag då konventionen triider i kraft
i fiirh<\llande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18 f. ). Det åligger regeringen alt kungöra tidpunkten dft avtal elkr stadga har triitt i kraft i förhållande till Sverige.
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Hemställan

Jag hemställer att lagrtidets yttrande inhiimtas över förslagen till
I. lag om iindring i patentlagen ( 1967: 837),
2. lag om erkiinnandc av vissa utländska avgöranden pf1 patentriittens
omr{1dc m. m ..
3. lag om iindring i lagen ( 1946: 816) om bevisupptagning tit utliindsk
domstol.
4. lag om iindring i lagen (1971: 1078! om försvarsuppfinningar.
5. lag om ändring i lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa

fall.

15

Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hcmstiillan.
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Bilaga I
K 0111111i ttt;11.1 .fi"irs/ag

I Förslag till
Lag om ändring i patentlagen (1967: 837)
Härigenom föreskrives i fråga om patentlagen ( 1967: 83 7)
dels att punkt I andra meningen i lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser skall upphöra att gälla,
dels att i 5, 11, 45, 68 och 71 §§ ordet ''Konungen'" skall bytas ut mot
"regeringen",
dels att 1-3, 6-9, 13. 15, 19-22. 28-38, 40. 41, 44, 51, 52. fJO och
72-76 §§ samt rubriken närmast före 28 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § skall sättas närmast före 7 §.
dels att i lagen skall införas 19 nya paragrafer. 77-95 §§. samt närmast
före 80 § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Fiireslage11 lydelse

Den som gjort en uppfinning.
som kan tillgodogöras industriellt,
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergått äger efter ansökan
erhålla patent på uppfinningen
och diirigenom förvärva ensamrätt
att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen enligt denna lag.

Den som gjort en uppfinning,
som kan tillgodogöras industriellt,
eller den till vilken uppfinnarens
riitt övergått iigcr efter ansökan
crh[11la patent på uppfinningen
hos pate11t111y11dighete11 hiir i riket
och därigenom förviirva ensamrätt
att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen enligt denna lag. Om europeiskt patent stadga.1· .1·iirskilt i 11
kap.
Silsom upp/ i1111i11g anses icke
I. upptäckter, vete11.1·kap/iga teorier eller matematiska metoder,
2. konstniirliga skapelser,
3. planer, regler eller metoder
för i11tellekt11el/ verksamhet, för
spel eller för af färs verksamhet eller datorprogram,

Prop. 1977/78:1 Del A

416

4. återgimnde m• information.
Såsom uppfinning anses ej heller wldant fiirfMande för kirurgisk
eller terapeutisk hehandling eller
ji"ir diagnostisering s11111 skall 11tiira.1 ptl mii1111is/.:.or eller djur. Vad
nu sag/.\' utgiir dock ej hinder för
att patent mecldelas på alster för
an1·iind11i11g 1·id .wldana förfaranden so111 1111 a11gi1·its.

Patent meddelas icke pa
I. uppfinning vars nyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän
ordning,
2. växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för
framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och ali;ter av sådant förfarande.

Patent meddelas endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig
från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen.
Som känt anses allt som blivit
allmänt tillgängligt. vare sig detta
skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även
innehållet i patentansökan som
före nämnda dag gjorts här i riket
anses som känt, om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §.

Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till
vad som blivit känt före dagen för
patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.
Som känt anses allt som blivit
allmänt tillgängligt, vare sig detta
skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även
innehållet i patentansökan som
före nämnda dag gjorts här i riket
anses som känt. om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket
att uppfinningen väsentligen skall
skilja sig från vad som hlivit känt
före dagen för patemansökningen
gäller dock icke i förhållande till
innehållet i sådan ansökan.
Bestiimme/ser om att ansökan
som a\'ses i 3 eller 11 kap. vid
tilliimpning en· andra stycket i vis.rn fall iiger samma rättn·erkan som
en hiir i riket gjord patentansökan
finnas i 29 och 88 §§.
Uppfinning som avser ämne eller h/andning för användning vid
förfarande som a1·ses i I § tredje
.\/ycket anses icke som ny, om an-
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1·iind11ing Cl\' iimnet eller bland11i11ge11 1·id något .1·ådant förfarancle är känd.

Patent må dock meddelas utan
hinder av att uppfinningen inom
sex månader innan patentansökningen gjordes hlivit allmänt tillgänglig
I. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden
eller någon från vilken denne härleder sin rätt eller
2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder si"
rätt förevisat uppfinningen på officiell eller officiellt erkänd internationell utställning.

3

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 härleder sin rätt eller
2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin
rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd
internationell utställning som avses
i den i Paris den 22 nowmher 192~
avslutade kllnventionen om internationella utstiillningar.

~

Den genom patent förvärvade
ensamrätten innebär att, med de
undantag som anges nedan, annan
än patenthavaren ej må utan
dennes lov utnyttja uppfinningen
yrkesmässigt genom att använda

Den genom patent förvärvade
ensamrätten innebär att, med de
undantag som anges nedan, annan
än patenthavaren ej må utan dennes lov utnyttja uppfinningen yrkesmässigt genom att

patentskyddat förfarande, genom
att tilfrerka, införa, använda eller
till fhrsäljning, uthyrning eller 111l<i11i11g whjuda pate111.1·kyddat alster eller på annat .1·ä11.

I. 1il/1•erka, utbjuda, bringa i
omsä11ning eller anviinda patentskyddat alster eller in/öra eller inneha sådant alster i syfte att förfara med det pil siilt som 1111 sagts,
2. Cllll'iincia patentskyddat _förfarande eller, vm han 1·isste eller
det meci hiins_rn till omstiindiglze1er1111 1·ar uppenhart att m1viind11i11g icke fick ske 111a11 patentha1·are11s lm', utbjuda sådant för_farantl1• fiir a111·iindni11g här i riket.

Avser uppfinningen förfarande för tillverkning av alster. omfattar ensamrätten även alster som tillverkats enligt förfarandet.
Lnsamriitte11 innebär även att
a11111111 iin patenthavaren ej må
utan dennes lov erbj11da eller tilllw11dalu11/a annan än den som är
heriilligad att 11tnyttja uppfinning27 Riksclager1 1977/78. I sam/. Nr I. /Je/ A
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e11

medel för all 11tiivu denna här

i riket, om medie! hänför sig till

En.l'amrdt1e11 omfattar icke utnyttjande m· alster, som sålts här i
riket i butik eller på diirmed _iiimfiirligt sätt i strid mot en.rnmriitten, om kiiparen l'id kiipet icke
ii{?de eller hort ii{?a kiinnedom om
all ensamriitten kriinkte.1·.

något 1·äse111/igt i 11ppfi1111i11gen och
han vi.l'ste eller det eljest med hänsyn till omstiindi!(heterna 1•ar uppenbart att medlet 1·ar lämpat och
m·sett att 11111·iinda.1· vid utiivande
<Il' 11ppfi11ni11gen. A'r medlet en i
handeln allmiint förekommande
1·ara, gäller 1·ad nu sagts dock enda.H om den som erbjuder eller
tilllu11ula/u11/er medlet uppmanar
mottagaren till handling som av.l'es i f iirsta eller andra stycket.
En.l'a111riitte11 omfattar icke ti/1redning ptl apotek m• läkemedel
enligt liikare.1· f iir.1·kriv11ing i enskilda fall eller tltgiirder med så/11nda tillrett liikemedel.

6 §
Regeringen äger förordna, att
ansökan om patent på uppfinning,
vilken tidigare angivits i ansökan

Konungen äger förordna, att
ansökan om patent på uppfinning,
vilken tidigare angivits i ansökan
om skydd utom riket, skall vid tilllämpning av 2 ~ första och andra
styckena samt 4 § anses gjord
samtidigt med ansökningen utom
riket om si.ikandcn yrkar det.

.rnm a1•.1·er patent här i riket eller

skydd utom riket, skall vid tilllämpnin.g av 2 första. andra och
fj;irde styckena samt 4
anses
gjord samtidigt med den tidigare
ansökningen. om sökanden yrkar
det.
I förordnande skola anges de
närmare villkor, under vilka sådan
prioritet mf1 åtnjutas.

*

I förordnande skola anges de
närmare villkor. under vilka sådan
konve11tio11sprioritet må åtnjutas.

7
Innehavare av patent äger erhålla tilliigg5patcnt på 1111·eck/i11g
av 11ppfi!1ningen, om ansökan
hiirom inkommit innan ansök-·
11i11ge11 om h111·udpatentet blev allmänt tillgänglig enligt 22 §.
Til/äggspate/11 meddelas utan
hinder av att villkoret enligt 2 §
första stycket icke är uppfyllt i

*

~

ft.·fetl pate111111y11dighete11 avses i
de111111 lag pate11t111yndighete11 här
i riket, 0111 ej w111t1t siig.1". Pate11t111y11digltet ltiir i riket iir patentoch registreri11g.1Terket.
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förhållande till innehållet i ansökningen om hul'udpatentet. Tillliiggspatent upphör att gälla samtidigt med huvudpatentet, om annat ej följer ai· tredje stycket, och
mu övergå till annan endast tillsamma11.~ med hm·udpatentet.
V pphör
huvudpatentet
på
grund av att patenthm·aren av1·1år
från patentet eller förklaras patentet ogiltigt, utgör tilläggspatentet
sjäh'.1·tändigt patent för återstoden
m· patenttiden. Finnas flera tillläggspate11t till huvudpatentet, gäller det fiirst meddelade tilläggspatentet som hm·udpatent och de övriga som tilliiggspatent till detta.

8 §
Patentmyndighet för Sverige är
patent- och registeringsverket.

A 11.1·ökan om patent göres skrift[igen hos patentmyndigheten eller,
i /all som avses i 3 kap., hos patentmyndighet i annan stat eller
ho.1 internationell organisation.
Ansökningen skall innehålla beskrivnin!( av uppfinningen, inne! altande även ritningar om sddana 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 upp/ inningen. Avser
uppfinning mikrobiologiskt förfarande eller alster av sådant förfarande, skall uppfinningen icke anses tillräckligt tydligt angiven,
med mindre en kultur av den mikroorgani.1m som kommer till användning vid utövande av uppfinningen lämnas i fön•ar i de falt
och i den ordning regeringen eller,
efter regeringens bestämmande,
patentmyndigheten föreskriver.
Ansökningen skall dessutom in·
nehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven sådana de föreligga då ansökan gö-
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res. Sammandraget skall tjäna enbart som teknisk in/ormation och
må icke tillmätas betydelse i annat
avseende.
I
ansökningen
skall
uppi i1111arens namn anges. Sökes patent m· a11111111 ii11 uppfinnaren,
skall sökanden styrka sin rätt till
11 ppf i1111i11gen.
Sökanden skall erlägga fastställd muök11i11gsavgift.

9 §
Ansökan om patent göres skrift/igen hos patentmyndigheten.

Ptl begäran m• sökanden och
mot erläggande av särskild avgift
skall pate11tmy11dighete11 på de
dl/kor regeri11gt'l1 bel·tämmer låta
a11sök11i11ge11 bli föremål för 11yhetsgra11.1·k11i11g 1•id internationell
ny hetsgra 11sk11 i ngsmy ml ighet en Iigt
artikel 15.5 i den i Washi11gto11
den 19 juni 1970 m•s/11tade ko111·e111io11en om pt11e11tsamarbete.

A nsiik11i11gen skall innehiilla bel"krii-ning m· 11pp/i1111i11gn1, i11m'ia11a11de iiven rimin[Jar 0111 Idda11a
hehöi·as, .wmt hestii111d uppgift om
1·ad som siikes skyddat genom patentet (p111entkra1·). Beskrii•ningen
skall rara så ryt!lig, all en fl1ck11w1• med led11i11g därav kan utiiva
uppfinningen.
I 1111.1·iikningen skall 11ppji111wre11s namn anges. Sökes patent a1·
an11a11 än 11ppfi111111ren, skall siikanden styrka sill räl/ till 11ppfinni11ge11.
Sökanden skall er/iigga fa.H.\'/iilld a11sök11ing.mvgif t.

13 §
Ansökan om patent må icke
ändras så, att patent sökes på något som ej framgick av ansökninKshand/ingarna
när
ansök11i11ge11 gjordes eller enligt 14 §
skall anses gjord.

Ansökan om patent må icke
ändras så, att patent sökes på något som ej framgick av a11sökni11ge11 när den gjordes eller enligt
14 §skall anses gjord.
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15 §

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.

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. Föreligger hrist med avseende på sammandraget, må patentmyndigheten
dock, utan all höra sökanden,
giira de ändringar i mmmandraget
som den /inner nadvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist. skall ansökningen avskrivas. Underrättelse därom skall intagas i föreläggandet.
Avskriven ansökan återupptages. om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager åtgärd för att avhjälpa brist och inom samma tid erlägger fastställd återupptagningsavgift.

19

~

Aro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för patent föreligga. skall ansökningen godkännas för utläggning enligt 21 ~.
Sedan ansökningen godkänts för
utläggning. må patentkrm•en icke

Sedan ansökningen godkänts för
utläggning. må yrkande enligt 14 §

11tl"idga.1· eller yrkande enligt 14 §

ej framstiilla.1· eller patentkraven
iindras så all patentskyddets om-

I ramstiilla.1·.

fa1111ing utvidgas.

20

~

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning
skall sökanden erlägga fastställd
lfyckningsavgi/t. Sker det ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan återupptages. om sökanden inom fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger
Tryckningsavgif ten jämte fastställd
återupptagningsavgift.

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning
skall sökanden erlägga fastställd
11tlii.1u:ning.rnvgi/t. Sker det ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan återupptages. om sökanden inom fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger 11tliiggning.1·111·gif ten jämte fastställd
återupptagningsavgift.

Sökes patent av uppfinnaren och
begär han befrielse från tryckning.wvgi/ten inom två månader
efter det att ansökningen godkänts

Sökes patent av uppfinnaren och
begär han befrielse från 111/äggningsavgiften inom två månader
efter det att ansökningen godkänts
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för utfäggning, må patentmyndigheten medge honom sådan befrielse, om han har avsevärd svårighet
att erlägga avgiften. Avslås framställningen, skall avgift som erlägges inom två månader därefter
anses erlagd i rätt tid.

för utläggning, må patentmyndigheten medge honom sådan befrielse, om han har avsevärd svårighet
att erlägga avgiften. Avslås framställningen, skall avgift som erlägges inom två månader därefter
anses erlagd i rätt tid.

21 ~

Sedan 1ryckni11gsavgifI enligt
20 ~ erlagts eller befrielse från
1ryck11i11gsa1·gif1en medgivits, skall
patentmyndigheten utlägga ansökningen för att hereda allmänheten
tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.

Sedan 111/iiggningsavgifI enligt
20 ~ erlagts eller befrielse från
111/iiggningsal'gifren medgivits, skall
patentmyndigheten utlägga ansökningen för att bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.

Invändning göres skriftligen hos patentmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen.
Från och med den dag då ansökningen utlägges skola tryckta
exemplar av beskrivning oclz patentkrav, med uppgift om sökanden och uppfinnaren, finnas att
tillgå hos patentmyndigheten.

Från och llled den dag då ansökningen utlägges skola tryckta
exemplar av beskrivning, patentkrav och sammandrag, med uppgift Clm sökanden och uppfinnaren, finnas att tillgå hos patentlllyndigheten.

22 §

Från ClCh med den dag då ansökningen utlägges skola handlingarna i
ärendet hållas tillgängliga för envar.
När aderton månader förflutit
från den dag då patentansökningen gjordes, eller, om ko11ve111ionspriorite1 yrkas, den dag från vilken
prioriteten begäres, skola handlingarna hållas tillgängliga för envar, även om ansökningen icke utlagts. Har beslut fattats om avskrivning eller avslag, skola handlingarna dock hållas tillgängliga
endast om sökanden begär att ansökningen återupptages eller anför
besvär.

När aderton månader förflutit
från den dag då patentar~~ökning
cn gjordes, eller, om prioritet yrkas. den dag från vilken prioriteten begäres, skola handlingarna
hållas tillgängliga för envar, även
om ansökningen icke utlagts. Har
heslut fattats om avskrivning eller
avslag, skola handlingarna dock
hållas tillgängliga endast Olll sökanden begär att ansökningen återupptages eller anför besvär.

På framställning av sökanden skola handlingarna hållas tillgängliga tidigare än som följer av första och andra styckena.
När handlingarna bli tillgängliga enligt andra eller tredje stycket,
skall kungörelse därom utfärdas.

423

Prop. 1977/78:1 Del A

Innehåller handling företagshemlighet och rör den icke uppfinning
varå patent sökes, äger patentmyndigheten, om särskilda skäl föreligga,
på yrkande förordna att handlingen icke må utlämnas. Har sådant yrkande framställts. må handlingen icke utlämnas förrän yrkandet ogillats
genom beslut som vunnit laga kraft.
Kultur av mikroorganism som
liimnats i förvar enligt 8 § andra
stycket skall, sedan handlingarna i
iirendet blivit allmänt tillgängliga,
hållas tillgänglig för den som gör
skriftlig framställning därom och
förbinder sig all iakttaga vad regeringen I iheskriver till förebyggande av missbruk av kulturen.

3KAP.
Internationell patentansökan

28 §
Konungen äger ej ter överenskommelse med Danmark, Finland och Norge om att patent på
uppfinning skall kunna erhållas
för Sverige, Danmark, Finland
och Norge eller för tre av dessa
stater efter ansökan om patenten i
en av de stater som ansökningen
omfattar (nordisk patelllansökan)
förordna, att bestämmelserna i
29-38 §§ skola lända till efterrättelse.

Med internationell patentansökan avses ansökan som göres enligt konventionen om patentsamarbete.

Sådan patentansökan ma mges
till patentmyndigheten i enlighet
med bestämmelser som utfärdas
av regeringen. Sökanden skall till
patentmyndigheten erlägga för sådan ansökan fastställd avgift.
Bestämmelserna i 29-38 §§
gälla internationell patentansökan
som omfattar Sverige. Sökes
genom sådan ansökan europeiskt
patent för Sverige gäller dock 11
kap.
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29
Nordisk patentansijkan hiir i riket skllll arse patent, förutom för
Srerigc, antingen för Danmark,
Fin/and och Norge eller för två av
dessll stater.

~

Internationell
pate11ia11sökan,
som ingivits till sådan nationell
patentmyndighet eller internationell organisation som enligt konrentionen om pate11tsamarbete
och tillämpningsföreskrif terna till
denna är hehörig att mottaga stlda11 ansökan (mottagande myndighet J, skall ames i11given här i rikl'T de11 dag som av den mottagande myndigheten angivits som
internationell i11gin1ingsdag och
skall ha samma verkan som an11a11
i S1·erige i11gil'e11 patentansökan.
Vad i 2 § andra stycket andra
punkten siigs skall dock gälla i11ternationell patentansöka11 e11dast
om siika11den fullgjort vad wm
föreskrives i 31 §.

Sådan llnsökan hehandlas och
prövas, med iakttagande av bestämmelserna i dettt1 kapitel, enligt l'ad som giiller fiir patentansökan i allmiinhet. Patent, som meddelats pc'l grund m· sådan t1nsökan,
äger samma giltighet här i riket
som annat hiir meddelat pate/l/.
i\1edde/a.1· pc/ grnnd av nordisk
patentansiikan i Danmark, Finland eller Norge patent för Sverige, gäller patentet här i riket
mm om det meddelats här.
Föreligga i fråga om patent .wm
meddelats i Finland beskrivning
och patentkrm· ptl så1·äl svenska
.mm finska språket och råder icke
iil'erensstämmelse mellan texterna,
omfattar patentskyddet här i riket
endast vad som framgår av btlda
texterna. Patentskyddet bestämmes dock enbart med hänsyn till
den svenska texten, om de1111a är
m·giirande i Finland.
30 §
I f rdga om nordisk pate11tamöka11 hiir i riket äger bestämmelsen

Internationell
patentansökan,
som ingivits till mottagande myn-
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i 2 § andra s1ycke1 1i.1ta p1111k1e11
mo1.1·1·ara11de tillii111p11i11g med <11'seende på tidigare patentansökan i
annan stat som omfattas Cll' ansökningen. Betriiffande ansökan om
patent enbart jiir Sverige iiger
nämnda bestämmelse motsvarande
tillii111pni11g med orseende på
nordisk patentansökan som gjorts
i annan stat och .mm omfattar
Sverige.

31
A \'Ser nordisk patentansökan
här i riket iive11 Finland, må patenransiik11i11ge11 godkii1111a.1· fiir utläggning endast 0111 beskrivning
och patentkrav fiireligga iiven pii
finska språket.

clighcr 111e11 ii111111 icke inkommit
rill plllc111111.1·11dighe1c11, skall anses
iircrkllllad s1h·i11 a1·ser S1·erige i de
iall .\'()/Il c/l'ses i artikel 2.J.J. i och
ii i ko111·cn1io111•n 0111 f'C1ll'lll.l'lll1lllrl>etc.

~

Siikwull'11 skall i110111 tjugo 111a11adcr fnin den i111emationella i11gi1'11ingsdage11 eller. 0111 prioritel
.1·rklls, den dag från rilke11 priori1ere11 hegiiri's 1ill pa11·111111_1·11digheten inge m·1krifI a1· den i11tema1io11dla pa11·111a11siik11i11ge11 och, i
den 0111fllll11i11g regeringen fiirordllllr, ii1·er.1ii1t11i11g lll' denna till
s1·1·11.1·kll sa111t erliigga faststii//d llllsiik11i11gsargifI.
Har
ill ll'rlllll i< I/Il'//
nyhetsgra11sk11i11g.rn1y11dighe1 beslutat att
intematio11e/I 11yhe1sgranskni11gsrappor1 ej skall uppriiltas och önskar siika11de11 likviil f 11llfii/ja an.1iik11inge11 slivill m'.1·a Sl'erige.
skall ha11 /11//[~iira vad .10111 åligger
110110111 enlii<t fiirsta stycket inom
11·ä 111ilnadcr från del denna myndighet 11vsii111 111ulerrii11e!se till ho110111 om hes/utet.
Har siikanden hegiirt att den in1emario11ella ansiik11i11ie11 skall
underkastas i11tematio11ell förberedande
pa1e11li'rharhetsprövning
och har han inom 11i11011 månader
fri/11 cle11 i försla slycket angivna
dage11 i iivere11sstii111mef.l'l' med
ko111•e11tio11e11 0111 pa1c11t.rnmarhete
och 1i/lii111p11i11gsfiireskrif1enw till
de1111a argivi1 fiirklaring att han
{/\'.\'er alt 1111\'iinda rcsultatct av
de1111a priii·11i11g rid ansökan om
patent fiir S1·erige, skall han full-
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giira rnd som 11/iggcr honom enligt fiir.1w .1·tycker inom 1jugojem
1111/nader frän 11ii11111d11 dag.
F11/lgiir .1iikanden ej vad som
iiligger ho11c1111 enligt f örsw, andra
eller lredje slycket, skall ansökningen anses citerka/lad såvitt avsl'r Sl'erige.
32

~

I fraga 0111 nordisk pt1te11ra11.1iikan hiir i rikl'T skola rryckrc1 l'Xemplar c11· i>!'skril'11i11g och J1<1Tc11tkn1r som t1\'.\<'s i 21 § tredje .1·ryckt'T inneluil/c1 11/>pgif t 0111 l'ilka .1/ll1cr ansiikningcn omfauar. Niir ansiikningl'/1 godkiin11c.1· _fiir 111/iiggning, skola sådana <'XC111p/ar
ii1'<'l'.lii11das ri// parc111111y11diuhe1ana i ii1·riga s1a1er som 0111/anas
c11· 1111.1iikningen, jiir an i des.1<1
hi1//11s 1i//gii11gliga fiir ol/111ii11hete11
<'nlig1 \'ad diirom s!adgar.

A rerka/lar sökanden si/dan begiiran eller .1cida11 förklaring som
111·ses i 31 § tredje .\'lycker. skall
den i11remario11el/a patenransökning<'n 1111.1·1'.1· ärerka/lad såvitt a\'scr S1·erige, om ej å1erka/lelsen göres fiire 11rgä11ge11 m· den frisr som
giillcr enlig! 31 § fiirsta eller andra
s1ycke1 och siika11de11 före fristens
11rgång f111/gjor1 vad som åligger
hono111 e11/igr 31 § försra .5/ycket.

Niir
nordisk
palenwnsiikan,
w111 gjor1.1· i an1rnn slaf och som
0111ia1111r S1.,·rigl', 1uliigge.1· i den
andra .1·ra1c11. skall den samtidig!
11tliiggas hos patc111111y11dighe1en
hiir i rike!. Urliiggni11ge11 skall
/.:.1111giira.1.

Sedan i111emario11ell patentansökan inko111111i1 Jil/ pate111111y11dighe1e11 e11/igr 31 §.gäller i fråga 0111
ansiik11inge11 och dess handläggning 2 kap. A 11siikninge11 mä dock
c11da.1·1 på fra111.Häll11i11g a1· sökandm upplagas 1ill priil'l1ing före utgilnge11 m· den fris! som giiller enligT 31 § jörsla, andra eller iredje
stycket.
Fiireskrif w1 i 12 § skall gälla
först j rcln den tidpunkr då patent·
111y11dighcre11 sålunda iiger upplaga a11siik11i11gc11 ri// prövning.
Ha11dli11gama i iircndet skola hållas 1i//gii11gliga fiir envar enligt
22 § först dä siikanden fullgjort
sin skyldigher c11/ig1 31 § att inge
ii1·cr.~ii1111i11g a1· c111sök11i11ge11.
Har siika11dc11 iakT1agi1 vad som
fiircskril'<'.1· i ko111·l'!11io11c11 om pa1c·n1.1·1111wrber e och 1illiim pningsförcskrij 1ema 1ill denna rörande an-

Tryckra exemplar m• beskrivning och pa1e11rkral' skola finnas
11/T tillgcl hos pa1entmy11dighe1e11
hiir i rik er.
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siikans form och innehåll, skall
ansiikningen godtagas i dessa avseenden.

34
bn·ä11d11i11g mot nordisk patentansökan hiir i riket mä gihas, förutom hos patentniyndigheten här i
riket, hos patentmyndigheten i annan stat som 0111/attas av ansökningen.
Inkommer till patentmyndigheten hiir i riket i12viindning mot
nordisk patentansiikan, som gjorts
i annan stat och som omfattar
Sverige, skall patentmyndigheten
of<irdröjligen iirersiinda handlingen till patentmyndigheten i
den andra staten. Diirdd skall dagen då handlingen inkom a12ges.

35
Nordisk patentansökan, som
gjorts här i riket och som omfattar
!frerige, Danmark, Finland och
Norge, må iindras till nordisk patentansiikan för Sverige och t1•å av
de övriga staterna.

Nordisk patentansökan, som
gjorts här i riket, må ändras till
särskild patentansökan för Sverige.
Företages ändring som avses i
andra stycket eller återkallas ansökan hos patentmyndigheten här

§
lntematianell patcntansiikan må
ej goclkiinna.1· jiir utliiggning eller
m·s/c1s innan fyra 111clnader f i.irflutit f rcln 111giingen av den f ri.1·t
som giiller enligt 31 § fiirsta eller
andra stycket.
Har siika11de11 i110111 nitton målllUler f rc/11 den i11temationella i11gil'11ingsdage11 eller, om prioritet
yrkas, den dag från vilken prioriteten begiir<'1· avgirit sådan f iirk/aring som m'.1·1'.1· i 31 § tredje
stycket, 111cl ansiikningen <'i g(ldkiinnas fiir utliiggning eller al's/ch
fiirt: utgången en· den frist om tjugofem mcinader som anges i niim11de1 lagrum.
Ansökan 111å dock godkiinnas
f iir 11tliiggni11g eller a1·slcls före Il/gången m• den frist som gii/ler enligt f iirsta eller andra stycket, om
sijkwulen samtycker till att ansökningen avgiires dess/ örinnan.

*
I ntemationell
patentansökan
må ej 111/iiggas eller publiceras av
pate11tmyndighete11 /örriin
den
publicerats av viirldsorganisatio1ll'll.\' för den intellektuella äganderätten internationella byrå eller
tjugo månader f örfl11tit från den
internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag
från vilken prioriteten begiires,
om ej sökanden medger detta.
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i rike!, 1111i .1i)ka11de11 enlig! vad
iliiro111 iir s1l1dga1 f11llfiilja den som
siirskild ansiikan i annan siat, som
omfal/as m· ansiikni11gc11. Vill söka11cle11 sii/1111da f 111/fö/ja ansökningen. skall han sa1111idig1 med
ii11dringe11 1'/lcr äterkalle/sen avge
fiirklaring diiro111 1il/ pa1ent111yndighe1t•11 lriir i riket.
li<llla.1 handlingama i ansök11i11gsiire11de1 tillgiingliga enligt
l l .1~. skall t>1ll iindring, återkallelse
och fiirk/aring son1 av.1·c.1· i fiirsla-tredje s1yckcna 111/iirdas kungiirc/st'. Fiirklaring skall iil'('n inlagas i k11ngiirelsc enlig! 21 § första strcke1.

A'ndra.1· nordisk patentansökan,
som gjorts i an1w11 .\'fat och som
0111ja11ar S1·erige, till ansiikan fiir
den .1/aten eller iiterkallas ansiik11ingcn och har siikanden enligt
35 .~ m·gil'it fiirklaring att han vill
/11/lf ii!ja m1s"ik11i11gen som siirskild
p111e11w11.1·iika11 I iir S1·erige. skall
1111siikni11gc11 upptagas och pröv11i11g<'11 for1.1·ii1ta.1· 111· patentmyndigheten hiir i riket. om siikande11
giir a11111iila11 hiiro111 hos denna
111y11diglze1 inom ll'ä 111å11ader från
iillllri11ge11 eller citerkal/elsen. Htll/11.1· lza11dlint:arna i iirendet tillgii11gliga enligt 22 §. skall anmälni11ge11 kungiiras.

Har del m· i111ematio11el/ patenl1111siikan icke varit föremål för intcmationd/ 11yhe1sgranskning eller
i111emationell furhcredande patentaharhetspriirning på grund av
1111 ansiikningen anse11.1· omfatta
/lera m· varandra oheroende 11ppf i11ningar och att sökanden ej
inom föreskriven tid erlagt tillliiggs11\'gif1 so111 m·ses i artikel
17.3 .a eller artikel 34.3 .a i konventionen om patent.wmarhete,
skall 1111te111my11diglzeten prÖl'<I om
1111siik11i11f?e11 0111/a1111r flera av
rnr11111/ra oheroc111/e 11pp/i11ningar.
Finnes de/la vara /allet. skall den
del 111· 1111siik11i11gen som icke 1•11rit
/ iiremå/ /iir .w1dan granskning eller
prii1·ning anses återkallad såvitt
ar.H'r Sl'erigc. 0111 ej sökanden erliigger fiire.1·kri1·rn tilläggsavgift
i110111 ti·å nulnader från det patc11t111yndigheten a1·sii111 11nderriit1else till honom om myndighetens stiil/11ing.1·1agande. Finner patentmyndigheten all ansökningen
ej om/al/ar /lera av varandra oberoende uppfinningar, skall myndigheten fortsätta behandlingen
av ansökningen.
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Ansökan so111 11pp1age.1· enligt
iörsta .\"/ycket skall behandlas och
prövas so111 0111 den ursprungligen
gjorts hiir i riket so111 patentcmsökan för Sverige. Siikanden skall
dock erliigga .faststiilld ansök11i11gsm•gift hiir i riket, iii•e11 om
han er/ag/ ansökningsal'gif t i den
stat diir ansökningen gjordes.

37
Bifalles nordisk patentansökan,
gjor1s hiir i riket, skall pate11thre1•et utvisa fiir vilka stater palent meddelats.
1·0111

38
Ko111111ge11 iiger, efter al'tal
därom med heriird stat, f iirordna,
elit nordiska pate11tansökningar
som göras här i riket skola överlämnas till patentmyndigheten i
annan stat, som omfattas av ansökningarna, enligt närmare bestämmelser i förordnandet. Förordnande som nu mgts må icke
avse ansökan av den .\"Om är bosatt
hiir i riket.

~

Har del av intema1ionell patentonsiikan icke 1•arit fiiremål f iir internationell fiirbcredande patcnterharhctsprih·ning på grund av
011 siikallllcn i11skriink1 patcntkra1·c11 enlig1 artikel 34.3.a i kom•entio11e11 om 1wte11t.wmarhete, slwll
den icke priil'llde delen a1· ansökningen anses återkallad sävitt avser Sverige, om ej siikanden erlägger fiireskril'en tilliigg.1m:gif t
inom n·il milnader från clet pt1te11tmyndighetr11 a1·sii11t 11ndrrriitte/.1·r
till honom med erinran om hegrii11.rni11gen i den fiiretagna priivningen.
~

liar mo1tag111ule 111y11dighe1 viigrat 011 fas1s1iil/a inlernationel/ _i11J.:ivni11gsdag /iir i111emmionell pare11ra11.1·iika11 eller fiirklarar att an~
siikningen skall anses Uterkallad
eller förklarar alt yrkande om till
ansökningen skall 0111/alla S1•erige
skall anses återkallat, skall patent111_1·nclighc1en, pcl
hegiiran av
Jiikwulen och pil de villkor som
anges i artikel 25.2 i kom•entionen om putentsamarhete, ompröva
defta he.1·lci1. Detsamma skall r:iilla i fruga om he.1·/ut av elen inter11a1ionel/a hyrån af/ ansökningen
skall anse.1· återkallad. Finner pa1entmyndighete11 att den mottagande myndighetens eller elen internationella byråns hes/ut är orik-
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tigt, skall patentmyndigheten fastl'lt'illa intematio11el/ ingil'llingsdag
för a11sökni11ge11, om detta ej skett,
samt fortsätta behandlingen av
ansökningen.

Konungen iiger ifren. efter awal
diirom med herörd stat, förordna
att nordiska patentansökningar.
som gjorts i annan stat och som
a1'.H'r Sverige. må överlämnas till
patent111yncligheten här i riket.
A11.1·iikan, so111 Ö\'erlii11111a.1· enligt
sådant fiirordnande, skall hehand!ds och prö1•as som om den 11r.11ir11ngli1:en gjorts hiir i riket.

40 §

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess sj1111011 år förflutit
från den dag då patentansökningen gjordes.
Om 11ppriittlu11lande a1• tilläggspate/11 stadgas i 7 §.

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess tjugo år förflutit
från den dag då patentansökningen gjordes.

41 §

För patent, som icke är tilläggsf1tllent, skall för varje år räknat
från den dag patentansökningen
gjordes (patentår) erläggas fast·
ställd årsavgift, om annat icke bestämts med stöd av 73 §.
Har tilliigg.1pate111 övergått till
sjäfrständigt patent enligt bestämmelserna i 7 § tredje stycket, skall
från och med 11är111ast följande
pate11tclr erläggas årsavgift med
belopp, .wm .1-k111/e ha utgått för
huvudpatentet om det alltjämt
varit gälla11de.

För patent skall för varje år
räknat från den dag patentansökningen gjordes (patentår) erläggas
faststlilld årsavgift, om annat icke
hestämts med stöd av 76 §.

44 §
Har patent övergått på annan eller licens upplåtits, skall på begäran
anteckning därom göras i patentregistret.
Visas att i registret antecknad licens upphört att gälla, skall anteckningen om licensen avföras.
Bestämmelserna i första och andra styckena äga motsvarande tillämpning beträffande tvångslicens och rätt som avses i 53 § andra stycket.
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I mål eller ärende angående patent anses den som patenthavarc, vilken senast blivit införd i patentregistret i sådan egenskap.

Har patent ifrerlåtits eller licens
upplåtits till flera var för sig, har
det fÖn'ärv som först anmälts för
a/l/eckning i patentregistret företräde, om förvärvaren vid sin anmälan var i god tro.
51 §
Erlägges icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 och 42 §§, är patentet
förfallet från och med ingången av det patcntår för vilket avgiften icke
erlagts.

Patent, som fifrfal/it enligt första stycket, må återupprättas av

patentmyndigheten, om patenthavaren har godtagbar ursäkt för sin
underlåtenhet. Ansökan om återuppriittande skall göras skriftligen
hos patentmyndigheten senast sex
månader frän den dag, då avgiften
senast skolat erliiggas. Inom
samma tid skall årsavgiften med
den förhöjning, som må vara bestämd, och faststiilld återupprättningsavgif t erläggas. Behörigen
gjord ansökan skall kungöras.
Den som efter det att patent
förfallit men innan ansökan om
återuppriittcmde kungjorts hifrjat
utnyttja upp/inningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga cltgärder därför äger den
riitt som anges i 4 §, om patefllet
återupprättas.

52 §
Har patent meddelats i strid
mot 1 eller 2 §, skall rätten förklara patentet ogiltigt, om talan
föres därom. Patent må dock ej
förklaras ogiltigt på den grund att
den som erhållit patentet varit berättigad till blott viss andel däri.

På talan därom skall rätten förklara patent ogiltigt, om det
1. meddelats oaktat villkoren i
1 och 2 §§icke äro uppfyllda,
2. meddelats oaktat uppfinningen icke är så tydligt angiven
att en fack man med ledning därav
kan utöva den,
3. omfattar något som ej framgick av ansökningen när den gjordes, eller
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.J. mcddelms oaktm patentskydde1s 0111ia11ning 111vidgats efter det
ansiikningen godkiints fur utliiggning.

Utom i fall som avses i tredje
stycket m<I talan föras av envar
S<)l11 lider förfong av patentet och.
om det finnes p[1kallat ur allmän
synpunkt. av myndighet som Kon1111gcn hestiimmer.

Patent m:i ej förklaras ogiltigt
pft den grund att den som erhållit
patentet varit beriittigad till blott
viss andel diiri.
Utom i fall som avses i fjiirde
stycket 111{1 talan föras av envar
som lider förfång av patentet och,
nm det finnes pftkal\at ur allmän
synpunkt. av myndighet som regeringen bestämmer.

Talan. som grundas p:\ att patent meddelats annan lin den som är beriittigad till patentet enligt I ~- mii föras endast av den som påstår sig
beriittigad till patentet. Talan skall väckas inom ett år efter erhållen
kiinnedom om patentets meddelande och de övriga omstlindigheter på
vilka talan grundas. Var patenthavaren i god tro när patentet meddelades eller niir det övergick på honom. mt1 talan ej väckas senare än tre
{1r efter patentets meddelande.

60
Utnyttjar niignn yrkesmässigt
patentsökt uppfinning efter det
handlingarna i ansökningsärendet
blivit tillgängliga enligt 22 ~. äger
vad som sägs om patentintrång
motsvarande tilliimpning i den
11Hln ansökningen kder till patent.
Till straff mf1 dock ej dömas och
nsiittning för skada på grund av
utnyttjande som sker innan utliiggning av patentansökningen
kungjorts enligt 21 ~ må bestämmas endast enligt 58 ~ andra stycket.

~

Utnyttjar någon yrkesmässigt
patentsi)kt uppfinning efter det
handlingarna i ansökningsärendet
blivit tillgängliga enligt 22 §, äger
vad som sägs om patentintrång
motsvarande tillämpning 0111 ansökningen kdcr till patent. I sådan/ fall omfattar patentskyddet
dock enclas1 1·acl som framgår så1·iil av pate11tkra1·en i deras lydelse
niir ansökningen h/ev allmiint tillgiinglig som a1· patentkral'en enlig! patentet. Till straff må ej dömas och ersättning för skada på
grund av utnyttjande som sker innan utläggning av patentansökningen kungjorts enligt 21 § må
bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Bestämmelserna i 58 ~ tredje stycket äga ej tillämpning. om ersättningstalan väckes sena~t ett år efter patentets meddelande.

72
Talan mot a11n11t slwligt beslut
111'
pm e11t111y11d igheten
enligt

~

Har patent.1·ök11nde, ehuru han
gjort allt \'ad som skiiligen kunnat

Prop. 1977/78:1 Del A

433

denna lag ii11 so111 a\'se.1· i 24 §,
jöres ge110111 hesviir hos paten/och registreri11gs1·erke1.1· hes1·iirsm·de/11ing inom ll'å mdnader från
hes/utcts dag. Den som vill anföra
heSl'är skall cr/iigga fast.\'/älld he.1Tiir.1m·t.:ift inom .1w1111w tid l'id
påf ii/jd att besviire11 icke upptagas
till prurning.

A101 he.n·iirsal'{/e/11i11ge11.1· hes/ut
fiires ra/a11 genom he.1Tiir hos regeringl'fiitten inom t1·1i 1111/11ader /rån
heslutet.1· dag.

73
A vgi/ter enligt denna lag fast-

stiilla.1 av Kon1111ge11. Därvid iiger
Konungen, såvi11 avser år.rnvgifter, /i)rordna all el/ eller flera m•
de fönta patentåren skola vara
avgiftsfria.

28

kriii·11.1· m· lwno111. ej k11111111t ge111e11101 filllc111111_1·111lighc1e11 i11k1111g11
s,/da11 frist iiir <11/ 1·itl111ga 1·is.1· åtgiird som f11.1·1srii//1.1· i de1111a lag eller med stiid diirm'. och har han
till /iiljtl diira\' lidit riillsf örlust,
skall pau·11t111.\'lldighetc11 fiirklara
all 1itgiil'lfr11 skall 1111.1es 1·idtagc11 i
rii11 rid. 11111 siika11dc11 i110111 11·i1
1111l11111ler fr1/11 det hi11dre1 11pphiird1>, dock .\'('/Il/SI cl/ är frt111 fristens 111g1/11g, 1·idwgit t11giirde11 och
gfort skriftlig frn111sriill11i11g 0111 att
den skall giilla s1/so111 1·idtagen i
riill rid.
Vad so111 siig.1 i /i)r.1·1a .1·1ycke1
iiger 11101.11·11r1111dc tillii111p11i11g sä1·i11 11n1·r fi11/1'111/111vare .w111 icke
er/ag/ i'irsa1·gif I fiir palent inom
frist so111 anges i 42 .li tredje stycket. I se/dant fall skall dock avgiften vara crlagd och framställ11i11ge11 i11give11 senast sex månader
/rån 1111-:1l11ge11 tl\' frist so111 avses i
42 .11· /rt•dje s1ycket.
riirsta s1_1·cket giiller ej frist
i110111 1·ilke11 a11.1iika11 skall göras
fiir alf ko111111a i tl/llj11ta11de av
{Jrioriret enligt 6 § eller frist som
a11ges i 25 eller 75 .li.
~

A 1 .1cr /r<111111iill11i11g 1'11ligt 72 §
frist .111111 c/llf.:C.\' i 31 .li. skall pll1e111111y11dighe1e11 fiirk/ara all ätgiirtlen skall tllll'l'\ 1·itl!t1f.:e11 i 1iitl
rid, 0111
I. avhroll i po.\'/ fiirhi11del.\'efllll
.fiireko111111it 1111tler lltlROll av de tio
dagarna 11iirmllst före fristens 11tgi/11g pil gm11tl in· krig, revo/11tion,
11pplop/'. 11re,ik. 11a111rklltllstrof ella 1111111111 lik11C111ile 0111.1tii11dighe1
I'" ti1'11 ou iliir 11rsii11tlare11 vistas
l'i/1'r har sin riire/.11', 1111111 ha11dli11g1•11 l'lll'r 11rgi.f1e11 avsiint.1 till
pt1ft'11t111.1·11tliNhe!t'11 inom fem dagar f rå11 det postförhindelsema
tlterupplllf?its, eller

Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Dl'i A
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.l. ha11cllingen eller avgiften avsii111s till patentmyndigheten i rekommenderad försände/se .l'enast
fem daf?ar .fijre fristens utgclnf?,
dock endast om fiirsiindelsen stint.1·
mecl flyg(IO.l't diir .\'ll varit möjligt
eller t11'.l'ii11dare11 ha/ t anledning
antaga att fiirsändelsen 1·id y1lede.1· hefordra11 .\'kulle ha an/iint till
patentmyndigheten inom /l'tl dagar från arsiindning.\'l/agen.

74

~

Niirmare
hestämmelser
angående w1siik11n om patent, kungiirelser i patentiirende, tryckning
av ansiikningshandlingama, patentregi.1·1ret och de.u förande
samt patentmyncligheten 11tfiirdas
av K on11ngen eller i den omfaltning Kon11nge11 hestiimmer av patentmyndigheten. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgänglif?a för allmiinheten i den utstriickning Kon11ngen hestämmer
Konungen iiRer fiirordna, att
handlingar i iirenden angående ansökan om patent må utlämnas till
myndiRhet i annan stat.

I far enligt 72 .~ meddelat.i· beslw
atr viss dtgiird skall anses vidtagen i riitt tid och skall till följd
diirm· patentlll1.1·iikan .1'0111 blivit
a/1111ii11t tillgii11g/ig enligt 22 § och
so111 m·skri1·i1.1· eller m•slagits föret agas till fortsatt hanclliiggning eller skall patent som förfallit ans1•.1· ha hc.1·tt111, skall kungörelse
diirom 11tfiirda.1·.

Konungen äger iiven förordna
att granskning av an.l'ökningar om
patent, efter framställning av patentmyndigheten, må iiga rum hos
myndighet i annan stat eller ho.I'
internationell institution samt att
den som söker patent på 11ppfinning, varå han tidigare sökt patent
i annan stat, skall vara skyldig att

Riill enligt andra stycket må
ii1•ergtl till annan endast tillsammans med elen riirelse, vari den
11ppko111111i1 eller 11111y11ja11det avsett.i· skola ske.

0111

Den .1·0111 i fall som m•ses i första .11ycket, efter dl'! tiden för åter11pptt1glll1Cie av avskri1·e11 ansökan
11tgä1t eller be.1'1111 om ai•slag v1m11it l11g11 kraft el/er patent förfallit
men i1111a11 k11ngiire/se 111/iirdats,
biirjat 11tny11ja 11ppfi1111i11gen yrkesmä.uigt här i riket eller vidtagit
1'iise111/iga cltgiirder diirför må 11ta11
hinder m· patell/et fortsätta utnyttjandet med hihel1Clllande av
de.l's al/111ii1111a art. om lzan, när utny1tja11der inleddes eller niir åtgärderna 1·idtogo.1·, 1·ar i god tro,
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redovisa \'Qd patentmyndigheten i
den staten delgivit honom rörande
pröl'llingen av upp/ inningens patenterbarhet.

75 §
/Jefinncr sig riket i krig eller
krig1fara äger Kon1111gen, om det
finnes 11öd1·iindigt ur allmän synpunkt, förordna, att rätt till viss
11ppii11ninR skall avst<ls till staten
eller 1ill annan .\'0111 Konungen hes1ii111mer. Fiir riitt till upp/ inning,
som .Hil11nda tages i anspråk. skall
skii/ig ersiittning lltges. Träffas
icke ih·erenskommelse om ersättningen med den ersättningsberälligade, bestämmes ersätt11inge11
av riillen.
Har rätt till uppfinning tagits i
anspråk av annan än staten till
följd m• I örordnande enligt första
stycket och fullgör denne icke si11
ersiitt11ingsskyldighet, är staten
plik1ig au på ansökan av den ersättning.~beriittigade genast
utge
ersätt ninge11.

Talan mot annat slutligt beslut
patentmyndigheten
enligt
denna lag än som a1•ses i 24 §
samt talan mot hes/ut enligt 72 §
f iires genom besvär hos patentoch registrering.l'l'erkets besvärsavtielning inom tvtl månader från
hes/111e1s dag. Den som vill anföra
hen·iir skall erliigga fastställd besvärsavgif t inom samma tid vid
på/ ö/jd att besviiren icke upptages
till prÖl'lzing.

m·

Mot besvärsavdelninge11s beslut
föres talan hos regeringsrätten
genom hesvär inom två månader
från beslutets dag.

76 § 1

Om uppfinningar av betydelse
för rikets fönvar gälla särskilda
bestämmelser.

Avgifter enligt denna lag fastställas av regerinf?en. Därvid äger
regeringen, såvitt avser årsavgifter, förordna att ett eller flera av
de första paten tåren skola vara
avgiftsfria.

Närmare
bestämmelser
angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, tryckning
av ansökninxshandlingarna, patentregistret och dess förande
samt patentmyndigheten utfärdas
a~· regeringen eller i den omfattning ref?eringen bestämmer lll' patentmyndigheten. Diarier hos pat
2

Motsvarar nuvarande 73 §.
Motsvarar nuvarande 74 §.
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renrmyndigheren .1·kola vara tillgiingliga för a/lmänheren i den utsrriickning regeringen hesriimmer.
Regeringen iiger f ijrordna, att
handlingar i iirenden angtlende ansiikan om parenr 111å 111/iimnas till
111y11digher i a111w11 .\'lat.
Regeringen iiga iiven förordna
aff gra11sk11i11g m· a11siik11i11gar om
parenr, efter frc1111.Hiil/11i11g av pa11·111111y11clighere11, 111å äga ru111 hos
111y11dighcr i a1111t111 stat eller hos
intemariunell i11s1i111tion sa1111 att
elen so111 sijkcr paren/ på uppfinning, 1·anl han siikt patent i annan
st ar. skall 1·ara skyldig 1111 redovisa
1·ad pa11.•111111yndighc1c11 i den sta1c11 delgil'if '10110111 rijrande pröv11inf.:e11 av upp/ inningens pate11terharhe1. Fiirordna11de 0111 sådan resom
sist
dovi.mings.1·kyldighe1
11ii11111/s mä clock ej ges i fråga om
patt'111ansökan som avses i 3 kap.,
1•ilke11 wirir fijre111ål fiir internationell .fijr/){'redamle patc11terbarhetsprii1·ni11g och i frtlga om vilken
rapporr riirande denna priil'ning
ingh·its rill pate11t111yndighete11.

Befinner sig riker i krig eller.
krigs.fara iiger regeringen, 0111 det
finne.1· niidl'iincligt ur all111ii11 sy11p11nk1, fiirortlna, all rätt till viss
upp/ inning skall avstås till staten
eller till annan som regeringen hes1ii111111cr. Fiir riirt till uppfinning,
som sålunda tages i anspråk, skall
skiilig asiittning utges. Träffas
icke ii1·crensku111111l'lsc om ersättningen mccl den er.1·iittningsberättigade, hcstii111111es enättningen av.
riifll'11.
Har riitt till 11ppfinni11g tagits i
ansprtlk av annan ä11 staten till

1

Motsvarar nuvarande 75

~-
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f iirord111111de enligt f iirsta
oclr /11/lgiir de1111e icke sin
ersii11 nings.1h'/dighl'I, iir staten
p/ikrig <111 ptl a11siika11 av den ersii1111i11gsherii11ig11de genast utge
n.riir 111i11gc11.
fii/jd

<11'

.11rckt'I

79

~I

0111 11ppfi1111i11gar m· hetydelsc
fiir rikets fiirsvar giilla siirski/da
hes1ii111111t'lser.

Il KAP.
Europeiskt patent

80

~

;\led europeiskt patent m•ses paten/ so111 111eddela.1· 111• det eurn1>eisk11 palt'nfverket enligt den i
M iinchen den 5 oktoher 1973 av1/11tade <'llropeiska pate11tkonventi11nc·n. !I/ed europeisk patentansökan lll'.H'.I' paren1a11siika11 som göres enligt 11ii111nda kom·ention.
A 11.1iik1111 11111 europeiskt patent
giires !ros det c11ropci.l'ka patent1·erke1. Sild1111 1111siika11 mcl inges
till patcnt111ymiigheten fiir att lll'
denna 1·idarehef11rdras till det euro1>eiska patentverket. Ansökan
sc1111 a1·ses i artikel 76 i niim11da
knnrention (europeisk avdelad ansiikan) skall dock inges direkt till
de•/ e11r11pl'iska patentvl'rket.
/Jestci111111d1ern11 i 81-95 §§
giilla europeiskt patent f iir Sverige
och l'llropeisk p111en11111.l'C)ka11 snm
0111f 1111ar Sverige.

1

Motsvarar nuvarande 76

~.
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~

Europeiskt patent iir meddelat
niir det europeiska patentl'erket
har kungjort sitt bes/lit att meddela patentet. Det har samma
rii11n·crka11 som pate11t meddelat
m· patentmyndigheten och följer
ii1·e11 i ii1·rigt samma hesrä111melser
so111 st/dant patent, 0111 ej annm
siigs i cle1111 kapitel.

Europeiskt patellT är utan verkan hiir i riket, 0111 icke sökanden
inom rid .1m11 regeringen hestämmer till parcnr111_rndigheten ingivit
iil·ersiiTTning till s\'enska av den
text som ligger till grund för beslutet att 111eddela patent och erlagt f aststiilld m·gif t för tryckning
av ii1·ersii1Tninge11. Har det europeiska 1w1e11t1·erket bes/litat att
europeiskt patent skall upprätThå//as i iindrad a1·faTTning, giil/er vad
nu sagts iii·en i jrtiga om den iindrade texten.
Översiim1ing skall hållas tillgänglig jiir e1m1r. DetTa gii/ler
dock icke om den europeiska patenransiikningen ej har publicerats
enligt den europeiska pillentkon1·enrione11.
Har iiversiittni11g ingivits och
avgif r erlagts inom före.skriven tid
och har det europeiska patentverket kungjort sitT beslut att meddela patentet eller beslutat att 11pprä1Tht1/la det i iindrad m·fatTning,
skall patentmyndigheten utfiirda
kungiire/se diirom och så snart ske
kan hålla tryckta exemplar m·
ö1·ersät rni ngen t illgiingliga.

83 §
Vid i11gi1•ande a1• översättning
enligt 82 § äger 72 § första styck-
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e1 11w1s1·ara11d1' tillii111p11i11g. Fiirklaras med stiid m· 72 .~ all iiversii11ningen skall anses ha inkom111i1 i riill 1id, skall pal1'nt111_rndigheten 11t/iirda k11ngiirelse cliirom.
Den som. efter det fristen fiir alt
inkomma med ii1·ersiittni11g enligt
82 § 11t}.?t11t men innan kungörelse
111/iirdlll.1, i god !ro hiirjat 11t11y11ja
upp/ in11ingc11 yrke.rn1ii1-.1·igt hiir i
riket eller ridtagit 1·iisc11tliga 1/tgärder diir/ iir iiger elen riirt som
a11ges i 74 .~ a11dm och tredj<' s1_1·ckena.

84

~

I f r<iga 0111 1•1u·opei.1kt potent
skall l'lUI i 52 .~ / iir.1·ta .11ycket 4
siig.1· 0111 11t1·idg11ing a1· /Ji1tent.1·kydde1 ar.1e ut1·idg11i11g efter det patentet 111eddcla1s.
85 §
U flflhiivl'r det 1·11ropeiska pale11t rerket hell eller delvis europeiskt patc11t, har della samma
l'erkan .rnm 0111 palentet i motsrnrande mån hiir i rike! / iirklarats 01-:iltigt. I sådant fall iiger 55 .\~
11101.1"\'tlfwule tilliimpni ng.

86 §
För curopci.l"kl palent skall årsm·gi/t erliigga.1· till pa1ent111y11dighe1e11 för varje patellfår ef ler del
under vilket del europeiska pate1111•erke1 k1111gjor1 sill beslul all
meddela pa1e111e1.
Erliigges icke årsavgif I för europeisk! pa1e111 enlig! vad i försla
.\"fyckel och i 42 § sägs, äger 51 §
11101s1'ara11de 1i/lämpning.

87 §
Föres 1alan om illfrång i europeisk! pa1e111 eller om sådant pa-
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tents ogiltighet och kan patentet
än11u upphiivas m· det europeiska
patent1·erker, skall riitre11, om ej
särskilda skäl fiircligga däremot,
förklara måler vila11de i avbidan
pil atr der europeiska parentverket
skiljer sig frän iirender. Vad nu
sagts gäller iil'l'n talan enligt 63 §.

88 §
Europeisk parentansiikc111, för
l'ilken det europei.1·ka pate/lfverket
faststiillt ingil'ningsdag, skall här i
riket ha samma 1·erkan som pate11ta11siikw1 som 11ii11111da dag
gjorts här. Atnjuter ansökningen
enligt den europeiska pate11tko111·enrionen prioriret från tidigare
dag iin ingirning~dagen, skall sådan prioritet heaktas.
Vid tillämpning av 2 § andra
sryckct andra punkren skall puhlicering enligt arrikel 93 i den
europei.1·ka
pare11tko11ve11tio11en
jämsriilla.1· med atr ansökan blir
allmänt tillgiin!]lig enligt 22 §.
Vad 1111 mgts giiller även publicering som avses i artikel 158.1 i
ko11ventio11e11, om sökanden /ull~
{?jort \'lid som föreskrives i artikel
158.2 i ko11ve11tio11e11.

89 §
Har europeisk patentansökan
publicerats enligt den europeiska
patentko11ventio11en och har iil'ersättning till svenska av patentkraven i den lydelse de publicerades
ing11·1t.1· till patentmyndigheten,
skall
patemmyndigheten
hålla
översiitlllingen tillgänglig för envar och utfiirda k1111görelse därom.
Ut11ytrjar någon yrkesmässigt
upp/ i1111i11g som sökes skyddad i
e11ropeisk patentansökan ej ter det
atr k11ngöre/.1·e utfiirdats enligt
fiirsta stycket, iiger vad som sägs
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0111 plllenri11rrilni; 11wrs1·ar111Hle ril!lii111p11ing 0111 a11siik11i11ge11 leder
rill patent fiir Sverige. I sådant fall
0111/llllar parcnrskydder dock enda.11 1·ad so111 framgär .wlviil av pare111kri11"e11 i den lydelse de p11hliccrade.1· so111 lll' pate11tkrave11 e11lig1 pa1e11rcr. Till slraff må ej dii111as och ersiit111i11g fiir skada må
hcstii111111a.1· e11da.1·1 enlig! 58 .~ andra .1·1ycket.
Rcs1ii111111elser11a i 5R § tredje
stycket iiga ej tillii111p11ini;. om er.1ii1111i11gsrala11 1·iickes senast ett år
efter det 1ide11 f iir inl'iindning mot
pmc11tet 111g<it1 eller, om inriind11i111-: gjons, .H'nasr ett år efrer det
all det c11ro11eiska patenrverkct
he.1/111C1t att pale11tet skall 11pprärtlu11/as.

90

~

Atakalla.1· europeisk pate11tan.1·iikan eller återkalla.i· yrka11de om
att c111.1·iikan skall om/ alla Sverige
eller skall enligt den europeiska
patc11tkom·cntio11en .wlda11 tlterkallelse a11ses ha skett och åter11pplaf!e.1· icke a11siik11i11ge11 enligt
llrfikel 121 i ko11velllio11en, har
detta samma l'erkan som återkallelse a1• pate11ta11söka11 lw.\" patentmyndigheten.
Avslås europei.l·k p11te11tt11zsökan,
har della samma verkan som om
patentan.1"ökan avslagit.i· här i riket.

91 §

01'ercnssliimmer
icke sådan
iii·ersiittning som avses i 82 eller
89 .~ med lydelsen på det språk
som raril !111ndläggning.1·språk vid
det e11ropeiskl1 patentverket, omfa1111r patentskydclet endast wul
som framgär av båda texterna.
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I mc11 om vgiltiRhet iiger texten
/rn11dliigg11ingsspråket emam
ritsord.

pil

92

~

Inkommer sökanden eller pa1e11thm·are11 1ill pme11t111yndighere11 med räuelse av översärr11i11g
som ane.1· i 82 .1' och erlägger han
fll11s1iil/d m·gifl, gii/ler den rii11ade
ii1·ersii1tni11ge11 i sräller för ridigare
ingi1·e11 iil·ersii1t11ini:. Har rii11e/se
<Il' sådan ii1·crsii11ninR h/ii·it gällande, skall patentmyndigheten 11tfiird11 kungörelse därom.
Inkommer sökanden med rä11elsc so111 m·ses i 89 §, skall patent111yndig/1eten utfiirda kungörelse
diirom. Sedan så sketr gäller den
riittade iil·ersät1ningen i stället för
den tidigare.
Den som då rättelse av översiillning hlel' giillande i god tro utnyttjade uppfinningen yrkesmässigt hiir i riket pä säll som enligt
1idii:arc i.i1·cr.1·ii1tni11g icke utgjorde
intrång i sökandens eller pate11tha1·arl'11s rii11 eller 1·idtagit viisentliga
åtgiirder därfijr iiger den riitt som
anges i 74 .~ andra och tredje styckelll1.

93 §
Har hetriif/ande sådan europeisk patentansökan eller sådant
e11ropeisk1 patent som medför
skydd i Sverige för sökanden eller
palentlwvaren uppkommit rättsfiirl11.1·t som avses i artikel 122.1 i
den europeiska patentkonventionen och f örk/arar det europeiska
patentverket enligt nämnda artikel
att rätts/iir/11st skall anses ej ha
11ppko111111ir, gii/ler der även här i
riket.
Den som ej ter det rättsförlusten
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11ppko111lllit. !Ilen innan det e11rvpeiska patent1·erkl'I 11tfiirdat k11ngiirelse 0111 förklaring som avses i
fijr.1ta stycket' i xucl tro börjat 11t11_1·ttja 11ppf inningen yrkesmiissigt
hiir i riket eller 1•icltagit viisentliga
iltgiirder diirf iir iiger den riitt som
anges i 74 § andra och tredje styckena.

94

~

Skall europeisk patentansöka11
anst's tlterkallad diirjijr att den
icke inom f öreskriren tid inkom111it till det europeiska patentverket frt/11 11atio11ell 111yndighet som.
111ottagit 1111.1·ijk11i11gt'11, må den på
hegiiran m· .wJka11de11 omvandlas
till ansökan om patent hos pate11tmyndighete11. Begiiran om om1·andli11g .1·kall inom tre månader
från det sijkanden underriittats om
all a11siikningen anses tlterkallad
inges till den myndighet som mottagit a11siik11ingen. Försummas det,
11pphi>r a11si>kni11gen att hiir i riket
ha .l'llfian 1·erka11 som anges i 88 §.
liar hegiiran om omvandling
samt avskrift av den europeiska
patenw11.1·i)kningen icke inkommit
till patent111yndigheten inom tjugo
månader från den dag ansök11i11gc11 ingavs eller, om prioritet
yrkas. den dag frän vilken prioriteten hegiirt's, skall lika/ede.1· ansökninge11 upp/iiira all hiir i riket
ha .rådan 1•erkan som anges i 88 §.

95 §
Har europeisk patentansökan
som hegiirts omvandlad enligt 94 §
(jver/iimnats till patentmyndigheten och skall den icke anses utan
verkan, skall pate111myndighete11
upplaga den till priJrning, om siJkanden inom tid .\'Om regeringen
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he.l"fii1111111'r erliigger faststiilld ansiik11i11g.1m).:if 1 och inger iii·ersät111i11g till .\"\'l'nska al' parc11ta11sök11i11ge11.
liar siika11cle11 iakttagit vad som
iiirl'skri1·c.1· i d<'11 europeiska pat1·11tko111"e11tio11<'11

och

tillii111p-

11i11gsfiireskrift<'rna till de1111a riirande t111.1"<Ha11s I orm, skall a11sök11i11gc11 godtagas i detta m·see11de.

Ikrafttriidandc- och övcrgängsbcstiimmclscr
I. lknna lag triidcr i kraft dcn dag rcgcringcn hcstiimmcr.
2. Patentansökan. som iir anh~ingig vid ikrafttriidandct. behandlas
lH.:h avgiircs enligt dc nya hcstiimmclscrna. lHll l'i annat sägs i punktcrna
:1-(l,

3. Patcntan~ökan, SlHll godkiints för utliiggning förc ikrafttriidandct,
och ansi..ikan om ti!Higgspatcnt. som har gjorts fi..irc ikrafttriidandct. behandlas och avgöres enligt lagen i dess iildrc lydelse.
-1. De nya hcstiimmelserna l)f11 skyldighet i vissa fall att lämna mikn1hinll1gisk kultur i förvar och om sammandrag liksom 20 ~ i sin nya
lydclsc skall icke i nagot fall tilfampas i fr[1ga om ansökan som iir anhiingig vid ikrafttriidan,kt.
5. I fr[1ga l1m uppfinning som avscr livs- clkr fakcmcdcl f:ir patent på
sjiilva alslrl·t mcddclas endast p~'i grund av patentansökan som göres cftL'r ikrafttriidandet.
h. Patrnt pf1 uppfinning som avscr alster för vilket hestiimd anviindning icke har angivits i patentkraven elkr kan anses frarng[1 av alstrcts
i patcntkraVL'n angivna egenskaper får meddelas cndast pt1 grund av
patcnta1isiikan Sl)fl1 giircs efter ikrafttriidandet.
7. DL' nya hestfönmclscrna skall tilliimpas iivcn pf1 patent Sl)f11 har
meddelats fl.irc ikrafttr:idandet cllcr mcddclas pa grund av ansökan som
har ingivits dessfi:irinnan. om ej annat siigs i punkterna 8-10.
8. Ciiltighehtiden för patent som har meddelats på grund av patentan~libn som har gjlirts mer iin tolv iir fiire ikrafttriiJandet bestiimmcs
cnligt -lll ~ i dess iildrc lydelsc.
lJ. Aldrc hestiimmelscr om tilliiggspatcnt fortsiitter att gälla i fråga
,1m tilhiggspatcnt som har meddelats före ikrafttriidamlet eller meddelas
L'niigt punkt 3.
I 0. Fr~1ga om l1giltigförklaring av patent som har meddelats eller meddclas cnligt lagen i dcss iildrc lydelsc hcdiimes enligt lagen i den lydelsen.
11. Vad som siigs i -1-1 ~ frrnte stycket giiller endast s[1clan anteckning
i patentregistret som har negiirts cftcr ikrafttriidandct. Verkan som anges i niimnda lagrum intriider icke 1lll1t dcn till vilken patent har övcrlt1tits clkr licens upplt1tits före ikrafttriidandct.
12. Skall L'Urnpcisk patentansökan som nmfattar Sverige enligt artikel
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162.4 i den europeiska patentkonventionen anses återkallad, får ansök
ningen på begäran av sökanden omvandlas till ansökan om patent hos
patentmyndigheten. Begäran om omvandling skall inges till det europci°ska patentverket inom tre månader från det att sökanden har underrättats om att ansökningen anses återkallad. Försummas det upphör ansökningen att h~ir i riket ha sådan verkan som anges i 88 ~- Vad som
sägs i 95 ~ äger motsvarande tillämpning på ansökan som har hegärts
omvandlad enligt förevarande bestämmelse. Diirvid giiller dock all iivcrsättningen skall avse dels patentansökningen i dess ursprungliga lydelse.
dels de ändringar som gjorts under handläggningen vid det europeiska
patentverket och som sökanden önskar åberopa.
13. Har ansökan som hegärts omvandlad enligt punkt 12 hlivit publicerad enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen och förklaras med tillämpning av 72 ~ att övers[ittning och avgift som avses i
95 ~ första stycket och som har inkommit för sent skall anses inkommen
i rätt tid, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. Den som i
fall som nu avses. dter det alt fristen för att inkomma med iiversättning
ceh erlägga avgift har utgått men innan kungörelse har utfärdats. i god
tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt h[ir i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför äger den rätt som anges i 74 ~ andra och
tredje styckena.
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2 Fiirslag till
Lag om erkännande av utländskt avgiirande m. m. med anledning av
Sveriges tillträde till den europeiska patentkonventionen
Hlirigenom föreskrives följande.

*

I
Har i främmande stat. som är bunden av det till den europeiska paicnt-·
konventionen hörande erkännandeprotokollet, nwdcki:lts avg~iramlt~ ;·örande rlitten att erhålla europeiskt patent för stat, som lir bunden av
protokollet och omfattas av ansökan om si1dant patent. !)iller avgöran ·
det här i riket sedan det har vunnit laga kraft i den friimmande staten.
Första stycket är dock ej tillämpligt, om
I. patentsökande, som icke har ingiitt i svaromål, icke har delgivits
klirandens talan enligt föreskrifterna i den stat där avgörandet har meddelats eller icke har givits tillr~icklig tid att svara i saken, eller
2. avgörandet icke är förenligt med annat avgörande som har meddelats i stat som är hunden av erkännandeprotokollet i ett tidigare anhängiggjort mål mellan samma parter.

*

2
Svensk domstol är hehörig att upptaga talan om sådan rätt som avses

I*·l. svaranden
om
har sitt hemvist i Sverige, eller

2. käranden har sitt hemvist i Sverige och svaranden ej har sitt hemvist i stat som är bunden av erkännandeprotokollet, eller
3. parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan som här avses skall väckas vid svensk domstol.

3 §

*

Rör talan om s[1dan rätt som avses i I
ansökan om patent på uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga om tvist mellan arbetstagaren
och dennes arbetsgivare är svensk domstol behörig, om
I. uppfinningen har gjorts i samband med anställning i vilken arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt i Sverige eller, om det ej kan avgöras var arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt, i samband med anställning i vilken han var knuten till arbetsplats i Sverige, eller
2. parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse, att talan som här avses skall väckas vid svensk domstol och
sådant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.
Är svensk lag tillämplig på anstlillningsavtalct, iir avtal mellan arbetsgivare och arbetstagart: 0m att talan som nu avses skall väckas vid
utländsk domstol utan verkan.

4 §

*

l mål som enligt 3 första stycket I skall upptagas av svensk domstol
skall svensk lag tillämpas.
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Upptager svensk domstol mål med stöd av 3 § första stycket 2, skall
rätten att ra europeiskt patent på uppfinningen avgöras enligt lagen i den
stat där arbetstagaren huvudsakligen var sysselsatt när uppfinningen
gjordes. eller, om det ej kan avgöras var arbetstagaren huvudsakligen var
sysselsatt. där den arbetsplats till vilken arbetstagaren var knuten är belägen.

Talan om sådan rätt som avses i 1 ~ får icke upptagas till prövning av
svensk domstol. om tvist mellan samma parter rörande samma sak tidigare har anhänggjorts vid domstol i främmande stat som är bunden av
erkännandeprotokollct och den tvisten ännu är anhängig. Har vid den
utländska domstolen invändning gjorts mot dennas behörighet. skall
dock den svenska domstolen förklara det här anhängiggjorda målet
vilande till dess frågan om den utländska domstolens behörighet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

6 §
Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av avtal
eller om skadestånd på grund av brott mot avtal får upptagas av svensk
domstol endast om i avtalet föreskrives att sådan talan skall prövas av
svensk domstol.
Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat fall än som avses i första stycket får upptagas av svensk domstol endast om skadan har uppkommit i samband med verksamhet som har bedrivits vid det europeiska patentverkets kontor i Sverige eller om sådan
skada har orsakats av tjänsteman vid sådant kontor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Härigenom föreskrives att 23 § lagen ( 1937: 249) om inskränkningar i
rätten att utbekomma handlingar skall ha nedan angivna lydelse.

N11vara11de lydelse

Föres/age11 lydelse

Handlingar i ärenden angående ansökning om patent må icke utan
sökandens samtycke till annan utlämnas i vidare mån än som föranledes av gällande lagstiftning rörande patent. I vad sådana handlingar
angå uppfinning därå patent beviljats, skola de utlämnas, såframt ej
annat är stadgat i nämnda lagstiftning.
Handlingar angåe11de ansökning
europeiskt pment 1•i/ka mottagit.i· frc/n det europeiska patentverket 1111/ icke 11ta11 siik1111de11.1 samtycke 11tliim11as till a11111111 i11nan
ansiikningen puh/icerats av det europeiska patentverket. Vad 11u
sagt.1· gäller dock ej i förhållande
till de11 som kan l'isa af/ europeisk
patentansökan 1/heropats mot honom och ej heller .wlvitt avser sådana 11ppgifter i handlingarna som
offentliggjorts av det europeiska
patentverket i1111a11 ansökningen
p11hlicerats. Har ansökningen delats eller ersatts av ny ansökan och
har den avdelade eller nya ansökningen puhlicerats m· det europeiska patentverket, gäller ej heller md som sägs i försw punkten.

0111

Har i ansökan om registrering av mönster begärts, att handling som
visar mönstret skall hållas hemlig, får handlingen icke utan sökandens
samtycke utlämnas till annan i vidare mån [in som följer av gällande
lagstiftning om mönsterskydd.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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lagen (1946: 816) om bevisupptagning åt utländsk

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1946: 816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
dels att i 11 och 12 ~~ordet .. Konungen·· i olika höjningsformer skall
bytas ut mot ··regeringen" i motsvarande böjningsformer.
dels att I. 3-5 och I 0 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 3 a och 5 a §§, av
nedan angivna lydelse.
f."iireslage11 lydelse

N111·ara11de lrdel.1c

Har i visst mal eller ärende utländsk dom~tol gjort framställning hos
domstol här i riket om vidtagande av niigon till rättegången hörande åtgärd. såsom upptagande av ed. ans@landc av förhör med part eller
upptagande av bevis genom vittne. sakkunnig eller syn eller av skriftligt
hcvis. och varder framställningen genom utrikesdepartementet överlämnad till den svenska domstolen. skall den äskade åtgärden vidtagas
efter vad i denna lag sägs. Vad sålunda stadgats 1ige dock ej tillämpning,
där fråga är om ansvar för gärning som har karaktär av politiskt brott
eller som icke är i svensk lag belagd med straff. Ej heller må i mål om
ansvar för brottslig gärning part höras på cd eller under sanningsförsäkran.
Lika med utländsk domstol anses i denna lag annan utländsk judiciell myndighet.

Lika med utländsk domstol anses i denna lag annan utländsk judiciell myndighet och det europeiska patentrerket.

3 §
Prövar rätten att begärd i1tgärd ej kan vidtagas, meddelc rätten den
utHindska domstolen underrättelse därom med uppgift om sk1ilen för beslutet.
Finner rätten att det jämlikt 2 § andra stycket tillkommer annan rätt
att vidtaga åtgärd varom fråga är, skall framställningen översändas till
den rätten och meddelande därom tillställas den utländska domstolen.

Har åtgärden begärts av det europeiska patentverket, gäller i stället f iir första och andra styckena
hestiimmel.l"erna i 3 a §.

3a §
Finner rätten att åtgärd som begärts av det europeiska patentverket icke kan vidtagas eller att åt29 Riksda{?en 1977/78. 1 sam/. Nr I. Del A
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giirden rnligr 2 § andra srycker
ankommer på annan domsrol, skall
riitlen 111eddela 11trikesdepartementl'l de/la hesllll och till 11trikesdeparte111enter
återställa
de
handlingar so111 i ärendet erlulllits
däri/ rån.
Har rätten funnit att hegärd åtgärd icke kan l"idtagas, skall utrikesdepartementet 1111derrii11a det
e11ropeiska pate1111•erke1 hiirom.
liar riillen f11n11i1 att årgärden ankommer på annan domstol, skall
111 rikcsdeparrc111c11rer, om annan
svensk domstol iir hehörig, överlämna framställningen dit och i
annat fall underrätta det europeiska patentverket om rättens besl11 t.

Möter ej för äskad åtgärd laga hinder, utsätte rätten dag för ärendets
företagande.
Avser mål däri åtgärd äskats
ansvar för brottslig gärning, give
rätten i god tid den utländska
domstolen underrättelse vilken
dag ärendet skall förekomma. Sådan underrättelse skall ock eljest
Himnas. om den utländska domstolen framställt begäran därom.

Avser mål däri åtgärd äskats
ansvar för brottslig gärning, give
rätten i god tid den utländska
domstolen underrättelse vilken
dag ärendet skall förekomma. Sådan underrättelse skall ock eljest
lämnas. om den utländska domstolen framställt begäran därom
eller om åtgärden äskats a1• det
europeiska patent1·erket.

5 §
I fråga om ärendets behandling vid rätten skall, där ej annat föranledes av föreskrifterna i denna lag, lända till efterrättelse vad om rättegång vid svensk domstol finnes stadgat. Ärendet skall anses såsom bevis·
upptagning utom huvudförhandling; dock vare ej nödigt att part kallas.
där han ej själv skall höras eller fullgöra något.
Domare vid den utländska
domstolen äger rätt att närvara
vid bevisupptagning eller annan i
I § avsedd åtgärd.

Domare vid den utländska
domstolen äger rätt att närvara
vid bcvisupptagning eller annan i
I § avsedd åtgärd. Har åtgärden
begärts av det europeiska patentverket, iiger företrädare för detta
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patentverk samma rätt. Företrädare för det europeiska patentverket ftlr ii1·en ställa frågor till part,
vittne eller sakkunnig som höres.

5a §
Utfärdande av kallelse till bevisupptagning eller annan åtgärd
som vidtages på begäran av det
europeiska patentverket ankommer pä detta patentverk. Vad i
svensk lag föreskrives om kallelse
är icke tillämpligt.

10 §

Sedan ärendet blivit fört till slut, !åte rätten protokoll över vad däri
förekommit tillställas den utländska domstolen; fogc ock därvid särskild
skrivelse, upptagande de kostnader den äskade åtgärden enligt 9 § eller
eljest medfört.
Har Konungen efter avtal med
främmande stal förordnat, att visst
~lag av ko~tnadcr som föranletts
av frarmtällnin,g från domstol i
den staten ej skall utkrävas, vare
~adan kmtnad ej för den utländska domstolen uppgiven.

Har regeringen efter avtal med
friimmande ~tat förordnat, att visst
slag av kostnader som föranletts
av framställning från domstol i
den ~taten ej skall utkrävas, vare
sådan kostnad ej för den utländska domstolen uppgiven.
Har åtgärden vidtagits på begäran av det europeiska patentverket, skall uppgivas endast ersättning som utgått till tolk och sakkunnig samt särskild kostnad som
uppkommit genom att företrädare
för det europeiska patentverket
varit närvarande. övriga kostnader i sådant ärende skall stanna på
statsverket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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S Förslag till
Lag om ändring i lagen (1971: 1078) om försvarsuppfinningar
Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1971: I 078) om försvarsuppfinningar att 5. 7, 10 och 15 §§skall ha nedan angivna lydelse.

N 111·arande lydelse

Fiireslagen lydelse

Ansökan om patent på svensk
försvarsuppfinning skall av patentmyndigheten underställas granskningsn~imnden för pri.ivning, huruvida uppfinningen skall hållas
hemlig. Den som vill att svensk
försvarsuppfinning. varå patent
icke sökts, skall få offentliggöras
eller pä annat sätt yppas. skall hos
granskningsniimnden ansöka om
s[1dan prövning.

Ansökan om patent på svensk
försvarsuppfinning skall av patentmyndigheten understiillas granskningsniimnclen för prövning. huruvida uppfinningen skall hållas
hemlig. Vad 1111 sagts giiller dock
ej i11tematio11ell patentansiikan
so111 m'.H'.1· i 3 kap. patentlagen
( 1967: 837) eller europeisk patentansiikan .w111 m·se.1· i 11 kap.
sa11111111 lag.
Den som vill att svensk försvarsuppfinning. varå patent icke
sökts. skall få offentliggöras eller
på annat sätt yppas eller den som
1·ill siika pate11t på sådan uppfinning genom interm11io11ell eller eumpei.1·k pate11ransiikan, skall hos
granskningsnämnden ansöka om
sf1dan prövning som avses i första
stycket.

7 §
Har i ärende. som patentmyndigheten underställt granskningsniimnden, förordnande enligt 6 §
ej meddelats inom tre månader efter den dag då beskrivning över
uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav på svenska
inkommit till patentmyndigheten,
upphör uppfinningen att vara
hemlig enligt denna lag.

Har i iirende, som patentmyndigheten underställt granskningsniimnden. förordnande enligt 6 §
ej meddelats inom tre månader efter den dag då beskrivning över
uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav på svenska
inkommit till patentmyndigheten,
upphör uppfinningen att vara
hemlig enligt denna lag. Detsa11111w giiller 0111, i iirende som
anhiingiggjorts hos granskningsniimnden enligt 5 § andra stycket,
si/dant förord11a11de ej meddelats

4.53
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inom tre månader efter den dag
då ansökan om nämndens prövning och samtliga de handlingar
vilka sökanden önskar åberopa inkommit till nämnden.

10 ~

Ansökan om patent eller annan
skyddsrätt i f riimmande .1·tat på
svensk försvarsuppfinning, som
skall hållas hemlig. fclr göras enda.1·t 0111 regeringen medger det.
Sådant medgivande får lämnas endast under förutsättning att uppfinningen hm1!ighållcs även i den
främmande staten.

Ansökan om patent eller annan
skyddsrätt på svensk försvarsuppfinning, som skall hållas hemlig,
får ej gijra.1· i I rii111111ande stat, om
ej regeringen medger det. Sådant
medgivande får lämnas endast under förutsättning att uppfinningen
hemlighålles ävc·n i den främmande staten.

15

Sökes patent i Sverige på annan
försvarsuppfinning än sådan som
avses i 4 ~ (utländsk försvarsuppfinning). skall patentmyndigheten
underställa granskningsnämnden
ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas
hemlig.

~

Sökes patent i Sverige på annan försvarsuppfinning än sådan
som avses i 4 ~ (utländsk försvarsuppfinning), skall patentmyndigheten underställa granskningsnämnden ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall
hållas hemlig. V ad nu sagts gäller
dock ej internationell patentansökan eller europeisk patentansökan.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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I

Förslag till

Lag om ändring i patentlagen (1967: 837)
Härigenom föreskrives i fråga om patentlagen ( 1967: 837)
dels att punkt I andra meningen i lagens ikraftträdande och övergängsbestämmelser skall upphöra att gälla.
dels att 1-3. 6-9. 13. 15. 19-22. 28-38. 40. 41. 51-53. 55. 60 och
72- 76 **samt rubriken närmast före 28 *skall ha nedan angivna lydelse.
dels att rubriken närmast före 8 *skall sättas närmast före 7 §.
dels att i lagen skall införas 19 nya paragrafer. 77-95 **·samt närmast
före 80 § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.
N111·art111efr lydelse 1

Föreslagen lydelse

Den som gjort en uppfinning.
som kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergätt äger efter ansökan erhålla patent på uppfinningen och
därigenom förvärva ensamrätt att
yrkesmässigt utnyttja uppfinningen
enligt denna lag.

Den som gjort en uppfinning,
som kan tillgodogöras industriellt.
eller den till vilken uppfinnarens
rätt övergått äger efter ansökan erhålla patent på uppfinningen hos
patentmyndigheten hiir i riket och
därigenom förvärva ensamrätt att
yrkesmässigt utnyttja uppfinningen
enligt denna lag. Om europeiskt patent stadgas i 11 kap.
Sclsom uppfinning anses siirskilt
icke
I. upptiickter.
1·ete11skapliga
teorier eller matematiska metoder,
2. konstniirliga skapelser.
3. planer. reJ;ler eller metoder
fi_ir intellektuell 1·erksamhet. fiir
spel eller för affiirSl'erksamhet eller
datorprogram.
4. framläggande m· i11j(mnatio11.
Såsom 11ppfi1111ing anses ej heller
sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behand/i11g eller för
diag11ostisering som skall utiil'lls
på miinniskor eller t{iur. Vad 1111
sagts utgör dock ej hi11der för att
patent meddelas på alster. däribland ä11111en och blandningar, för
anrii11d11ing rid sådana ji)rj{mrnden som nu angil'its.

' I prop. 1976/77: 63 förcslas lindringar i patentlagen bl. a. innebärande att i 6. 28. 38,
52 och 73- 75 §* ordet ··Konungen" hyts ut mot "regeringen". I prop. 1976/77: 96
förcsltls ändringar i patentlagen bl. a. innebärande att i T2. patent- och registreringsverkets besvärsavdelning ersätts av patentbesvärsrlittcn. Med nuvarande lydelse
avses sa vitt gäller dessa paragrafer lydelsen enligt propositionerna.

*
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Patent medddas id~c p:'1
I. uppfinning vars nyttjande skulle strida mot goda seder eller allmiin
ordning.
2. växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för
framställning av växter eller djur: patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.
2 §
Patent meddelas endast på uppfinning som 1·iisentligcn ski(il'I' sig
frän vad som blivit känt före dagen
för patentansökningen.
Som känt anses allt som blivit all ..
män! tillgängligt. vare sig detta
skett genom skrift. föredrag. utnyttjande eller på annat sätt. Även
innehållet i patentansökan som före
nämnda dag gjorts här i riket anses
som känt, om denna ansökan blir
allmänt tillgänglig enligt 22 ~.

Patent meddelas endast på uppfinning som iir ny i förhållande till
vad som blivit känt före dagen för
patentansökningen och tillika 1·äsentligen skiljer sig där{från.
Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta
skett genom skrift. föredrag. utnyttjande eller på annat sätt. Även
innehållet i patentansökan som före
nämnda dag gjorts här i riket anses
som känt. om denna ansökan blir
allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket att uppfinningen 1•äsentligcn skall ski(ia sig
från 1·cul som bfö·it känt före dagen
Rir patentansiikningen gäller dock
icke i förhållande till innehållet i
sådan a nsiika 11.
Bestiimme/ser om att ansökan
som m·ses i 3 eller 11 kap. 1·id tillliimpning m• andra stycket i l'issa
.tlill äger samma riittsverkan som
en här i riket gjord patentansökan
finnas i 29 och 88 §§.
Villkoret i första stycket att upp.linningen skall 1·ara ny utgör ej hinderf('j,- att patent meddelas på känt
ämne eller känd blandning för an1·iindni11g vid förfarande som m·ses
i I .9 tredje stycket, om användning
m· iimnet eller blandningen icke är
kiind vid något förfarande som dilr
il\'.\'('.\',

Patent må dock 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 härleder sin rätt eller
2. genom att sökanden eller nå-

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 härleder sin rätt eller
2. genom att sökanden eller nå-
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gon frän vilken dennt: härleder sin
rätt förevisat uppfinningen på st/dan officiell eller officiellt erkänd
internationell utställning so111 m·ses
i den i Paris den 22 11ove111ber 1928
m·slutade ko111·entio11en 0111 internationella utställningar.

gon frän vilken denne härleder sin
rätt förevisat uppfinningen på officiell eller officiellt erkänd internationell utställning.

3
Den genom patent förvärvade
ensamrätten innebär att, med de
undantag som anges nedan. annan
än patenthavaren ej må utan dennes lov utnyttja uppfinningen yrkesmässigt genom att am·ända patentskyddat förfarunde. geno111 att
tilfrerkC1, införa, am·iinda eller till
försäljning, uthyrning eller utlåning utbjuda patentskyddat alster
eller på annat sätt.

A rser uppfi11ningen .fi"h:fiira11de
fiir tillverkning m· alster. on1/i1ttar
ensa111riitte11 iil·e11 alsta som tilll'erkat.1· enliRt ji"irfi1randet.

*
Den genom patent förvärvade
ensamrätten innebär att. med de
undantag som anges nedan, annan
än patenthavaren ej må utan dennes lov utnyttja uppfinningen yrkesmässigt genom att
I. tilfrerka, utbjuda, bringa i
omsättning eller am·iinda pate11tskyddat alster eller infi'ira e/fer inneha sådant alster i syfte att ji"irjiira med det på sätt som nu sagts,
2. am•iinda patentskyddat j("ir.fi'lrande eller, om han l'isste eller det
med hänsyn till omständigheterna
1·ar uppenbart att 11111·iindni11ge11
icke fick ske utan patentlwl'llren.1·
lor, ut~juda sådant .fi"irfi1rande ji'ir
w11·ändning här i riket.
3. utl~juda. bringa i ·0111siittni11g
eller llfll'iinda alster som tilh-akats
enligt patentskyddat .fi"i!ji1rande ella infåra eller inneha alstret i sx/te
alt Ji'i1:/i1m med det pä siitt som 11u
sagts.
En.rnmriitten innebiir c"il'en att
annan iin patenthavaren ej må utan
dennes lm• yrkesmässigt erbjuda eller tillhandalullla annan än den
som är berättigad att utnyttja uppfinningen medel fi'ir att 11tö1·a denna här i riket, om medlet hii11/år si1:
till llllROt 1·äsentligt i upr~finningen
och den som erbjuder eller tillhandahåller medlet 1·isste eller det eljest med hänsyn till omständigheterna \'ar uppenbart att 111edlet 1·ar
lämpat och a1·sett art anl'iindas 1·id
utörnnde av upr~finningen. Är 111edlet en i handeln allmänt ji)rekommande l'ara, gäller l'(llf nu sagts
dock endast om den som erbjuder
eller tillhandahaller medlet uppmanar mottagaren till ha11dli11g som
11\"ses i Firsta stycket. Erl~judande
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Ensamriit1e11 0111/illtar icke 111nyttjandc a1· alster, som stl/ts hiir i
riket i butik eller pil diirmcdjiimförligt siirr i strid 111ot cnsamriirrcn.
0111 kiiparen l'id köpet ide iigde eller bort iiga kiinnedom om aff ensamriirren kriinktes.

Reg<'!'ingen c'igcr.fi'irordna. att ansökan om patent på uppfinning. vilken tidigare angivits i ansökan 0111
skydd utom riket. skall vid tillämpning av 2 första och andra styckena samt 4 ~ anses gjord samtidigt
med ansökningen utom riket om sökanden yrkar det.

*

45X

e/la 1ill/11111dalic'illw1de som 111·s<'.1· i
dL'llll stycke filr l'.i hella sk1' till den
.1'(111111t11yt(j11r1111p.fi1111ing ./("ir e11skilt
hmk dia pli siitt som m·ses i tl'l'({je
stydt'l 2 eller 3.
E11samriirre11 omfilltar icke
I. utnyttja11de m· patentskyddat
alster som bri11gats i omsätt11i11g
hiir i riket <Il' patenthlll·are11 eller
med de11nes samtycke,
2. ut11yttjande lll' uppfl11ning .fiir
experime11t med den.
3. tillred11i11g på apotek ar liikemedel enligt liikarl's J()rskril'fling i
enskilda fi1ll eller iltgiirder med sålunda tillretl liikemedd.

Ansökan om patent pil. uppfinning. vilken inom tolr månader fiire ansiikningsdage11 angivits i ansökan som arser patent hiir i riket eller patent. up1~/i11narcert(fi
kat eller skydd som nyttighetsmodell ifriimmande stat som iir ansluten till Parisko111·e11tionen den 20
mars 1883 fi'ir skydd lll' den industriella iiga11deriitten. skall vid tilllämpning av 2 första. andra och
Jfiirde styckena samt 4 s anses
gjord samtidigt med den tidigure
ansökningen. om sökanden yrkar
det. Sådan prioritet må, efter pate11tmy11dighcten.1· bestämmande,
lifl(iuta.1· iil'en frän <111.l'ijkan om
skydd som icke m·ser stat som är
a11slute11 till Pariskon1·entio11en, om
111ots1·ara11de prioritet frän n·ensk
patenta11sökan medges diir den tidigare 1111.wJkni11gen gjorts.
Regeringen eller. ejier regeringens bestiinunan(/I', patentmyndigheten föreskriver i vilken ordni11g
yrkande om prioritet .1·ka/I framstiillas och 1•i/ka handlingar sökanden
skall inge till stöd fiir sitt yrkande.
Iakttages <'.i rnd sålunda Ji'freskril'its .får prioritet icke åt11jutas.

*

I förordnande skola anges de
närmare l'illkor. under l'ilka si/dan
ko11re11tionsprioritet mä ilt11j11tas.

7 !i
lnnehm·are ai· patent äger erhcllla ti/liiggspatent på uf\·eckling lll'
uppfinningen. om a11s1)kw1 hiirom

Med patentmyndigheten a1·se.1· i
denna lag pate11tmyndigheten hiir i
riket, om i:i annat sägs. Patent-
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inkommit innan ansökningen om
huvudpatentet hle1· allmiint tillgänglig enligt 22 §.
Tilliiggspatent meddelas utan
hinder ai• att l'i/lkoret enligt 2 §
första stycket icke är upph·llt i förhållande till innehållet i ansiikningen om hul'udpatentet. Tilliiggspatent upphör att gälla samtidigt med
huvudpatentet. om annat ej .fi1/jer
m· tredje stycket, och må 1'il'ergå till
annan endast tillsammans med h111·udpatentet.
Upphör huvudpatentet på grund
av att patentlwl'liren arstår från
patentet eller förklara.i· patentet
ogiltir:t.
utgör tilliiggspatentet
.1jälvstiindigt patent .f("ir återstoden
m· patenttiden. Finnas .flera tillliiggspatent till huvudpatentet. gäller det f(jrst meddelade tilläggspatentet som huvudpatent och ,fr ii1·riga som tilläggspatent till detta.

Patentmyndighet för S1·erige iir
patent- och regi.1·trering.n-erket.

8

myndighet här i riket är patent- och
registrering.\\'erkct.

* Ansökan om patent göres skrijiligen hos patentmyndigheten eller. i
fall som a1·ses i 3 kap .. hos patentmyndighet i annan stat eller hos internationell organisation.
Ansökningen skall innehålla beskril'fling m· uppfinningen. inlllfattande iil'en ritnil11<ar om sådana hehiil'(1s. samt bestiimd uppgiji om
l'llll .1·11111 sökes skyddat genom patelltet (patl'ntkrm·J. f,'t1hart den omstiindighet<'n att upp_finningen m·ser kemisk fi'irening medfiir icke att
bestiimd användning måste anges i
patentkravet. Beskrivningen skall
l'lll'll sä tydlig, att en .fi1Ckman med
ledning diira1· kan utiiva uppfinningen. A rser uppfinning mikrohiologiskt fiir.fi1rande eller alster m· sådant förfarande och skall mikroorganism som icke är allmänt tillgänglig am·iindas l'id utövande av
uppfinningen. anses upp.finningen
icke tillriic:kligt tydligt angiven,
med mindre en kultur m· denna
mikroorganism /iimnas i fiirrnr i
den ordning regeringen eller. ('.fter
regeringen.i· bestämmande. pate111111yndiglietcn .fi'ireskri1·er.
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Ansiikningen skall dessutom innehålla ett sammandrag <Il' beskrirningen
och patl'11tkra1·c11.
Sa111tr111ndraget skall (jii1111 cnhart
som 1d11isk it(/im11atio11 och 1111i
ickl' 1il/111iitas hetydl'ist' i 111111111 111·seende.
I ansiikninge11 skall uppfinnarens
namn anges. Sökes patent a1· a11nt111 än uppjin11are11. skall sökande11 styrka sin riitt till uppjl11ni11gc11.
Sökanden skall erlii~a~a faststiilld
ansökningsm·gifi.

Ansökan om patent göres skrijiligen hos patentmyndigheten.

9

* Ptl begiiran <Il' sökanden och mot
t'rlii.~R<lllde m· stirskild argiji skall
pate11tmy11dighetl'n ptl dl' dl/kor rl'geringen bestämmer låta tllls1)k11i11ge11 hli förenull för 11yhetsgra11skni11g l'id intematio11ell nyhet sgra nskningsmy11dighet enligt
artikel 15.5 i de11 i Washington den
19 juni 1970 al'slutade kom·entionen 0111 patentsamarbete.

A11siik11inge11 skall itrnelullla heskril'f1ing m· uppfinningen. int1t1ilftande även ritningar om sådana behii1·as. samt bestiimd uppgift om
1·ad som sökes skyddat genom patentet (pate11tkra1•). Beskri1·ninge11
skall 1·ara sil tydli1.:. att en fackman
med ledning därm· kan ut(;l'l1 uppfin11ingen.
I ansökningen skall uppfinnarens
namn anges. Sökes patent a1· annan än uppfinnaren, skall sökanden styrka si11 rätt till 11ppfi1111ingen.
Sökande11 skall erliigga fi1ststiilld
a11sökni11gsm·g(ft.
13 §

Ansökan om patent må icke ändras så. att patent sökes på något
som ej framgick av ansök11ingsha11dlingama
när ansiikningen
gjordes eller enligt 14 § skall anses
gjord.

Ansökan om patent må icke ändras så, att patent sökes på något
som ej framgick av ansökningen
när den gjordes eller enligt 14 ~
skall anses gjord.

15 §

Har sökanden icke iakttagit vad
som är föreskrivet om ansökan el-

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

ler finner patentmyndigheten annat
hinder föreligga för bifall till ansökningen. skall sökanden föreläggas
att inom viss tid avge yttrande eller
vidtaga riittelsc. Fiire/igger brist
med m·seende pil sc1111T1111t11lraget,
mcl patentmyndigheten dock. utan
att höra siikanden, giira de iindringar i samnwndra!jel som den
finner niidl'iindiga.

Underltlter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller
vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist. skall ansökningen avskrivas.
Underrättelse därom skall intagas i föreläggandet.
Avskriven ansökan återupptages. om sökanden inom fyra månader efter
utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager åtgärd för
att avhjälpa brist och inom samma tid erlägger fastställd återupptagningsavgift.
19

*

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för patent
föreligga. skall ansökningen godkännas för utläggning enligt 21 ~.
Sedan ansökningen godkänts för
utläggning. må patentkra1·en icke

Sedan ansökningen godkänts för
utläggning. må yrkande enligt 14 §

utl'idgas eller yrkande enligt 14 §
framstiillas.

ej framställas eller patentkral'en
ändras så att patentskyddets omfattning utl'idgas.

20

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning
skall sökanden erlägga fastställd
trycknint:sm·gift. Sker det ej. skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan återupptages, om sökanden inom fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger tryckningsal'gijten jämte fastställd återupptagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnaren och
begär han befrielse från tryckningsal'giften inom två månader efter det
att ansökningen godkänts för utläggning. må patentmyndigheten
medge honom sådan befrielse. om
han har avsevärd svårighet att erlägga avgiften. Avslås framställningen. skall avgift som erlägges
inom två månader därefter anses
erlagd i rätt tid.

~

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning
skall sökanden erlägga fastställd utliiggni11f:.l'Ol'gijr. Sker det ej, skall
ansökningen avskrivas. Avskriven
ansökan återupptages. om sökanden inom fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger utläggningsm·gijien jämte fastställd
återupptagningsavgift.
Sökes patent av uppfinnaren och
begär han befrielse från utläggningsm·gijien inom två månader efter det att ansökningen godkänts
för utläggning. må patentmyndigheten medge honom sådan befrielse.
om han har avsevärd svårighet att
erlägga avgiften. Avslås framställningen. skall avgift som erlägges
inom två månader därefter anses
erlagd i rätt tid.
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21 §
Sedan tryck11i11x.,·a1·g(f/ enligt
~O § erlagts eller befrielse från
tryck11ings111·gifte11 medgivits. skall
patentmyndigheten utlägga ansökningen för att bereda allmänheten
tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.

Sedan urlägg11ing.1·{ll'gift enligt
20 § erlagts eller befrielse från utliiggningsm•gijien medgivits. skall
patentmyndigheten utlägga ansökningen för att bereda allmänheten
tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.

lnviindning göres skriftligen hos patentmyndigheten inom tre månader
från kungörelsedagen.
Frän och med den dag då ansökningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning och patentkrav. med uppgift om sökanden
och uppfinnaren, finnas att tillgå
hos patentmyndigheten.

22

Från och med den dag då ansökningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning. patentkrav
och sammandrag. med uppgift om
sökanden och uppfinnaren, finnas
att tillgå hos patentmyndigheten.
§

Från och med den dag då ansökningen utlägges skola handlingarna
ärendet hållas tillgängliga för envar.
När aderton månader förflutit
från den dag då patentansökningen
gjordes. eller. om ko111·entionsprioritet yrkas. den dag från vilken
prioriteten begäres. skola handlingarna hållas tillgängliga för envar.
även om ansökningen icke utlagts.
Har beslut fattats om avskrivning
eller avslag. skola handlingarna
dock hållas tillgängliga endast om
sökanden begär att ansökningen
återupptages eller anför besvär.

När aderton månader förflutit
från den dag då patentansökningen
gjordes. eller. om prioritet yrkas,
den dag från vilken prioriteten begäres, skola handlingarna hållas
tillgängliga för envar, även om ansökningen icke utlagts. Har beslut
fattats om avskrivning eller avslag,
skola handlingarna dock Milas tillgängliga endast om sökanden begär
att ansökningen återupptages, anför besvär eller xiir Jramstiillning
enligt 72 §.

På framställning av sökanden skola handlingarna hållas tillgängliga tidigare än som följer av första och andra styckena.
När handlingarna bli tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall
kungörelse därom utfärdas.
Innehåller handling företagshemlighet och rör den icke uppfinning varå
patent sökes. äger patentmyndigheten. om särskilda skäl föreligga. på yrkande förordna att handlingen icke må utlämnas. Har sådant yrkande
framställts. må handlingen icke utlämnas förrän yrkandet ogillats genom
beslut som vunnit laga kraft.
Kultur m· mikroorganism som
lämnas i förl'ar enligt 8 § andra
stycket skall, sedan handlingarna i
ärendet bli1·it tillgiing/iga för en1·ar. hållas till1tiinglig för den som
gör skriftli1: framställning därom

Prop. 1977 /78: I Del A

463

och .ti"irhi11der sig att iakttaga 1·ad
regerinl{Cll j("ireskrh·l·r till ji"7rebyggamle m· misshmk lll' k11/t11rc11.

3 KAP.
Internationell patentansökan

28 §
Regeringen iiger i:fter ii1·ere11skomme/.1·e llled Danmark, Finland
och Norge om all patent på 11ppfi11ning skall k1111na erhållas för S1•erigt'. Danmark. Finland och Norge
eller för tre a1· dessa stater e.fier ansiikan om patenten i en m· de stater
som ansökni11gen omfattar (11ordisk
patentansökan J fi"irord11a, att bestiimme/serna i 29-38 §~skola !tinda till efterrättelse.

Med internationell patentansökan m·.1·e.1· ans1)kan som göres enligt kom·entionen om patentsamarbete.

Internationell
patenta11siika11
skall inges till ratentmyndighet eller internationell organisation som
enligt konl'entione11 om patentsamarhetc och tillämpningsfiireskriftema till de1111a iir hehörig att
mottaga sådan ansökan (mollagamle myndighet). Den sve11ska
patentmyndiglzl'len iir !llottagande
111y11dighet i enlighet med 1·ad regering<'n fiireskri1·cr. Fiir internationell pate111a11söka11 som inges till
den .1·1·er1ska pate11tmy11dighete11
skall sökande11 l'r/iigga .faststiillda
al'gifter.
Bestämmelserna i 29-38 §§ gälla intematio11e// patentansökan
som om.fl111ar S1·erige. Siikes ge11om sådan a11sökan europeiskt patrnt fiir Srerigc gäller dock 11 kap.
29 §

Nordisk patentansökan här i riket skall m·se pate11t, förutom fi'7r
Sl'erige, antingen för Danmark.
Finland och Norge eller för t1·å m·
dessa stater.

l11ternatio11e//
patentansökan.
som ingi1·its till mottagande myndighet, skall an.\'i'.\' ingi1·en här i riket den dag som m· den motlagande 111y11digheten angi1·it.1· som i11tanationell ingi1·ningsdag och skall
ha sa11111111 rerkan som patentansiikan som i11gi1·it.1· till den .1Tenska
patentmyndigheten .fi'ir 1111 m·giira.1·
diir. \/ad i 2 andra stycket andra

*
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p1111kt1'n siig.1· skall dock gii//a inter111lfiondl 1111tenu111siikan endast 0111
siikanden Jiillgjort 1·ad som .f('ireskri1·1'.1· i 31 .~.
Sådan ansiikan behandlas och
prÖ\'as. med iakttaga11de al' hestiimmelserna i detfa kapitel, enligt
rad som giiller fdr patcntansiikan i
allmiinhet. Patent, som meddelats
[!tl grund ar sådan ansökan. iiger
.Hlll11na giltighet hiir i riket som an1ulf här meddelat patent.
flfrddelas på grund a1· nordisk
patentansökan i Danmark. Fi11land
eller Norge patem för Srerii;t'. giiller patentet här i riket som om det
meddelats hiir.
Fiirelii;ga i .f/"äga 0111 patent som
meddelats i Finland beskrivning
och patcntkrar på så1·iil si·enska
som finska språket och rtlder icke
ii1·erens.5tiimmelse mellan texterna,
omfatfar patentskyddl'I här i riket
endast \'ad som framgår m· båda
texterna. Patcntskyddet bestiimmes dock enbart med hiinsyn till
den s1·enska texten, om denna är
i/l'!(Örande i Finland.
30

I frtlga om nordisk patentansökan hiir i riket iiger bestämmelsen i
2
andra stycket sista punkten
1110t.1Tarande tillämpning med m·seende pil tidigare patentansiikan i
annan stat som omfattas av ansökningen. Betri{fjiwde amiikan 0111
patent enbart för .'frerige äger
nämnda bestämmelse mots\'ara11de
tilliimpning med a\'seende pil
nordisk patentansiikan som !dort.1· i
annan stat och som Oll!fallar Srerige.

*

~

patentansökan,
Internationell
som inRil·it.1· till mollaf.(a11de myndif.(het men ännu icke inkommit till
paten/myndigheten, skall anses
återkallad sål'itt m·ser Sverige i de
fall som avses i artikel 24./ i och ii i
konventionen om patentsamarbete.

31 §

A ner nordisk patentansökan här
i riket iil'en Finland. må patentansöknini;en godkiinnas för 111liigg11ing endast om beskril'l1ing och patelllkral' j('ireligf.(a iil'en på finska
sprliket.

Sökanden skall inom tjugo månader från den internationella ingil'ningsdagen eller. om prioritet
yrkas, den dag från i·ilken prioriteten begäres till patentmyndigheten
inge avskrift av den internationella
patentansökningen och, i den omfattning
regeringen förordnar.
t)1•ersiit111ing m• denna till svenska
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samt er/iigga .fi1ststiilld a11siikningsa1·g(fi.
liar internationell nyhetsgranskningsmyndighct heslutat att intl'l'nationd/
nyhetsgranskningsrapport ej skall upprättas och iinskar
siikwuicn lihiil .fii/{fi'iUa ansiikningen si/vitt a1·ser S1·erige. skall han
Ji1llgiira 1·ad som åligger honom enligt .fi'irsta stycket inom tl'å 1111/nader fr1ln dl'f denna myndighet a1·s1'int underrättelse till honom om
heslutet.
Har siikanden hegiirt c1tt den intemc1tionella a11siikningen skall 11ndakc1stas internationell fiirhereda11de
pa I en I erharhetspriil ·ning
och hc1r han inom 11i11on nulnader
.fi'ån den i .fi'irsta stycket c1ngi1·na
dagen i iil·crensstämmelse med
ko111·entio11en om patenf.\'{/lllllrbete
och tillii111pning.1fåre.1·kr(liana till
denna a1·gil'itförklaring all ha11 al'ser att w11·iinda resultatet m· de1111a
prÖl'lling 1·id ansiika11 om patent j('ir
!frerige, skall han .fi11/göra \'{/d som
åligger honom rn/igt första stycket
inom aug<~fem 111å11ader fr1/11
11ii111nda dag.
Fullgör siikande11 ej l'ad som
1l/igger honom enligt första, a11dra
eller tred.Je stycket, skall a11siikninge11 a11ses åtakal/ad såritt lll'ser Sl'erige.

I fråga om nordisk pafl'ntansiikc1n hiir i riket skola tryckta exemplar a1· heskril'l1ing och patentkrm·
som ai·ses i 21 .~tredje stycket innehälla uppg(ff om l'i/ka stater a11.1·iikningen omfattar. När ansiikningen
godkännes för utliiggni11g. skola
sådana exemplar Öl'ersiindas till
patentmyndigheterna i iil·riga stater som omfattas a1· ansiik11i11gen,
.fi'ir all i dessa hållas tillgiing/igaför
allmiinheten enligt vad diirom iir
stadgat.

Återkallar sökanden såda11 hegiiran eller sådan jårklaring som a1·ses i 31 .~ tredje stycket. skall den
interna tione//a patentansökningen
anses 1lterkallad .1·å1·itt a1·ser S1·erige, om t'.i återkallelsen göres före
11tgånge11 a1· den frist som giiller
enligt 31 §första eller andra stycket och siikanden före fristens utgång ji1llgjort l'{td som illigger honom enligt 31 *.första stycket .

33 §
Niir nordisk patentansökan, som
gjorts i annan stat och som omfat30

Sedan internationell patentansökan inkommit till patentmyndighe-
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rar Srerige. 11rliigges i den andra
sill/en. skall d1'11sa1111idig1111/iiggas
hos p1lle/l/111y11digheren hiir i riker.
Utliigg11i11ge11 skall k1111giiras.

Trycktu l'Xl'mplar 111· heskrirning
och p;1/e111krm· .1kn!il .finnas att ti/1gti hos f)(lf<'tl/111_rndighete11 hiir i riket.

ren enligt 31
giilla i fnlga om
1111si.ik11ingen och dess handliiggning 2 kap .. om ej annat siigs i de1111a parugraf eller 3.f-38 *.(_ Ansiikningen må dock endast pil ,li-amstiil/ning m· siikanden upptagas till
priin1i11g Jiire 11rgt/nge11 m· frist
som giiller enligr 31 -~.
Ft'ireskrijien i 12
skall gälla
Ji'irst från den tidpu11kt då patenrmy11dighete11 sålunda iiger 11pptaga
ansiikningen rill priii·ning. llandlingarna i ärender skola hållas rillgiingliga för <'Jll'ar <'nligt 22 .fi'irst
dr/ siikanden f11llgjorr sin skyldighet
enligt 31 ~att inge ö1·er.1·iittning m·
ansiikningen.
Har sökanden iaktfllgit vad som
./C'ireskril'es i ko111·e111ionl'n ofll pate11t.1·a11wrbete och rillri1111ming.1fiircskr(ficrna till denna riiramle ansiikans fimn och inneluW, skall ansiik11i11ge11 godtagas (dessa 111·se1'11den.

*

*

34
/m·ii11d11i11g mot nordisk parenta11siika11 hiir i riket 111d giiras .fiimt0111 hos pare11tm_rndigheren hiir i riket. hos pate111111y11dighetc11 i a11n1111 siat .l'Ofll 011!f{11ta.1· m· a11sökni11ge11.
Inkommer ril/ pate111111_n1Clighl'ten hiir i riket im·iind11i11g mor nordisk paren ra n.1·äk1m. som gjorrs i
annan .1·1a1 or·h so111 0111j{11rar !frerige. skall patenrmyndighere11 oji)rdriijligen 1'it-ersii11dt1 handlinge11 till
parent111yndighel1'n i den andra sraten. Diirl'id skall dagen då handlin.~en inkom anges.

35
Nordisk patentrrnsökan, som
gjorts hiir i riket och som on1f{1ttar
Srerige. Danmark. Fi11/and och

§

lnternationdl patcn1a11siika11 11111
<'.i godkiinnas fiir utl<iggning eller
m·shls i11nan fyra månader J('i1:fl11tit
.f/"tln ucgä11ge11 <Il' den frist som gäller enligt 31 första eller andra
.Hyckel.
Har siikanden inom 11itto11 mrlnader frtln den illfernationella ingi1·11ingsdagen eller. om prioritet yrkas, den dal.{ från 1·ilken prioriteten
hcgiires a\',~il·it sådan förklari11g
som <ll'ses i 31 tredje stycket, mil
ansiikningen ej godkiinnas för 111!tiggning eller a1·sltls fi.ire ut1:ången
a1· den frist om (i11w~fe111 månader
som anges i 111i111nda lagrum.
Ansiikan må dock l.{odkii1111as för
11tliiggning eller m·.1'/ås.fi'ire utgtlngc11 cl\' den frist som giiller enligt
.första eller andra stycket, om sökanden samtycker till att ansiikningen m·giires dessfifrinnan.

*

*

~

Internationell patentansökan må
ej utläggas eller puhliceras a1· patentmyndighercn förrän den puh/i-
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cerats m· 1·ärldsorgani.rntionen.1·.fi'ir
den intellektuella iigandaiittc11 in1cmatio11ellll hyril eller tj11go 111tlnader fiir.flutit friln den internatio11el/a ingil'l1ingsdage11 eller. om prioritet yrklls. den dag från rilken prioriteten hegiire.1·, 0111 ej siikanden
medger de/la.

Nordisk p11tc11tansiika11. som
gjorts här i riket. må lindras till särskild patcntan.1·iika11 .fiir Sl'('rige.
Fr'ire111ges iindring som 111'.1·es i
andra stycket eller återkallas 11nsiika11 ltos f>t1lent111yndigheten hiir i riket. mil siika11de11 enligt rnd diiro111
iir stadgat .fi1/lfiiUa den som särskild an.1·iikan i anna11 stat. so111
0111/{lltas m· 11nsiikningen. Vill sökanden sillunda .fi1//fiiUa ansiikni11gc11. skall ha11 s111111idigt med
ii11dri11gen eller åtcrkallel.H'll ai·ge
.förklaring därom till patentmyndigheten hiir i riket.
Hållas handlingarna i ansökningsärendet tillgängliga enligt
22 ~.skall om ä11dri11g. återkallelse
och förklaring som m·ses i första -tredje styckena ut.färdas k11ngiire/se. Fiirklaring skall ä1·en intagas
i kungiirelse enligt 21 § fiirsta stycket.
36
Andrns 11ordisk pate1111111.1·iikan,
som gjorts i annan stat och som
0111.fi1t111r S1·erige, till ansökan för
den staten eller återkallas ansökningen och har siikanden e11/igt
35 § m·gil'it förklaring att han 1·ill
.fi1//.fiiUa ansiikninf(en som särskild
patentan.1·<1kan för S1·erige, skall
ansökningen upptagas och prövningen .fortsättas ai· patentmyndigheten här i riket. om siikanden gör
anmälan härom hos denna myndighet inom ti·å mtlnader från ändri111Jl'll eller återkallelsen. Hållas
handlingarna i ärendet tillgängliga
enligt 22 §. skall anmälninf(en
kunf(Öras.

* Har del a1· internationell patentansökan icke rarit ji)renuil för internationell nylzetsgranskning eller
internationell fiirheredande patenterharlzetspriil'lling på {(rund m· all
ansiikningen ansetts om.f{1tta .flera
av rarandra oheroende upp.finningar och att sökanden t'.i inom föreskri1·en tid erlar:t tilliiggsm·r:ifi som
al'ses i artikel 17.3.a el/er artikel
34.3 .a i konl'entionen om patentsamarbete, skall patent myndigheten pröva om ansökningen om.fattar .flera ar 1·arandra oheroende
uppfinningar. Finnes delta 1·ara
fallet. skall den del m· ansökningen
som icke w1rit f"-iremå/ för siidan
Rranskning eller prÖl'l1ing anses
återkallad sål'itt m·ser !frerige, om
ej siikanden erlägger föreskrii·en
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tilhiggs111·g(ti inom fl'il mi!nader
.fi'ån det pllf1•nt111yndiglu·ft'n arsiint
underriiflelse till honom 11111 myndighete11.1· stiillningstagamle. Finn1'r p11tentmyndigheten aff ansökninge11 <'.i om.fia tar .flera m· \'Cm111dra oberoende 11p1~/i11ningar. skall
my11dighetcn .fortsiifla behandlingen m· ansiikni11g1'n.
Ansiik11n som upptages enligt
skall bchand/11s och
.fiirst11 st1·ckct
.
prii1·as so111 0111 den ursprungligen
gjorts hiir i riket som patcntansiikan .f("ir S1·erige. Siikande11 sk11ll
dock erlägga _f(i.1·tstiilld ansökningsm·g(fi hiir i riket. ii1·cn om han erlagt ansiikning.1·m·giji i den stat diir
ansiikningcn gjordes.

37 ~
Har del av intemationell pote111B(f{i//cs nordisk p11tentansiik1111.
so/Il gjorl.\" hiir i riket ..1·kall p11tent- a11sökan icke rnrit .fi'irenull .fi"ir inhrcl't'f 11tl'is11 .f{"ir l'i/ka stater patent ternationell .förberedande patcntabarhetspriit·11ing pil grund m· att
meddelats.
sökanden inskrtinkt patentkrn1·t'n
enligt artikel 3-1.3.a i kon1·entionen
om patcnt.rnmarbete. skall den icke
priil·ade delen 111· ansiikninge11 anses tlterkaf/ad så1·iff m·scr S1·erige.
om i'.i siikanden erltigger fi.ires/.:ri1·01 tilliigg.1·a1·g(fi ino111 t1·å nu!naderfrt!n det patent111yndighetcn 11l'.1ii11t 1111dcrrii1telse till honom hiirom.

38
Regeringen i"iger. efter tll't11I därom med heriird stat. fiirord11a. att
nordiska p11tcnta11.1·öknin{:tlf som
giiras här i riket skola ii1·erlii11111as
till patentmy11digheten i annan
stat. som ontf'aflas m· ansiikning11rn11. enligt niirmarc bestämmelser i
.fi'irordnandet. Fiirordnande som 1111
sagts må icke m·se ansiikan m· den
som iir bos af/ hiir i riket.

§

H11r 11wtt11g1111d1· 111_rndighe1 1·iigra1 11/f ,li1ststiill11 i111ematio11dl i11girni11g.1dag .fi"ir i111em11tio11ell />a11·11/1111siik1111 ella .fi'irkl11rat 1111 1111siik11ingc11 sk11ll 1111se.1 i/1ak11llll<I cller,li"irklar11l 1111 rrk11nd1· 0111 1111 ansiik11i11ge11 skall 11Jl!fi11w S1·1'l'ige
sk11ll 1111st•s ii1ak11lla1. skall 1>a/1•1111n_1·11dighe11·11 /lit bcgiimn m· siik11nden 01111>rii1·11 dcfla hesl111. De1.1·11111111a skall giilla i .fi'aga 0111 hes/111 tl\'
den i111ematio11dla hyri'/11 1111 a11.1iik11i11gen sk11ll 1111s1'.1· tlrcrkallad.
Begiira11 0111 01111Jfiin1i11g skull
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Regering1'11 iiger iil'en. 1'.fia m·tal diirom med haiird stut . .fi'irurd1111 att nordiska pal1'11/w1.1·iik11i11gar.
som gjorts i annan stat och som al'scr Sl'erige. må ih·erliimnas till patentmyndigheten hiir i riket. Ansiikan. som ifrerlämnas enligt sådam
förordnande. skall behandla.i· och
priiras som om den ursprungligen
gjorts hiir i riket.

40

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess .1j11tto11 år förflutit från
den dag då patentansökningen gjordes.
Om 11ppriittl1<l/lande lll' tilliiggspatent stadgas i 7

.fr11111stlilla.1· till inremariondla h.1·n/11 ino111 11·1i 1111i1111der.fi·1/11 det 1111dariit1d.11· 11111 den 111ot111ga11de
111_n1digh1'f1'11.1 dia i111em11tio11e/111
hyri/11.1· he.11111 ill'siints till siika11dl'11. Siik11nd1·n skall ino111 .11111111w
tid till 1>atc111111_rndigheren inge
ii1·1·r.1iittni11g al' a11siikni11gen i ill'll
Oll(fi11111i11g rl'geri11gc11 .fi'irord11ar
sa111t erliigga .fi1sr.11iilld w1.1·iikning.1111·g(fi.
Finner 1111tcnt111_rndighct1'11 att
den 111ott11g11ndl' 111y11digh1·t1·11s eller 1fr11 intl'm11riondl11 hn·ilns hesl11t iir oriktigt, skall patenrmrndigheten .fi1.1t.1tiill11 i11tem11tio11dl i11gi\'//i11g.l'l/ag .fi'ir 1111.1·iikni11gen, 0111
de1111 <'.i .1ket1. samt .fi1r1.1iitt11 heha11dli11ge11111· ansiikningen. l_/i-1/g11
0111 1111.1·iik1111 so111 inko111111it enligt
denna p11ragr<(/' giiller i iil'l·igt 2
kap.
~

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess tjugo år förflutit från
den dag då patentansökningen gjordes.

*·

41 ~

För patent. som icke är tilliiggspatent. skall för varje år räknat från
den dag patentansökningen gjordes
(patentår) erläggas fastställd årsavgift. om annat icke bestämts med
stöd av 73
Har tilläggspatent 1frergått till
~jäl1·stiindigt patent enligt hestiimmelserna i 7 § tredje stycket. skall
från och med närmast följande paten tår erläggas årsm·gift med belopp. som skulle ha utgått för hu1'11dpatentet om det all(iiimt l'llrit
gällande.

*·

För patent skall för va1:je år räknat från den dag patentansökningen
gjordes (patentår) erläggas fastställd årsavgift. om annat icke bestämts med stöd av 76

*·

51 §

Erlägges icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 och 42 §§. är patentet
förfallet från och med ingången av det patentår för vilket avgiften icke erlagts.
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Patent. som fi_ir.fi1llit enligt Ji"irsta
stycket. 11111 iitemppriillas 111· pa·
re11r111y11dighere11. 0111 parenrhm·uren har godtllghar 11rsiikt .för sin
underltltenhet. Ansiikan om tlter11pprii1111ndc s/..all giiras skr{filigen
hos patentmyndigheten senast sex
1111/nilller från den dag. dä aq:!ften
sowst skolat erliigga.1·. Inom samma tid skall ilrsm·gijten med den
.fi'irhiijning. som 111ä rnra bestiimd.
och .fiHtstiilld iiteruppriittningsal'giji erliiggas. Behörigen gjord ansiiklln skall /..ungiiras.
Den som t'.fier det att patent .fi"irfi1llit 111cn innan w1.1·iikan 0111 åter111iprä11ande kungjorts hiirjat 11tnyt(ia 11p1~finning1'11 yrkesmiissigt
l1iir i riket eller ricltagit \'iisentliga
1/tgiirder diir.fi'ir iiger den riitt so111
llllgcs i 4 .~. o//I patentet iitcruppr1ittas.

Har 1iatent meddelat.I' i strid mot
I eller :! f;\. skall rUtten förklara pa-

tentet ogiltigt. om talan Fircs diirPatent må dock ej förklaras
ogiltigt pa den grund att den som
erhållit patentet varit bcriilligad till
blott viss andel däri.

(}fll.

Utom i fall som avses i tredje
stycket må talan föras av envar
som lider förfäng av patentet och.
om det finnes påkallat ur allmän
synpunkt. av myndighet som regeringen besHimrner.

Pil wlan därom skall rätten förklara patent ogiltigt. om det
I. meddelats oaktat 1·illkore11 i I
och:!. **icke iiro uppfyllda,
:! . meddelat.i· oaktat 11ppfinningen icke iir sil tydligt angii·en att en
.f(1ck111w1 med ledning diirm· kan 11t1)1·a den.
3. omfimar ml got som ej framgick m· ansökningen 11iir den ,f{iorde.1·. eller
4. meddelats oaktat patentskyddets 011!fi1ttning 11t1·idgats efter det
ansökningen godkänts fiir 111/iiggning.
Patent må ej förklaras ogiltigt på
den grund att den som erhållit patentet varit berättigad till blott viss
andel däri.
Utom i fall som avses i fjärde
stycket må talan föras av envar
, som lider förfäng av patentet och.
om det finnes påkallat ur allmän
synpunkt. av myndighet som regeringen bestämmer.
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Talan. som grundas på alt pat\!nt meddelats annan än den som är beriittigad till patentet enligt I
må föras endast av den som påstår sig bcriittigad
till patentet. Talan skall väckas inom ett är efter erhållen kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter pft vilka talan grundas.
Var patenthavarcn i god tro när patentet meddelades eller niir det övergick
på honom. ma talan ej väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

*.

Har patent meddelats annan än
den som iir berättigad till patentet
enligt 1
skall rätten på talan av
den bcriittigade överföra patentet
pt1 honom. I frttga om den tid inom
vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 tredje stycket
tilllimpning.

*.

*

Har patent meddelats annan än
den som är berättigad till patentet
enligt I
skall rätten på talan av
den berättigade överföra patentet
på honom. I fråga om den tid inom
vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 *fjärd" stycket
tillämpning.

*·

Har den som frånkännes patentet i god tro böt:iat utnyttja uppfinningen
yrkesmässigt här i riket eller vidtagit viisentliga åtgärder Järför. iiger han
mot skäligt vederlag och pft skäliga villkor i övrigt fortsiitta det påbö1:jade
eller igängsiitta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sttdan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar även
innehavare av licens som är antecknad i patentregistret.
Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med
rörelse. vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

55
Har patent förfallit eller förklarats upphört eller har genom lagakraftvunnen dom patent förklarats
ogiltigt eller bli vit överfört. skall
patentmyndigheten utfärda kungörelse diirom. K1111giirelse s/.:.111/ iin'n
11(/"iirdas, när a11siika11 0111 titcr11ppriitta11de hlii·ir rmfrad i:enum lagakra.ft1·111111et beslut.

60
Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsärendet blivit
äger vad
tillgiingliga enligt 22
som sägs om patentintrång motsvarande tillämpning i den mån ansökningen leder till patent. Till straff
må dock ej dömas och ersättning
för sk::tda på grund av utnyttjande
som sker innan utläggning av patentansökningen kungjorts l'nligt
21 ~ ma bt-stiimmas endast enligt
58 ~ andra stycket.

*·

*

Har patent förfallit eller förklarats upphört eller har genom lagakraftvunnen dom patent förklarats
ogiltigt eller blivit överfört. skall
patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

~

Utnyttjar någon yrkesmilssigt patentsökt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsärendet blivit
tillgängliga enligt 22 ~. äger vad
som sägs om patentintrång motsvarande tillämpning i den mån ansökningen leder till patent. För tiden
i1111a11 11tliig!:{11i11ge11 m· pate11ta11sii/.:.11i11ge11 /.:.1111gjor1.1· enligt 21 0111fiillar patents/.:.yddet dock 1'11d11s1
rad som ./i"11111går silriil 111• pate111/.:.r111"1'/1 i da11.1 lydelse niir 1111siik11i11ge11 hil'I' al/111ii11t til/gii11glig som
111· /Nilc11t/.:.rn1·e11 enligt p11te11/l't.
Till straff må ej dömas och er~iitt
ning för skada på grund av utnyttjande som sker innan 111liigg11i11gl'11

*
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av patentansökningen kungjorts mfl
best:lmmas endast enligt 58 andra
stycket.

*

Bestämmelserna i 58 ~ tredje stycket äga ej tillämpning. om ersättningstalan väekes senast ett är efter patentets meddelande.

ns
Har patentst'ikw1de. ehuru han
gjort allt \'lid som skiiligen kunnat
kriil'a.1· m· hono111. ej kunnat gl'ntemot patemmyndigheten iakttaga
sådan frist för att 1·idtaga 1·is.1· åtgiird som Jiutstiillts i denna lag t'ller med stöd diiral'. och har han till
följd diira1' lidit riittsfiirlust, skall
patentmyndigheten förklara att 1/tgärden skall anses 1·idtagen i rätt
tid, om sökanden inom tl'å mtlnaderfrtln det hindret upphörde, dock
senast ett år från fristens 11tgclng.
1'idtagit åtgärden och gjort skriftlig
framstiillning om att den skall giil/a
såsom 1·idtage11 i rätt tid.
Vad som siigs i första stycket
äger motsrarande tillä111pning sål'itt avser patenthm·are som icke
erlagt år.1·1ll'fZift för patent inom
frist som anges i 42 ~ tredje st_1·cket. I sådant .fil/I skall dock al'gijten
1·ara erlagd och framstiillni11ge11
ingfren senast sex månader frcln utgången lll'.fi·i.1·1 som m•ses i nii11111da
lagrum.
Första stycket giiller ej frist inom
1·ilken ansökan skall 1:öras .fi"ir att
komma i åtnjutande m· prioritet enligt 6 .~.

Talan mot annat slutligt beslut
m· patentmyndigheten enligt denna
lag iin som m•ses i 24 *·föres g<'1111111 be.l'riir hos patemhe.1Tiirsriitte11 inom tril milnwler friln beslutets dag. De11 so111 1·ill lll(fiira be.1Tiir skall er/iigga Ji1ststiilld hesrärsm·gift inom samma tid l'id pil.fi"i(id att hesl'iiren icke upptagas till
pn"il'11i11g.

Mol f7tlle111he.11·iirsrii11e11s si/I/liga hesl111 .fi"ire.1· 111la11 ge110111 h1'.1·1·iir
hos regl'ri11gsriill1'11 i110111 t1·t1 111tll/(/llcr Ji·,/11 hesl1111·1s dag.

73 §
A 1•gijter e11ligt dl'nna tas: faststiillas a1· regeringe11. Diin·id iiger
regeri11ge11. så1·itt m·ser årsm',s,:(fter . .f("irordna att l'tt eller flera av de
fiirsta patentåren skola rara m·g if i.lfi" i{/ .

A l'ser .framställning enligt 72 §
frist som anges i 31 *· skall patentmyndigheten förklara all åtgärden
skall anses 1-idtagen i rätt tid, om
I. avbrott i postförbi11delserna
förekommit under någon av de tio
dagarna närmast före fristens utgclng på grund m· krig. rel'O/ution.
upplopp, strejk. naturkatastrof eller annan liknande omständighet
på den ort där avsändaren ristas
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eller har sin riirclse. samt handlingen eller tll'gijien avsänts till patentmyndigheten inom fem dag(Jr från
det postfiirbindelserna återupptagit.i-, eller
2. handlingen eller argijien m·siints till patentmyndigheten i rekommenderad j("irsiindelse senast
.frm dagar fiire fristens utgång.
dock endast om fiirsändelsen sänts
med.flyg post där så l'llrit möjligt eller m·sii11dare11 haft anled11ing antaga att fiirsiindelsen vid ytledes
b<'.fiirdra11 skulle ha anlänt till patentmyndigheten i110111 tl'tl dagar
frän m·siindni11gsdage11.
74
Närmare hestiimme/ser angåen<fr ansökan om patent, kungörelser
i patentärende, tryckning m· ansöknint:shandlingarna, patentregistret
och dess förande samt patentmyncligheten u(/i'irdas ar ret:eringen
eller i den 0111j{1ttni11g regeringen
bestämmer m• patentmyndigheten.
Diarier hos patentmyndigheten
skola 1·ara tillgängliga för allmänheten i den utstriic/.:ning regeringen
hestämmer.
Regcringe11 äger jl:irordna, att
handlingar i iircnden angående ansökan om patent må utliimna.1· till
my11dighet i annan stat.

Regeringen tiger iil'en j("frordna
att granskning lll' t111s1)knin1:ar om
patent. efter framställning tll' patentmyndigheten, må ät:a rum hos
myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den
som söker patent på uppfinning,
varå han tidigare sökt patent i anmm stat, skall l'llra skyldig att re-

~

*

liar .fi"11111stiillni11g e11ligt 7:! biJiillits och skall till Ji"iljd dära1· patrntw1.1·iikan som bfil'it affmänt tillgl'inglig enligt 22 och som ars/.:ril"its eller 11\"s/agits .fi"iretagas till
fi>rtsatt handliiggning eller skall
patent som .fi"ir.fi1llit anses ha bestått, skall kungörelst' dt'irom 11(/(irdas.

*

De11 som i fi1ll som al'ses i fiirsta
stycket, 1'.fter det tiden fijr återupptaga11de m· tll'skrive11 ansökan utgått eller beslut om a1·s/ag vunnit
laga kraft eller patent förfallit men
i1111a11 k1111görelse utfärdats, börjat
11t11yt(ia uppfinningen yrkesmässigt
hiir i riket eller vidtagit väsentliga
åtgärder därför må uta11 hinder m·
pate11tet järtsiitta utnyttjandet med
bi be häl/ande m· dess allmänna art,
om han, när utnyt(iandet inleddes
eller när åtgärderna l'idtogos, var i
god tro.
Rätt enligt andra stycket må
Öl'ergå till annan endast tillsamma11s med rifre/se, rari den uppkommit eller utnyttjandet avsetts
skola ske.
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dol'isa l'ad patentmyndigheten
den staten delgil·it honom riirande
priirningcn m· 11pp.finningens pat e nterhar/u' t.

75
BifinnN sig riket i krig eller
krig.\filf"t1 i.ign regeringen, 0111 det
.finnes 11iid1·iindigt 11r c1ll111iin sy11p11nkt. f('irordn11. 11tt riitt till l'iss
11ppfi1111ing sk11ll a1·sttls till staten
eller Jil/ 1mnan som regaingl'n hestii111111er. Fiir riitt till 11pp.fi1111ing.
som .wllunda tages i anspråk. sk11/l
skiilig ersiittning utges. Tr1{(fi1s
icke iil-erenskommel.H' om ersiitt11i11gen med den l'f.l'iittni11gsheriittig11de. hl'stii111111es l'fsiittningen m·
riitt1'n.
Har riitt till uppfinning tagits i
llllSprtlk tn' ll/1/lllll iin Stlltl'/1 till
j(J/jd 111' .fi"irordnande enligt .fl"irsta
stycket oc/I Ji1/lgiir denne icke sin
t'rsiittningsskyldighet. är staten
pliktig att ,,,; ansiikan 111· den ersii1111ingsheriittigadc genast utge
ersi.ittningen.

*
Talan 11101 annat slutligt beslut

m· pate111111yndigheten enligt denna

*

lag iin som a1·ses i 24 samt talan
mot hl'slut i 1111l<'dni11g a1'.fi·an1stiill11i11g enligt 7:!. .färes ge110111 he.1Tiir
hos pa1e111he.1Tiirsriitten ino111 tnl
mcinwfrr .fi"c/11 hesl11tets dag. /)en
so111 1·il/ 111(/i'ira he.1Tiir skall erliigg11
fi1ststiilld hc.1Ti.irsa1·g(fi ino111 sc1111111a tid 1·id pci.fi.i/jd att he.1T1'ire11 ickl'
11pptc1gas till priirning.

*

Mot 1111tc11th1'.l'l'iirsriit1ens slutliga hnl11t .fi'irl's talan hos rcgeri11gs-

riitte11 gc110111 hc.1·1·iir i110111 11·il 1111/ncufrrji·1ln hes/1111•1.1· dag.

76 ~I
hehd,./se
A 1·gif/er enligt denna lag .fi1st.fi'ir rikets.fi'ir.l'l'11r gii/111 .1iirskilda lw· stiillas m· regeringen. Diin·id iiger
regeringen. schitt a1·ser årsa1·gij:
st ii 111 mds,•r.
ter, ji'irordna att ett eller.flera ar de
första patentåren skola l'ara C11'gift.1fria.
0111 111111fi1111i11g11r

111·

Niir111are bestämmelser angående ansiikan om patent. kungiire/ser
i p11te11tiire11de. tryckning m· ansökningsha/1(1/ingarna, patentregistret
och dess förande samt paten/myndigheten 11(/'iirdas a1• regeringen eller i den 011!fatt11ing regeringen bestämmer m· patentmymligheten.
Diarier hos patentmyndigheten
skola rara tillgängliga för allmii11hete11 i de11111striick11i11g regeringen
bestämmer.
Regeringen iiger förordna, all
' Motsvarar nuvarande 73 §.
' Motsvarar nuvarande 74 ~-
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ha11dli11gar i iirenden a11g1/c11de ansiikan om {illtent må utlämnas till
myndighet i annan stat.
Regeringen äger iil-en fiirordna
att granskning 111· ansiikningar om
patent. efter framstiillning ar pate11tmy11dighete11. nlli iiga rum ho.1·
myndighet i annan stm eller hos internationell institution samt att den
som siiker patent pil Ufipflnning.
1·arä han siil\I {iatent i annan stal.
skall 1·1ira skyldig att redo1·i.rn \'lu/
pat1·11tmyndigheten i den staten
de/gil'it honom r1)ra11t!c priiv11i11ge11
111· uppjl11ninge11s patenterbarhet.
Förordna11de om sådan redol'isning.1-.1·ky/dighet som sist 11iimnts
må dock ej ges i fråga om pate111ansiikan som lll'.\'l'.\' i 3 kap .. 1·ilke11
rarit j('iremål fi.ir internationell Ji"irheredande
patenterharhetsprö1•ni11g och i frtlga om l'i/ken rapport
riirande den11a priirning ingil'its till
fil/le 111 myndig het en.

Befl11ner sig riket i krig eller
krig.1j{1ra iiger regeringen. om det
finnes niidi·iindigt ur allmän sy11p11nkt. Ji"irord11a, att riitt till l'iss
up1~fi11ning skall ai·st1ls till staten
eller till annan som regeringen bestämmer. För rätt tiff uppfinning,
som sä/umla tages i anspråk, skall
skälig ersättning utges. Trii.fti1s
icke ih·erenskommelse om ersiittni11gen med den ersiittningsheriittigade. bestiimmes ersiittningen ar
riitten.
Har riilf till uppfinning tagits i
anspråk m· annan än staten till
JMji/ a1· fiirordnande enligt första
stycket och fullgör denne icke sin
ersättningssky/dighet, är staten
pliktif{ att på ansöka11 a1· den ersättningsberättigade genast utge
ersättningen.

79

~2

Om uppfinningar m· betydelse
för rikets förs\'(/r gälla särskilda bestämmelser.
' Motsvarar nuvarande 75 §.
Motsvarar nuvarande 76 §.

2
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11 KAP.
Europeiskt patent

80

*

Afed europeiskt patent m·ses patent som meddelas m· det europei.1·ka paten11·erket enligt den i Miinchen den 5 oktober 1973 arslutade
europeiska
patentko1ll·e11ti11nen.
Afrd europeisk patentllnsökan m'ses patentansiikan som göres enligt
11iim11da konvention.
A11sökan om europeiskt pate11t
göres hos det europeiska pate11t1·erket. Sådan ansiikan mtl inges till
patentmyndigheten fiir att lll' de11na i·it/arebefordras till det europeiska patenti·erket. Ansökan som
a1·se.1· i artikel 76 i nämnda ko11\·entio11 (europeisk al'delad ansöka11)
skall dock inges direkt till det europeiska patentl'erket.
Öi·erlåtelse m• europeisk patentansökan iir utan i·erkan med mimlre den sker skriftligen och underskrire.1· m· överlåtaren och fiin·är1·aren.
Bestiimme/serna i 81-95 .~* gälla europeiskt patent för Si·erige och
europeisk patentansiikan som omfattar .'frerige.

81 §

Europeiskt patent är meddelat
när det europeiska patentrerket
har kunR,jort sitt beslut att meddela
patentet. Det har samma rättsverkan som patent meddelat av patentmyndigheten och fö(jer 1'i1·en i
iil'rigt samma bestiimmelser som
sådant patent, om ej annat siigs i
detta kapitel.

82 §
t:11ropeiskt patent hor 1·erkan hiir
i riket endast 0111 sDkanden ino111 tid
som regeringen hestiimmcr till patentmyndigheten ingil'it 1h·erslitt11i11g till S\'enska av den text med
l'ilken patentet kommer att medde-

Prop. 1977/78: I Del A

477

fas och erlagt .fi1ststtiUd 111·g(f; .fi'ir
tryckning ll\' iin'rsiillningcn. Har
det e11rop1·isk<1 /Jtll1·nt1·erket hl'sfutat att 1'11ropeiskt 11atellf ska{{ 11ppriitthi/{{as i iindrad cn:fi11tning. giif/a rad 1111 sagts 1il'1'n i .fi·i/ga 0111
den lindrade ll'Xtl'll.
Ö1wsiittning ska{{ hållas tiUgiinglig fiir cm•ar. Har den europeiska patentansökningen icke
puhliccrats m· det europeiska patenn·erket niir iil'<!rsäu11i11ge11 i11ko111mcr. skall dock ö1·ersiittningen
<'.i hällas riUgiinglig förrän sådan
puhficering skefl.
Har ii1·ersättning ingirits och m·g(fi erlagts inomfiireskrii·en tid och
har det europeiska patentl'erket
kungjort sitt hes/ut att meddela patc'llfet l'ller hesf11taf att dl't ska{{
11/1{1riittl11Wc1s i iindrnd m:fi1t111i11g,
skall r1atc11t111_rndighctc11 11(/i'irda
k1111giirel.1'1' diirom och så snart ske
kan hiifla tryckta exemplar ar iil·ersiiff 11ing<'n tiflgiingfiga.

83

*
Vid ingil·ande 111· iirasiiffning
och erfiiggande a1· cll'g(/i enligt 82 §
iigcr 1::. §,l('irsta stycket motsrarancll' riflii111p11ing. Fiirklara.1· flll'd stiid
111· 72 § att 1frersiiff11i11gen eflcr 11vg(li1·11si.all1111.1cs ha i11f..0111mi1 i riitt
tid. skall paf1•nt111ynclighete11 urji'ircla kungiirc/sl' diiro111.
Den .10111. <'.(ter clet .fi'isten fiir att
inl.011111111 111ed chersiittning och erfiigga a1',t:(/T enligt 8}. § 11tgåll 111en
innern k11ngiird.1·e 11Z{i'irdats. i god
tro hiirjar 11tnyt(ia 11pp.f/nningen yrkesmässigt här i riket eller l'idtagit
1·iisem/iga dtgiirder därför äger
den riitt som anges i 74 §andra och
trec{je styckena.

84

*

I fräga om europeiskt patent
.1·ka// 1·ad i 52 .~ jiirsta stycket 4 sägs
0111 ut1·idgning av patentskyddet
m·se utvidgning 1'.(ter det patentet
111edde/11t.1·.

478
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~

Upphä1·er det europeiska patent1·erket helt eller dell'is e11ropeiskt
patent. har detta samma 1·erkan
som 0111 patentet i mots1·arande
mån hiir i riket förklarats ogiltigt. I
sådant fall iil{er 55 § motsi·arande
tillämpning.

86 §
Fiir europeiskt patent skall årsm·g(ft erliiggas till patent111y11dighete11 .fi'ir varje patenttlr t'ffrr dt•t
11nder l'ilket det europeiska patent1·erket kungjort sitt hes/ut att meddela patentet.
Erlägges icke tlrsa1·gift ./i:ir europeiskt patent enligt rnd i första
stycket och i 42 § sägs. iiger 51 .~
mot.1·1·arande tillämpning.

87

*
Föres talan om intrång i europeiskt patent eller om sådant patents
ogiltighet och kan patentet ännu
upphävas av det e11ropeiska patent1·erket, skall rätten. om ej särskilda
skäl fiireligga däremot. förklara
målet 1·ilande i lll'bidan på att det
europeiska patentverket skiUer sig
från ärendet. Vad nu sagts gäller
li1·en talan enligt 63 §.

88 §
E11ropeisk patentansökan. .får
1·ilken det europeiska patentverket
fastställt ingirningsdag. skall här i
riket ha samma 1·erkan som patentansökan som nämnda dag gjorts
här. Åtnjuter ansökningen enligt
den europeiska patentkonl'entionen prioritet frän tidigare dag iin
ingil'ningsdagen. skall sådan prioritet beaktas.
Vid tillämpning m· 2 § andra
stycket andra punkten skall publicering enligt artikel 93 i den europeiska patentkonl'entionen jämställas med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Vad nu
sagts gäller äl'en publicering som
arses i artikel 158.J i kom·entionen,
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om siikanden fullgjort rnd som .fdreskril'e.1· i artikel 158.2 i konl"entionen.

89 §
liar europeisk patentansökan
puhlicerats enligt den europeiska
patentkonl'entionen och har Öl'ersiittning till svenska ai· patentkra1·en i den lydelse de publicerades
ing11·11s till patentmyndigheten.
skall patentmyndigheten hålla
ii1·ersättnin{?en tillgänglig fiir enl'ar
och utfärda kungörelse därom.
Utnyt(iar någon yrkesmiissigt
uppfinning som sökes skyddad i europeisk patentansökan efter det att
kungörelse utfärdats enligt första
stycket. äger \'ad som siigs om patentintrång motsl'arande tillämpning om ansökningen leder till patent för S1·erige. I sådant fall omfattar patentskyddet dock endast
l'ad som fram{?år så1·ii/ av patentkral'en i den lydelse de puhlicerades som a1· patentkral'en enligt patentet. Till .1·tra.ff må ej dömas och
ersättning för skada må hestiimmas endast enli[?t 58 § andra stycket.
Bestämmelserna i 58 § tredje
stycket iiga ej tillämpning. om ersättnin[?stalan l'äckes senast ett år
efter det tiden för im·iindning mot
patentet utgått eller. om invändning gjorts. senast ett år efter det
att det europeiska patentl'erket heslutat att patentet skall upprätthållas.

90 §
Äterkallas europeisk patentansökan eller återkallas yrkande om att
ansökan skall omfatta S1·erige eller
skall enligt den europeiska patentkonl'entionen sådan återkallelse
anses ha skett och återupptages
icke ansökningen enligt artikel 121 i
kom·entionen. har detta samma
l'erkan som återkallelse a1· patentansökan hos patentmyndi[?heten.
AI' slås europeisk patentansökan.
har detta samma 1·erkan som om
patentansökan al's/agits här i riket.
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~

Ö1·erensstiimmer icke sådan
ii1·ersiittning som m·ses i 82 eller
89 med lydelsen på det språk som
l'llrit handläggnings.1pråk rid det
europeiska pate11tverkl't. omfattar
patcntskyddet endast 1·ad som
framgår m· båda texterna.
I mål om ogiltighet iiger textc11
på handliigg11i11gssprtlket ensam
ritsord.

*

Inkommer s6kanden eller patenth1Jl'are11 till patentmyndigheten
med riittelse m· ö1·ersiittning som
m·ses i 82 § och erlägger han fastställd a1·g{li, gäller den riittade
iii·ersätt11ingen i stiillet för tidigare
ingiren ö1·ersiittning. Rättad ö1•ersättning skall hilllas tillgänglig för
e11var. om den ursprungliga (iversiittninge11 hålles tillgä11glig. Har
rättelse m· sådan ifrersättni11g blivit gällande, skall patentmyndigheten utfiirda kungörelse därom och
sil snart ske kan hålla tryckta exemplar m· den riittade ö1·ersätt11i11gen tillgiingliga.
Inkommer sökanden med rättelse m· ii1·ersiittning som iJl'ses i 89
skall patentmyndigheten uaiirda
k11ngiirei.H' diirom och hålla den
riittade ii1·ersättningen tilli<iing/ig
fiir e111·ar. Sedan så skett gäller den
riittade 1"il'ersiittningen i stiillet för
den tidigare.
Den som då riittelse m· Öl'ersiittning ble1· gällande i god tro utnyttjade uppfinningen yrkesmässigt
lzär i riket på siitt som enligt tidigare översättning icke utgjorde intrång i sökandens eller patenthal'arens riitt eller l'idtagit 1·äsentliga
åtgärder därför äger den rätt som
anges i 74 ,Q andra och tredje styckena.

*·

93 §
Har beträ.f]iwde europeisk patellfansökan eller europeiskt patent
för sökanden eller patenthavaren
uppkommit riitt~förlu.1·t som m·ses i
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artikel 122. I i den europeiska patentkonl'entionen och fi'irklarar det
europeiska f}{l/enti·erket
enligt
nämnda artikel att rättsförlu.1·1 skall
anses ej ha uppkommit, gäller det
ii1·en här i riket.
Den som ejier det riittsförlusten
uppkommit, men innan det europeiska patent1·erket utfärdat kungiirelse om fiirk/aring som m·ses i
fiir.Ha stycket. i god tro börjat utnyt(ia uppfinningen yrkesmässigt
här i riket eller l'idtagit 1·iisent/iga
iltgiirder Jiirför iiger den riitt som
anges i 74 § andra och tredje styckena.
94 §

Skall europeisk patentansökan
anses tlterkallad därför att den icke
inom fi'ireskril'l'n tid inkommit till
det europeiska patentrerket från
nationell m_wulighet som mottagit
ansiikningen, må den på begäran
m· sökanden omvandla.i· till ansökan om patent hos patentmyndigheten. Begäran om om\'(/ndling
skall inom tre månader från det sökanden underrättats om att ansökningen anses återkallad inges till
den myndighet som mottagit ansiikningen. Försumma.i· det, upphör ansökningen att här i riket ha
st/dan l'erkan som anges i 88 §.
liar begäran om otm·and/ing
icke inkommit till pa-tentmyndigheten inom tjugo mänader från de11
dag a11si.ikni11gen ingm·s eller, om
prioritet yrkas. den dag ff"ltn l'i/ke11
prioriteten hegiires, skall likaledes
ansi.ikninge11 upphiira all hiir i riket
ha si/dan i·erkan som anges i 88 §.

95

~

Har europeisk patentansökan
som begärts oml'and/ad enligt 94 §
iii·erliimnats till patentmyndigheten och skall den icke anses utan
1·erkan, skall patentmyndigheten
upptaga den till prövning. om sökanden inom tid som regeringen
31
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hl'stämmer crliigger faststiilld a11siikni11gsm•gift och inger ö1·ersiitt11ing till s1·enska m· patentansiikningen.
Har sökanden iakttagit l'(ld som
JiJrl'skri1·es i den europeiska patentkom·entionen och tillämpni11g.1föreskr(fierna till denna rörande ansökans form. skall ansiikninger1 godtagas i detta al'seende.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Patentansökan. som är anhängig vid ikraftträdandet. behandlas och
avgöres enligt de nya bestämmelserna, om ej annat sägs i punkterna 3-6.
3. Patentansökan. som godkänts för utläggning före ikraftträdandet, och
ansökan om tilläggspatent. som har inkommit före ikraftträdandet. behandlas och avgöres enligt lagen i dess äldre lydelse.
4. De nya bestämmelserna om skyldighet i vissa fall att lämna mikrobiologisk kultur i förvar och om sammandrag liksom 20 § i sin nya lydelse
skall icke i något fall tillämpas i fråga om ansökan som är anhängig vid
ikraftträdandet.
5. I fråga om uppfinning som avser livs- eller läkemedel fär patent på
själva alstret meddelas endast på grund av patentansökan som göres efter
ikraftträdandet.
6. Vad som sägs i 8 § andra stycket andra punkten i dess nya lydelse
gäller endast fråga om patentansökan som göres efter ikraftträdandet.
7. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på patent som har meddelats före ikraftträdandet eller meddelas på grund av ansökan som har
ingivits dessförinnan. om ej annat sägs i punkterna 8- 11.
8. Giltighetstiden för patent som har meddelats på grund av patentansökan som har gjorts mer än tolv är före ikraftträdandet bestämmes enligt
40 §i dess äldre lydelse.
9. Äldre bestämmelser om tilläggspatent fortsätter att gälla i fråga om
tilläggspatcnt som har meddelats före ikraftträdandet eller meddelas enligt
punkt 3.
10. Beträffande patent som har meddelats före ikraftträdande gäller 60 §
i dess äldre lydelse.
11. Präga om ogiltigförklaring av patent som har meddelats eller meddelas enligt lagen i dess äldre lydelse bedömes enligt lagen i den lydelsen.
12. Skall europeisk patentansökan som omfattar Sverige enligt artikel
162.4 i den europeiska patentkonventionen anses återkallad. fär ansökningen på begäran av sökanden omvandlas till ansökan om patent hos patentmyndigheten. Begäran om omvandling skall inges till det europeiska
patentverket inom tre månader från det att sökanden har underrättats om
att ansökningen anses återkallad. Forsummas det, upphör ansökningen att
här i riket ha sådan verkan som anges i 88 §. Vad som sägs i 95 § äger
motsvarande tillämpning på ansökan som har begärts omvandlad enligt förevarande bestämmelse. Därvid gäller dock att översättningen skall avse
dels patentansökningen i dess ursprungliga lydelse. dels de ändringar som
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gjorts under handläggningen vid det europeiska patentverket och som sökanden önskar åberopa.
13. Har ansökan som begiirts omvandlad enligt punkt 12 blivit publicerad enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen och förklaras
med tillämpning av 72 att översättning och avgift som avses i 95 första
stycket och som har inkommit för sent skall anses inkommen i rätt tid.
skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. Den som i fall som nu
avses. efter det att fristen för att inkomma med översättning och erlägga
avgift har utgått men innan kungörelse har utfärdats. i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga ;)(gärder därför äger den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

*

*
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Förslag till

Lag om erkännande av vissa utländska avgöranden på patenträttens
områdem.m.
Hiirigcnom föreskrives följande.
§ Lagakraftvunnet avgörande om rätt att fil europeiskt patent för stat.
som iir bunden av det till den europeiska patentkonventionen den 5 oktl)her 1973 hörande erkiinnandeprotokollet och som omfattas av ansökan om
sädant patent. gäller här i riket. om avgörandet har meddelats i stat som är
hunden av protokollet.
Avgörande gäller dock ej hiir i riket
I. om det har meddelats mot patentsökande. som ej har ingi1tt i svaromål. och den handling varigenom talan väckes ej har delgivits honom i föreskriven ordning. eller han icke har fått tillräcklig tid att svara i saken.
2. om llet i"tr oförenligt med annat avgöranJe som i ett tidigare anhiingiggjort m<'tl mellan samma parter har meddelats i stat som iir bunden av erkännandeprotokollet.

2 § Svensk domstol är behörig att upptaga talan om rätt att få patent som
avses i I *·
I. om svaranden har hemvist i Sverige.
2. om käranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i
stat som är hunden av erkiinnandeprntokollet.
3. om parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekriiftelse. att talan som nu avses skall viiekas vid svensk domstol.

3 § Rör talan om rätt att få patent som avses i I * ansökan om patent på
uppfinning gjord av arbetstagare och är fråga om tvist mellan arbetstagaren
och dennes arbetsgivare. gäller i stället för 2 § att svensk domstol är behörig.
I. om arbetstagaren niir uppfinningen gjordes huvudsakligen var sysselsatt i Sverige eller. om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt. han var knuten till driftstiille i Sverige.
2. om parterna har avtalat. skriftligen eller muntligen med skriftlig bekräftelse. att talan som nu avses skall viickas vid svensk domstol och såJant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet.
Är svensk lag tillämplig pti anställningsavtalet. är avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att talan som nu avses skall viickas vid utländsk
domstol utan verkan.

4 §

1 mfd som enligt 3 *första stycket I skall upptagas av svensk domstol
skall svensk lag tillämpas.
Upptager svensk domstol mäl med stöd av 3 ~första stycket 2. skall r;itten att fä europeiskt patent p::\ uppfinningen 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
drirtstiille var beläget till vilket arbetstagaren var knuten.
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5 § Talan om rätt att fä patent som avses i I § får icke upptagas till prövning av svensk domstol. llm tvist mellan samma parter rörande samma sak tidigare har anhiingiggjorts vid domstol i annan stal som är bunden
av erkännandeprotokollet och den tvisten ännu ej har avgjorts. Har vid
den utländska domstolen gjorts inviindning mot dennas behörighet. skall
dock den svenska domstolen förklara det här anh~ingiggjonla mttlet vilande. till dess frflgan om den utländska domstolens behörighet har avgjorts
genom beslut som vunnit laga kraft.
6 § Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av
avtal eller om skadestånd pä grund av brott mot avtal fär upptagas av
svensk domstol endast om i avtalet föreskrives att s<'1dan talan skall prövas
av svensk domstol.
Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat
fall ~in som avses i första stycket får upptagas av svensk domstol endast
om skadan har uppkommit i samband med verksamhet som har bedrivits
vid det europeiska patent verkets kontor i Sverige eller om sådan skada har
orsakats av tjänsteman vid sådant kontor.
Denna lag triider i kraft den dag rege1ingcn

hest~immcr.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1946: 816) om bevisupptagning åt utländsk
domstol
Hiirigen1Hn föreskrives i fraga om lagen ( 1946: 816) pm bevisupptagning
~~skall ha nedan angivna lydelse.

ät utländsk domstol att l och 3-)

Fiif!'slage11 lydelse
~

~

Har i visst m{il eller lirende utfandsk domstol gjort framstiillning hos
domstol hiir i riket om vidtaga!llk av nfigon till riittegnngcn hörande fitgiird. si!som upptagande av ed. anstiillande av förhör med part eller upptaga!llle a\· hevis genom vittne. sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis.
och varder framstiillningen genom utrikesdepartementet överliimnad till
den svenska domstolen. skall den iiskade ;·\tgiirden vidtagas efter vad i denna lag siigs. Vad s;'tlunda stadgats iige dock ej tilliirnpning. där frtiga iir om
ansvar för giirning som icke iir i svensk lag belagd med straff. Ej heller må i
m{1I 1,m ansvar fi.ir brottslig gärning part höras på ed eller under sanningsförsiikran.
Avser framstiillning enligt första stycket fräga om ansvar för gärning.
som har 1-;araktiir av politiskt brott. iiger denna lag tilliimpning endast om
framstiillningen har gjorts av domstol i stat som har tilltriitt den europeiska
konventionen den '27 januari 1977 om bekiimpande av terrorism och giirningen utgör brott som avses i denna konvention.
Lika med utliindsk domstol anses
i denna lag annan utliindsk judiciell
myndighet.

I .ika med utliindsk domstol anses
i denna lag annan utländsk judiciell
myndighet och det europeiska p<1-

/1'//tl'l'rk1't.

H
Pri.ivar riitten att beg~ird atgärd ej kan vidtagas. meddelc rätten den utliindska domsllilen underriittelse diirom med uppgift om skiilcn fiir beslutet.
!'inner ri'ttten alt dd .ii'tmlikt '2 ~andra stycket tillkommer annan riitt att
vidtaga i1tgiird varom fri'1ga Lir. skall framstiillningen översändas till den riitten och meddelande diirorn tillstiillas den utliindska domstolen.

Har 1ltgiirde11 hegiirts m· det europeiska p111e1111·ake1 och finner
riit1n1 1111 åtgiirdrn icke k1111 1·idt11g11s eller all den 1111ko111111er fJil 1111111111 domstol, skall riitten i sliillet
.fi.ir 1·ad .1·0111 siigs i första och andra
styckena meddela utrikesdepartcm1·111et de!fll och till utrikestlepartemcntct ilterstiilla de handlingar
som i ärendet erl11lllit.1· diir(fri'in.
1 I prop. 1976/77: 124 föreslils ändringar i lagen om bevisupptagning ilt utländsk
Med nuvarande lydelse avses såvitt gäller
domstol. Andringarna berör bl. a. I
denna paragraf lydelsen enligt propositionen.

*·
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Har riitten i.fi11! .1"11111//l".l"l'.I'1 tredje styckt-1 .fi11111it att hcgiird ti1giird

icke k1111 l'idt11g11.I'. skall 11trike.1"departe111c11tet 1111derrii11a det europeiska patentverket diirom. Har
riillen Ji1nnit att tltgiirdcn anko111111er på annan d11111.l'/o/, skall 11trikesder>11rte111cntl'I,
om
w111a11
.1Tc'11.1k do111.l't11/ iir heltiirig. c"il'erhi11111a .fi·11111.l'tiil/11i11ge11 dit oclt i 11111111t .fii/I 1111derrii1111 dC'f e11ro11eiskc1
flllf1•11t1·erkl't 0111 riittC/1.1' hes/111.

4

*

Möter ej för iiskad i1tgärd laga hinder. utsiittc riitten dag för iirendcts fiiretagande.
A vscr mal däri åtgiird äskats anAvser mäl däri atgärd iiskats ansvar flir hrnttslig gärning. give riitsvar för brottslig giirning. give riitten i god tid den utfandska domstotcn i god tid den utländska dl)mstolen und1..•rriittelse vilken dag ärenlen underriittelse vilken dag ärendet skall förekomma. Sådan underdet skall förekomma. Si1dan underrättelse skall ock eljest lämnas. om
rättelse skall ock eljest famnas. om
den utliindska domstolen framstiilll
den utliindska domstolen framstiillt
bcgiiran tlärom.
hcgäran Jiirom d/er 0111 cltgiirdcn

iisk11ts a1· det e11r11pcisk11 p11tc11n·erket.

5

*

1 fri1ga om iircndets behamlling vid rätten skall. Jiir ej annat föranledes
av föreskrifterna i denna lag. lända till efterriittelse vad om riittegitng vid
svensk domstol linnes stadgat. Ärendet skall anses sr1som hevisupptagning
utom huvudförhandling: dock vare ej nödigt att part kallas. där han ej själv
skall höras eller fullgöra något.
Domare vid den utländska domDomare vid den utländska domstolen iiger rätt att niirvara vid bestolen iiger riitt att närvara vid
visupptagning eller annan i I § avhevisupptagning eller annan i 1
sedd ti.tgärd.
avsedd åtgärd. Har tltgiirden hcgiirts ar det e11ropei.1"ka 11ate11t1·er-

*

ket. iiger .fiiretrtidarl' fiir de/ta p11tc11t1·crk sa11111za riitt. Fiirl'lriiclare
för det europeiska p11tent1•erket 111ä
st i.illa .frågor till part. 1·itt11e eller
sakkunnig som hiires.
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 1078) om försvarsuppfinningar
Hiirigenom föreskrives i frttga om lagen ( 1971: 1078) om försvarsuppfinningar att 5. 7. JO. 12 och 15 **skall ha nedan angivna lydelse.

N111·arwufr lydds<'

Fiirl'slagl'n lydelse

Ansökan om patent pä svensk
försvarsuppfinning skall av pate11t111y11dighctt'11 underställas granskningsniimnden för prövning. huruvida uppfinningen skall htlllas hemlig. Den som vill att svensk försvarsupplinning. varä patent icke
sökts. skall fä offentliggöras eller
p(t annat sätt yppas. skall hos
granskningsn~imnden ansöka om
sftdan prövning.

Ansökan om patent pft svt:nsk
försvarsupplinning. som ingl's till
pate11t111yndighetl'n. skall av denna
underställas granskningsnämndcn
för prövning. hu111vida uppfinningen skall httllas hemlig.
Den som vill att svt:nsk försvarsuppfinning. varf1 patt:nt icke sökts.
skall fä offentliggöras eller pr1 annat
sätt yppas dia de11 .1·0111 1·ill sc'if.:.a
{Jatent på sclda11 llf'f~fi11ni11g gl'110111
all 111111orstiide.1· iin hos pat1•11t111yndighl'ten ingl' intl'mationell pate11t1111siif.:.a11 so111 11\"ses i 3 11ate11tluge11 (1967:837) eller europeisk pate11ta11siif.:.a11 so111 1ffSl'.I' i 11 /.:.af!.
sa111111a lag skall hos granskningsnämndcn ansöka om s:'tdan prövning som <11'.l'c's i .fi'irsta stycket.

*

7
Har i ärende. som patentmyndigheten
understiillt
granskningsnämndcn. förordnande enligt 6 * ej
meddelats inom tre mtinadcr efter
den dag di:\ beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar
och patentkrav på svenska inkommit till patentmyndigheten. upphör
uppfinningen att vara hemlig enligt
denna lag.

*
Har i ärende. som patentmyndigheten
underställt
granskningsnämnden. förordnande enligt 6 ej
meddelats inom tid so111ji'iresf.:.rii·e.1·
i andra stycket. upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

*

Den i .fi"ir.1·ta stycket nii11111da tiden utgiir
I. 0111 iirendet 111·ser internationell patentansiif.:.an. tre 11uln1uler
från ansiif.:.ningl'ns ingirningsdag.
dock. i fall dtl prioritet har åberopats, hiigst toli- månader tio dagar
från ingil'llingsdagen .f('ir den
tidigaste a1· de a11siif.:.ni11gar friln
1·ilf.:.11 {Jrioritet har åheropats.
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N111·arwulc lydelse

10
Ansökan om patent eller annan
skyddsrätt på svensk försvarsupptinning. som skall htillas hemlig ..fi/r
l'.i giiras i.fi·ä1111111111Je stat. 11111 l'.i regeringen medger det. Sådant medgivande fftr lämnas endast under
förutsiittning all uppfinningen hcmlighällcs iiven i den friimmande staten.

489
Fiireslagen lydelse
] . 11111 iirendet lll'.\'('/" europeisk
1111t('llfc111sii/.:1111. lrl' 11111111uler ,ti·c/11
det t111sii/.:a11 in/.:0111 till 1111tc11t111y11dighi'te11, dock. i .fii/I dl/ Jlrioritct
h11r lihao1>ats. h,Jgst tref/011 111cl11ada.fi·1/11 i11gi\'lliltg.1·dage11./("ir dm tidiga.1·tc' c11· de a11.1iik11i11gt1r frc/11 1·i/kc1 11rioritet h11r c'iheroJ!ats.
3. 0111 iirenJet 111'.\'l'r 1111siika11 0111
/)(l/ent s11111 skall ha11clliigg11s e11hart 111' f'cilc11t111_\'11Clighetc11. tre 11u)1111der .fi"c/11 den dag del hes/.:1fr11i11g
ii1·('f 11111~fi1111i11ge11 111ed tillhiirandc
rit11i11g11r och 1111te11tkral' pc/ .\Tt'll.l'ka i11ko111 till />ate11tmy11dighetc11.
liar iirl'lllfr 1111hii11giggjorts hos
gra11s/.:11i11gs11iim11dcn enligt 5 ~
andra stycket, 11p[!hiir 11ppjinni11ge11 att 1·ara hemlig enligt denna lag,
0111 .fi'irordnande enligt 6 .~ ej meddt'lars inom tre m1/1uulcr Fån den
dag då 1111sii/.:a11 um nii111nJens
/J/"c.i\'lling och samtliga de handli11g11r l'ilka siikanden iinskar ähem[lll
inkom till nämnden

*

Ansökan om patent eller annan
skyddsrätt i .ti·iimmande stat ptt
svensk försvarsuppfinning. som
skall hållas hemlig, .får göras endast om regeringen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast
under förutsättning all uppfinningen hemlighf11les även i den främmande staten.

*

12
Har ansökan om patent på uppfinning som avses med förordnande enligt
6 godkänts för utfaggning. skall ansökningen förklaras vilande i avbidan
pä att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består skall
20- 22
patentlagen ( 1967: 837) ej tillämpas på ansökningen. Vid tillliimpning därefter av dessa paragrafer skall i 20 angivna tider räknas
frän den dag förordnandet upphörde att gälla och för patentmyndigheten
icke hälla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre mänader förflutit
frfm niimnda dag, om ej sökanden bcgiir det.

*

**

*

Har j('irordnande enligt 6 § 111edilelaf.I betri~[fande internationell eller europeisk patent1111.,·ii/.:a11 . .fi/r
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a11siik11inge11 icke 1·idarehl'.fimlra.1·
.fi'ir Jimsatt lw11dliigg11i11g som intematiunell eller europeisk patenta 11siika11.
15
Sökes patent i Sverige på annan
försvarsuppfinning än sådan som
avses i 4 ~ (utländsk försvarsupplinning). skall patentmyndigheten
underställa granskningsnämnden
ansökningen för prövning. huruvida upplinningen skall hållas hemlig.

Denna lag

tr~ider

~

Sökes patent i Sverige på annan
försvarsupplinning iin sådan som
avses i 4 ~ (utländsk försvarsupplinning>. skall patentmyndigheten
underställa granskningsniimnden
ansökningen för prövning. huruvida uppfinningen skall hftllas hemlig.
Vad 1111 sagts gäller dock l'.i i111ematiu11e/l 1>ate11t1111siika11 eller europeisk pate11ta11siika11.

i kraft den dag regeringen bestfönmer.
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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.

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tilliimplig internationell
överenskommelse

1nternationella organ Fysiska personer

28 Europeiska patent-Medlemmarnas represen- Protokoll angående den
organisationen
tanter i organisaeuropeiska pall:ntortionens förvaltningsr[1d ganisationens privioch stidana represenlegier 01:h immunitet,
tanters makar samt
vilket utgör del av den
personer med tjänst
europeiska patentkonhos det europeiska
ventionen den 5 oktober
patentverket och dessa 1973.
personers familjer
ävensom personer med
uppdrag av organisationen.
Denna lag trildcr i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgit't
pä den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
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LAGRÅDET

Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
1977-06-29

l\ärvarandc: F. d. justitierådet Edling. regeringsrådet Nordlund samt justi-

tieråden Ulveson och Erik Nyman.

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 30 mars 1977
har regeringen på hemställan av statsrådet Romanus beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till
I. 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 lindring i lagen ( 1971: I078) om försvarsuppfinningar.
5. lag om ändring i lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
Förslagen. som finns bilagda detta protokoll, har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Erik Tersmeden.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:
Allmänna synpunkter

Patentväsendet är vitt internationellt förgrenat. och sedan länge har ett
samarbete ägt rum över gränserna för att främja dess utveckling. Detta
samarbete har lett till ett flertal konventioner. genom vilka patenträtten i
vissa avseenden fått en internationell reglering. Ytterligare steg i denna
riktning har tagits genom de nu aktuella konventionerna. den s. k. samarbetskonventionen. genom vilken de fördragsslutande staterna bildar en
union för samarbete i fråga om handläggning av patentansökningar. och
den europeiska patentkonventionen. genom vilken de deltagande staterna
förenas i en patentorganisation som äger meddela patent med omedelbar
rättsverkan i dessa. Vid tillkomsten av de båda konventionerna har Sverige tagit verksam del. Enligt en i stort sett enhällig remissopinion skulle ett
svenskt tillträde till konventionerna innebära övervägande fördelar för
vårt patentväsen. åtminstone om en svensk patentmyndighet med tillräckliga resurser består.
En förutsättning för att Sverige skall kunna tillträda konventionerna är.
att vissa av konventionernas regler införs i svensk lag. Såvitt gäller samarbetskonventionen behövs regler om rätts verkan i Sverige av internationell
patentansökan som omfattar vårt land och om kraven på en sådan ansökan
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betriiffanJe form och innehåll. ViJare erfordas hestiimmclser om hur en
sf1dan ansökan skall fullföljas och handliiggas vid den svenska patentmyndigheten. Vad angår den europeiska patentkonventionen gäller reglerna
verkan i Sverige av europeiskt patent och europeisk patentansökan samt
omvandling av europeisk patentansökan till nationell patentansökan. Det
förslag till lagstiftning. över vilket lagrådet nu har att yttra sig. innehaller
också regler i dessa iimncn med samma sakliga innehåll som konventionerna. Vid sin granskning frän riittslig synpunkt av förslaget i denna del har
lagrt1det inte funnit anlcJning till några avgörande invändningar av principiell natur. Hundenhekn till konventionerna har visserligen pä några punkter framtvingat lösningar. som ej helt överensstämmer med vad som från
intern svensk synpunkt framstår som de fampligaste. Olägenheten härav iir
dock av underordnad betydelse. Några rättsliga hinder möter alltsa inte
mot lagstiftningens genomförande i denna del och därmed ej heller mot ett
svenskt tillträde till konventionerna.
Övriga delar av förslaget till lagstiftning är visserligen också de föranleJda av en svensk anslutning till konventionerna men de är inte en nödviindig
förutsiittning härför. I dessa delar innebär förslaget en anpassning till konventionerna - och på ett par punkter även till den s. k. marknadspatentkonventionen - av de svenska riittsreglerna om nationella patent och patentansökningar. En sådan anpassning har. enligt vad som anförs i remissprotokollet. ansetts ön sk värd vid ett svenskt tillträde till konventionerna.
Som huvudsakligt skäl härför har framhållits. att det måste vara till fördel
för näringsliv och uppfinnare. om den svenska lagstiftningen både såvitt
avser de materiella rättsreglerna och såvitt avser ansökans form och innehåll överensst1immer med vad som kommer att gälla i de stora industristaterna. Även enligt lagrådets åsikt måste detta skäl tillerk1innas hetydande
vikt. Visserligen har förslaget med denna utgångspunkt i vissa avseenden
kommit att innefatta lösningar. som måhända eljest ej hade valts. Detta fär
emellertid anses vara av mindre betydelse i jämförelse med önskviirdheten
av att uppnå rättslikhet med de stora industriländerna även på punkter där
en sådan inte redan nu föreligger.
Av det anförda framgår. att den föreslagna lagstiftningen i fråga om sitt
sakliga innehåll till viss del är helt bunden vid konventionernas reglering
och till annan del av starka skäl ansetls böra anpassas till denna. Vid detta
förhållande har lagrådets granskning huvudsakligen kommit att inriktas pft
de olika lagreglernas formella utformning och sättet för deras inlemmande i
den svenska lagstiftningen. Beträffande förstnämnda fråga må till en början
anmärkas. att betydande svårigheter är förenade med att överföra konventionernas delvis ganska invecklade regler till en någorlunda lättillgänglig
lagtext. I förslaget har ej heller kunnat undvikas. att åtskilliga av dess lagbestämmelser blivit ganska svåra att genomtränga. Beträffande vissa av
dem kommer lagrådet i det följande att föreslå ändringar i förenklande eller
förtydligande syfte. För att undvika en tyngande omständlighet har i en del
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av de föreslagna lagreglerna upptagits hänvisningar till konventionerna eller särskilda bestämmelser i dem i stället för att !äta lagreglerna själva direkt ange sitt innehåll. I och för sig är detta självfallet en mindre lämplig
lagstiftningsteknik. och lagrådet har på ett par punkter anvisat andra lösningar. medan i andra fall. då ett upptagande i lagtexten av konventionernas bestämmelser skulle lett till en stötande oformlighet. tekniken måst bibehftllas.
Enligt remissen skall de föreslagna bestämmelserna rörande internationella patentansökningar. europeiska patentansökningar och europeiska
patent tas in i patentlagen. Därvid har bestämmelserna om internationella
patentansökningar upptagits i ett särskilt kapitel (Kap. 3) samt reglerna om
europeiska patentansökningar och patent i el! annat (Kap. 11 ). medan systematiken betriiffande lagen i övrigt lämnats orubbad. Detta tillvägagangssätt har medfört. att de nya kapitlen kommit att stå ganska oförmedlade mot lagen i övrigt och att lagen blivit svåröverskådlig och tyngd av ett
stort antal hänvisningar frän paragraf till annan. Lagen hade kunnat göras
mera lätlillgänglig. om tillfälle hade funnits att i samband med det nya lagmaterialets införande omarbeta den från gnmden.
Den nuvarande patentlagen är ett resultat av nordiskt samarbete. I lagen
upptas som ett särskilt kapitel regler om nordisk patentansökan. Detta kapitel har emellertid aldrig blivit satt i kraft. och enligt förslaget skall det nu
utgft ur lagen. 1 och för sig är det självfallet beklagligt, att tanken på en
nordisk patentenhet nu slopas. Såsom framhålles i remissprotokollet är det
emellertid inte realistiskt att i ett läge. di\. de nordiska länderna är beredda
att ingå i större patentgemenskaper. upprätthålla tanken på införande av
nordiska patent. På sätt ocksi\. framhålles i remissen föreligger emellertid
goda utsikter att den nordiska rättsenheten skall kunna bestå i vad gäller
patentriittens materiella innehåll.
I lagrådsremissen berörs vissa konstitutionella frågor om formerna för
Sveriges tillträde till samarhetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. Eftersom båda konventionerna föranleder ändringar i patentlagen. kan ingen av dem tillträdas utan riksdagens godkännande. Frågan blir härefter om riksdagens beslut om godkännande kan fattas i samma
ordning som gäller för ändring av lag eller om den ordning måste iakttas
som är föreskriven i I0 kap. 5 regeringsformen. Skall den paragrafen tilllämpas. uppkommer frågan om den strängare ordningen i första stycket
måste följas eller om riksdagsbeslutet kan fattas på det sätt som sägs i andra stycket. Visserligen är det riksdagen som utan förslag utifrån avgör i vilken ordning dess beslut skall fattas. Lagrådet anser sig emellertid, särskilt
med anledning av vad som anförts i remissen. böra framföra sina synpunkter pä dessa konstitutionella frågor.
Lagrådet delar den i remissen uttalade uppfattningen att 10 kap. 5 § regeringsformen skall tillämpas vid riksdagens godkännande såväl beträffande samarbetskonventionen som beträffande europeiska patentkonventio-

*
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nen samt att riksdagens heslut i fråga om samarhetskonventionen kan fattas enligt paragrafens andra stycke.
Den europeiska patentkonventionens regler innehiir. att Jet europeiska
patentverket meddelar slutligt bindande heslut i ärenden om europeisk patentansökan. som omfattar Sverige. m:h att detta beslut inte kan överprövas av svensk myndighet. Däremot prövas fr:igor om bättre riitt till patentsökt uppfinning. patents ogiltighet. tvängslicens. överföring av patent. patentintr~)ng

och expropriation av patent. såvitt avser Sverige. av svensk

domstol liven när det gäller europeiskt patent. Av <l\!l sist sagda följer. att
den heslutanderätt som tillkommer högsta domstolen i patentfrågor inte
päverkas av tillträdet till den europeiska patentkonventionen.
Vad hetriiffar regeringsriittens sUillning i detta sammanhang är bilden inte lika klar. Regeringsriitten prövar ju som högsta förvaltningsdomstol mål
om meddelande av patent m. m. Dessutom tillkommer det regeringsrätten
all bevilja resning eller äterstiillande av försutkn tid i sådana ärenden.
Såsom framhalles i remissen kan enligt bestämmelsen i 11 kap. I

~

rege-

ringsformen rätten all fä mål prövat av regeringsrätten begränsas genom
lag. Denna omsUindighet åberopas i remissen som grund för all. om i enlighet med den europeiska patentkonventionen det slutliga avgörandet i ärenden om patent för Sverige i viss omfattning äger rum hos internationellt organ. detta inte kan anses innebära en s:idan överlti.telse av beslutanderätten som avses i 10 kap. 5

*första stycket regeringsformen. Riitten att full-

följa talan till regeringsrätlen i ärenden rörande patent skulle nämligen enligt det förstnämnda lagrummet t. ex. kunna slopas eller prövningen av besviir över besvärsavdelningens (numt:ra patentbesvärsrättens) beslut kunna uppdras :'it annan inhemsk myndighet. Lagr:'ldet delar inte denna upp-

*

fattning om innebörden av den åberopade bestämmelsen i 11 kap. I regeringsformen. Den bestämmelsen medger visserligen. att fullföljdsrätti:n till
regeringsriitten avskärs. men enligt lagrådets mening kan den inte anföras
till stöd för att regeringsrättens uppgift som högsta förvaltningsdomstol
överförs vare sig till inhemsk myndighet eller till internationellt organ.
Emellertid innebär den europeiska patentkonventionen. att hela prövningen av europeisk patentansökan från första till sista instans. även i vad
den omfattar Sverige. ankommer ptt det europeiska patentverket. Ett sådant överförande av beslutanderätt rörande patent kan inte anses inkräkta
på regeringsrättens befogenhet att som högsta förvaltningsdomstol pröva
besvär i patentärenden.
Vore det enbart fråga om denna regcringsrättens befogenhet. skulle alltsä. enligt lagr<i<lets mening den i 10 kap. 5 *första stycket regeringsformen
anvisade ordningen inte behöva tillämpas för riksdagens godkännande av
tillträdet till den europeiska patentkonventionen. På <le skiil som har anförts i remissen bör dock regeringsformens bestämmelser om resning och
återställande av försutten tid föranleda att riksdagens beslut i denna fråga
fattas i den i lagrummet angivna ordningen.
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Enligt samarbetskonventionen kan nationell patentmyndighet förordnas
till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning. St!dant förordnande förutsiitter bl. a .. att avtal ingås mellan den nationella patentmyndigheten och
internationella byrån inom världsorganisationen for den intellektuella
äganderätten <WIPO). I detta avtal skall parternas rLittigheter och skyldigheter anges. och det skall innehålla myndighetens uttryckliga ::\tagande att
tillämpa alla de allmlinna regler som enligt konventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna gäller för internationell nyhetsgranskning och förberedande patenterbarhetspriivning.
Om det svenska patentverket utses till myndighet för internationell nyhetsgranskning och förberedande patenterbarhctspriivning. kommer dess
verksamhet i detta hänseende. enligt vad föredragande departcmentschefen anför i remissen. att falla utanför ramen för verksamheten som svensk
myndighet. Det iir visserligen rikligt. att patentverket i dessa funktioner
skulle komma att utgöra ett organ inom unionen för det internationella patentsamarbetet. Lagr:'l.del anser emellenid. att verket liven i denna roll
mäste frän intern svensk synpunkt betraktas som svensk slalsmyndighet.
De allmänna regler som gäller för myndighetens verksamhet. allmiinna
handlingars offentlighel samt statstjänstemäns rättigheter och skyldigheter
blir alltså i princip tillämpliga. när patentverket fullgör sina internationella
funktioner.
Lagrådet delar i och för sig den i remissen framförda uppfattningen att
patentverkets eventuella verksamhet som myndighet för internationell nyhetsgranskning och förberedande patenterbarhetsprövning kan regleras direkt av samarbetskonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna
samt av det avtal som för ändamålet skall ingns med WIPO:s internationella
byrn. Om inga siirskilda bestlimmclscr om handliiggningen av dessa ärenden meddelas i lag eller i författning. som beslutats av regeringen. blir
emellertid förvaltningslagcn fullt ut tillämplig på handläggningen Ufr I ~
andra stycket förvaltningslagen). Eftersom den tiinkta regleringen av patentverkets internationella funktioner delvis avviker frän förvaltningslagens regler. m:'l.stc i lag eller förordning föreskrivas. att de särskilda reglerna skall gälla för patentverkets handläggning av ärenden om internationell
nyhctsgranskning och förberedande patenterbarhetsprövning. Enligt vad
som anförs i remissen kommer frågan om ändringar i lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet med anledning av ett tillträde till konventionerna att upptas senare. I övrigt synes. såvitt kan bedömas med ledning
av remissen. nngon lagstiftning inte krävas för att patentverket skall kunna
åtaga sig de internationella funktionerna.
Som framgår av den tidigare redogörelsen förutsätter samarbetskonventionen. att den nationella patentmyndigheten skall sluta avtalet med
WI PO:s internationella byrti.. För svenskt vidkommande fordras härför enligt 10 kap. 3 *regeringsformen. all regeringen uppdrar at patentmyndig32
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heten att inga avtalet. Si1dant uppdrag kan inte meddelas. om avtalet föranleder föreskrifter i lag eller eljest krliver behandling i riksdagen (se prop.
1973: 90 s. 360).

Förslaget till lag om ändring i patentlagen ( 1967: 837)
Den ingress till förslaget vari lagändringarna anges ~ir enligt lagrådets
mening inte utformad på ett tillfredsställande slitt. Särskilt gliller detta de
ändringar som innebär att paragrafer flyttas och fär nya beti.:ckningar. allts~

**

lindringarna beträffande nuvarande 8 och 9
samt nuvarande
7'!.- 76
Av ingressen kan över huvud taget inte utläsas. att det här är
fråga om flyttning av paragrafer. Detta kan verka vilseledande och bör rät-

**·

tas till. Otillfrcdsstlillande är ocksft. att ingressen inte ens antyder att vad
som föreslås betrli!fande 28- 38 ** inncblir att nuvarande bestämmelser i
dessa paragrafer - om nordisk patentansökan - upphävs och crslitts av
nya bestlimmelser som gäller ett annat limne - internationell patentansökan. Även detta bör föranleda ändringar i den föreslagna ingressen.
Omarbetas ingressen i enlighet med vad som nu har förordats. bör samtidigt också vissa andra ändringar göras. bl. a. i ingressens disposition. En
lämplig utformning av ingressen kan enligt lagrädets mening vara denna:
"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 g och erhttlla nedan angivna lydelse. att rubriken
närmast före nuvarande 8 skall sättas närmast före nya 7 S samt att en ny
·paragraf. betecknad 9
av nedan angivna lydelse skall införas.
dels att 28-38 **och rubriken närmast före 28 *skall upphöra att gälla
samt att i stället skall införas elva nya paragrafer. betecknade 28-38 **·
och en ny rubrik närmast före nya 28 §. av nedan angivna lydelse.
dels att nuvarande 7'2-76 **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.
dels att i lagen skall införas fjorton nya paragrafer. betecknade

*·

s

80-93 **·och en rubrik närmast före 80 *·av nedan angivna lydelse.
dels att punkt I andra meningen i lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser skall upphöra att gälla ...
Det bör anmärkas. att lagrådet vid angivandet av paragrafer i förslaget
till ingress har föregripit ändringar som föreslås i det följande.
Lagrådet vill med anledning av de s. k. parallelltexter som remissen innehåller uttala. alt i princip parallellt med varandra bör ställas endast texter som sakligt hör ihop. inte texter som råkar fä samma paragrafnummer
men är utan inbördes sammanhang.
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Lagri1det har ej nt1got att erinra mot det sakliga innehållet i de iindringar
som föreslas i denna paragraf eller mot bestiimmelsernas utformning i
stort. Endast i vissa detaljer anser sig lagrådet böra förorda jiimkningar.
huvudsakligen av redaktionell natur.
Den systematik som är avsedd att komma till uttryck i paragrafens första
stycke - niimligen uppdelningen av lagen i en avdelning. gällande patent
som meddelas här i riket. och en annan. avseende europeiska patent skulle enligt lagrådets mening anges klarare. om stycket utformades pt1
följande siitt: "Den som gjort en uppfinning. som kan tillgodogöras industriellt. eller den till vilken uppfinnarens riitt övergtitt iiger att. enligt 1-10
kap. denna lag. efter ansökan erhålla patent pf1 uppfinningen här i riket och
diirigenom förviirva cnsamriitt att yrkesmiissigt utnyttja uppfinningen. Om
europeiskt patent stadgas i 11 kap."
I andra stycket ges efter förebild i den europeiska patentkonventionen
exempel pa vad som inte anses som uppfinning i patentriittslig mening.
Stadgandet innehåller. att såsom uppfinning anses siirskilt icke de upptagna exemplen. Uttryckssättet har tydligen valts för att utmärka. att uppriikningen inte är uttömmande. Fr!111 spraklig synpunkt är stadgandets utformning inte tillfredsstiillande. Enligt lagrådets uppfattning är det onödigt att
genom ordet "särskilt .. understryka. att uppräkningen inte anger allt som
ej iir att hiinföra till uppfinning. Vidare bör det under 4 i förslaget upptagna
exemplet "framläggande av information" kunna uttryckas på ett mera
triiffande siitt och sf1 att det hiittre anknyter till stadgandets innehåll i övrigt. Lagrådet förordar för sin del. att det föreslagna andra stycket ändras
så att det inleds med orden "Till uppfinning hiinföras icke" och att exemplet under 4 betecknas "metoder för meddelande av information".
Även de i tredje stycket upptagna reglerna om det patenterbara området
hör enligt lagrädets mening jiimkas i ett par hiinseenden. I första punkten
blir sr1lunda anges. att det iir fråga om förfaranden som skall utövas pi1
miinniskokroppen eller pa djur. och i andra punkten. att de blandningar
som diir avses är blandningar av iimnen. Med vissa ytterligare redaktionella jämkningar kan stycket enligt lagrådets mening fampligcn ges följande
lydelse: "Till uppfinning hiinföras ej heller sådana förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnosticering som skola utövas
på miinniskokroppen eller pa djur. Vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på alster. däribland iimnen och blandningar av ämnen. för
användning vid förfaranden av detta slag.··

-~
")

~

De jiimkningar som lagrådet förordar i I
konsekvenslindringar i

~ ~fjärde

stycket.

~tredje

stycket föranleder vissa
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Såsom anförs i motiven talar nera skiil rör all ratentlagen i fraga om ensamrättens inneh<ill bringas i överensstämmelse med marknadspatentkonventionen. Det är vidare från tilliimpningssynpunkt önskviirt, att bestiimmelserna i denna del utformas i ntira anslutning till konventionstexten.

*

Förslaget beträffande 3 ger frftn dessa utg<'mgsrunkter inte anledning till
erinringar från lagr{1dets sida. Lagrftdet vill dock framhälla, att bestiimmelserna i 3 * för att riitt förstfts mf1stc stiillas samman med reglerna i 57 och
58 ** om ansvar för patentintrftng och skadesttmdsskyldighet vid sådant
intrång. I de punkter som anger ensamrättens inne hall förs nu in subjektiva
moment. vilka gäller vid sidan av de i ansvars- och skadestftndsbestlimmelserna stadgade subjektiva rekvisiten. Detta kan föranleda vissa svärighcter
i tillämpningen. Särskilt är det fallet beträffande reglerna om utbjudande
av ratentskyddat förfarande i 3 * första stycket 2 och reglerna om medelbart patentin1rt111g i paragrafens andra stycke. Snlunda krLivs för straffharhel enligt 57 *alltid uppsåt. medan det enligt röreskrifterna i 3 *för patentintrång fordras antingen att vetskap föreligger eller att vissa förhållanden
med hänsyn till omstiindighetcrna lir uppenbara. Enligt 58 * riicker det för
skadeståndsskyldighet att patentintrang begås av oaktsamhet. och viss ersättning kan också utgf1 för intrång som sker i god tro. Men det måste vara
fräga om ett patentintrång enligt den bestiimning av ensamriittens innehåll
som görs i 3 ~- Brister en där uppstiilld förutsättning att ett visst förhållande skall vara uppenbart. föreligger inte skadeståndsskyldighet. även om
oaktsamhet skulle kunna påvisas.
De föreslagna reglerna om medelbart patentintrång bör ocksa sti·illas

*

samman med bestiimmelserna i 59 nm siikcrhetsittgärder till förebyggande av fortsatt intrt111g. Dessa bestfönmelser är i princip tillämpliga oberoende av de subjektiva omstiindigheterna vid intrfmgct och sålunda iiven vid
intrång. som har skett av oaktsamhet eller i god tro. Ocks:i för tillämpning

*·

av 59 ~ fordras emellertid. att patentintrång föreligger enligt 3
som ju innehåller vissa subjektiva moment. När det har konstaterats. att medelbart
patentintrång är för handen och bestämmelserna i 59 ~ skall tillämpas på
fallet, blir det av avgörande betydelse. hur uttrycket "föremål. vars användande skulle innebära patentintrång" är att tolka. Uppenbarligen får uttrycket genom föreskrifterna om medelbart patentintrång i viss mån nytt
innehåll. och det är möjligt att även detta förhållande kommer att leda till
svårigheter i tillämpningen. Det är till och med möjligt alt bestämmelserna
i 59 * kommer att visa sig otillräckliga som grund för säkerhctsåtgärder
mot vissa former av medelbart patentintrång. Tillriickliga skäl att nu föreslft någon ändring i 59 *föreligger dock inte såvitt lagrådet kan finna.
I fråga om lagtextens utformning: vill lagrådet förorda vissa ändringar.
huvudsakligen av språklig karaktär.
Lagrådet föreslär beträffande första stycket. att under 1 och 3 uttrycket
"i syfte att förfara med det på sätt som nu sagts" förkortas till "för ända-
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mitl som nu sagts·· samt art under 2 tempus i den inskjutna bisatsen ändras
till presens och att i samma sats orden .. att anviindningcn icke fick ske
utan patcnthavarens lov. utbjuda sädant förfarande .. iindras till .. att förfarandet ej för anviindas utan patcnthavarens lov. utbjuda det ...
Betriiffande andra stycket föreslftr lagrådet. lift i första punkten uttrycket
.. annan lin den som är beriittigad .. utbyts mot .. ni'igon som ej iir berättigad .. samt

llll

i samma punkt orden .. medel för att utöva denna här i riket.

om medlet hiinför sig till nt1got viisentligt i uppfinningen och den som erbjuder eller tillhandahåller medlet visste eller det eljest med hänsyn till omständigheterna var uppenbart att medlet var lämpat .. ändras till .. sftdant
medel för att utöva den här i riket son' hiinför sig till nftgot väsentligt i uppfinningen. om den som erbjuder eller tillhandahäller medlet vet eller det
med hiinsyn till omstiindighctcrna är uppenbart att medlet är lämpat ...
Andra stycket andra punkten innehäller en regel om undantag frän bestiimmelsen om ensamrättens innebörd i första punkten. Undantaget gäller
medel. som är en i handeln allmänt förekommande vara. Enligt den föreslagna lagtexten skall i fråga om sadant medel bestämmelsen i första punkten giilla endast om den som erbjuder eller tillhandahäller medlet uppmanar mott<igaren till handling som avses i första stycket. Ordet .. uppmanar ..
innefattar enligt lagrådets mening krav pä en mer direkt och aktiv påverkan av mottagaren iin vad som enligt motiven synes förutsatt för att huvudregeln skall bli tilhimplig. I specialmotiveringen uttalas sålunda under hänvisning till konvcntionstexten. att medelbart patentintrång bör anses föreligga i fråga om varor som nu avses. om den som erbjuder eller tillhandahåller varan genom sina åtgärder fäster mottagarens uppmärksamhet på
möjligheten att anviinda varan på ett sätt som objektivt sett utgör direkt
patentintrång. Lagrådet föreslår dä1för. att .. uppmanar"' byts ut mot .. söker påverka ... som biittre motsvarar konventionstexten och uttalandet i remissen.
Enligt lagrådets mening skulle innebörden av andra stycket tredje punkten komma till tydligare uttryck. om punkten erhöll följande lydelse: .. Vid
tillämpning av bestämmelserna i detta stycke skall si:\som berättigad att utnyttja uppfinningen icke anses den som utnyttjar uppfinningen för enskilt
bruk eller på sätt som sägs i tredje stycket 2 eller 3 ...
Beträffande tredje stycket föreslår lagrådet. att under 2 orden "experiment med den .. i förtydligande syfte byts ut mot .. experiment som avser
själva uppfinningen .. samt att under 3 orden "'tillredning .. och .. tillrett"
ersätts med de terminologiskt riktigare orden "beredning" resp ... berett".

6

*
Utformningen av första styckets andra punkt ger intrycket att det läggs i

patentmyndighetens hand att. när reciprocitet föreligger. skönsmässigt
från fall till fall avgöra om prioritet skall få i'itnjutas. Att ge patentmyndigheten en sådan befogenhet torde emellertid inte böra komma i frö.ga och är
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mt1h:inda ej heller avsett. Nlir ömsesidighet föreligger. bör prioritet fa ntnjutas. om ej patenttekniska skäl talar diirernot. En sådan innebörd torde
bestiimrnelsen erhälla. om orden "efter patentmyndighetens bestämmande" utgår.

8

*F.nligt andra stycket ljärde punkten skall deposition av mikmbiologisk

kultur ske i den ordning regeringen eller. efter regeringens bestämmande.
patentmyndigheten förc:skriver. Si\dana föreskrifter bör emellertid kunna
avse ej endast sj:ilva den ordning i vilken deposition skall ske utan iiven
vissa andra fiirhidlanden. t. ex. skyldighet att till patentmyndigheten inge
hevis om dc:positionen. Bestämmelsen tllrde böra ges innehället all kulturen skall liimnas i förvar enligt föreskrifter som regeringen dler. efter regeringens hestiimmande. patentmyndigheten meddelar. Ett st1 utformat hemyndigamle kan intc anses medföra befogenhet att meddela föreskrifter
om förnyelsc av deposition av mikrobiologisk kultur. Om de överläggningar som omniimns i remissen leder fram till att förnyad deposition skall iiga
rum i vissa fall. fordras alltsn en lindring i paragrafen.
19

*

I likhet med vad som skett i 13 * torde "ansökningshandlingarna" böra
hytas ut mot "ansökningen".
29

*
Paragrafen innehaller i första punkten säsom huvudregel. att internatio-

nell patentansiikan. som ingivits till mottagande myndighet. skall ha samma verkan snm svensk patentansökan gjord samma dag. Hilrifrån görs därefter i andra punkten det undantaget att internationell patentansökan fär
nyhetshindrande verkan enligt 2 *andra stycket andra punkten endast om

*·

sökanden fullgjort vad som föreskrivs i 31
.Ä. ven i ett par andra hilnseenden gäller emellertid. att verkan av internationell patentansökan inte blir helt densamma som verkan av svensk patentansökan. Sit iir fallet beträffande bestiimmelserna om tvnngslieens en-

*· om uppgiftsskyldighet enligt 56 *och om provisoriskt skydd en*· Nämnda bestämmelser har tidsmässigt anknutits till alt handlingarna i ansökningsärendct hålls tillgiingliga enligt 22 *· Även om utläggning
ligt 48
ligt 60

ink skett. skall enligt andra stycket i sistnämnda paragraf handlingarna i
regel hållas tillgängliga när 18 månader förflutit frfm den dag ansökningen
gjordes. Enligt tredje stycket skall handlingarna hi\llas tillgängliga tidigare.
om sökanden gör framställning därom. I fråga om internationell patentan-

*· att handlingarna i ärendet inte
*andra och tredje styckena förrän sökanden in-

sökan gäller dock enligt föreskrift i 33
halls tillgiingliga enligt 22

givit översiittning av ansökningen: detta behöver enligt 31

*inte ske tidiga-

re iin 20 manader frfm prioritetsdagen. Den olikhet i förhållande till svensk
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patentansökan som detta medför vid tilliimpning av 48. 56 och 60 ** hiir
enligt lagrådet. liksom olikheten i fr{1ga om ansökningens nyhetshindrande
verkan. komma till uttryck genom bestiimmclser om undantag frfm huvudregeln.
Om sft sker. hör paragrafen Himpligen delas upp s{1. att huvudregeln och
undantagen bildar siirskilda stycken.
Niir det giiller bcstiimmelsen i första punkten i det remitterade förslaget
kan anmiirkas. att den har utformats pit ett annat siitt iin motsvarande hcstiimmelse i 88 * hetriiffande europeisk patentansökan. Lagrtidct vill förcslä. att bestämmelserna ges en likartad utformning och att diirvid 29 * lindras till överensstiimmelse med 88 *·
l'vted hiinsyn till vad salunda anförts och till vad lagrade! senare föreslår
om indelning av 33 *i stycken skulle 29 *kunna utformas pi1 följande siitt:
··internationell patentansökan, fiir vilken den mottagande myndigheten
faststiillt internationell ingivningsdag. skall här i riket ha samma verkan
som svensk patentansökan som gjorts niimnda dag, om ej annat följer av
vad som föreskrives i andra och tredje styckena.
Vad i 2

*andra stycket andra punkten siigs skall giilla endast om ansök-

ningen fullföljts enligt 31 *·
Vid tilliimpning av 48. 56 och 60 ** skall iakttagas att handlingarna i an-

*

sökningsärcndct enligt 33 tredje stycket hallas tillgiingliga först l.H'I sökanden ingivit översättning av ansökningen till patentmyndigheten.··

**

30 och 31
30 *skulle vinna i tydlighet. om det som innefattas i hiinvisningen till ar-

tikel 24.1. i och ii i konventionen om patentsamarbete skrevs in i lagtexten.
Paragrafen skulle i så fall kunna ges följande lydelse:
··Har internationell patentansökan eller yrkande att ansökningen skall
omfatta Sverige 1\terkallats eller skall enligt konventionen om patentsamarbete sädan 1\terkallelse anses ha skett och har ansökningen icke fullföljts
hos patentmyndigheten enligt 31 *·skall detta ha samma verkan som flterkallelse av patentansökan hos patentmyndigheten i motsvarande fall."

*

Om 30 utformas pa det sätt som nu har föreslagits. vinner man också
att hestiimmelsen i 31 * sista stycket i det remitterade förslaget kan utgå.

3H
Enligt den särskilda motiveringen behandlas i paragrafen handHiggningen av internationell patentansökan. som i behörig ordning har fullföljts i
Sverige. Detta kan uppfattas

sa. att någon handläggning inte kommer i frå-

ga förrän sökanden fullgjort allt vad som föreskrivs i 31

*· Den föreslagna

lagtexten torde emellertid ffl anses innebiira, att ansökningen skall kunna
hli föremål för viss handHiggning hos patentmyndigheten så snart ansökan
inkommit till denna och således innan sökanden i övrigt har fullgjort vad
som föreskrivs i 31

*· En stldan ordning får anses iindamtllsenlig och ger in-
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te anledning till ainran fr5.n lagrådets sida. Vad som ;)syftas skulle emellertid framgri tydligare. om paragrafen inhldes pti följande sätt: ··Har sö-

*

kanden enligt 31 ingivit avskrift av internationell patentansökan. giiller
- - -.·· l\kd en sädan inledning skulle m:ksf1 markeras. att fråga skall vara om en ansökan <>om inkommit från sökanden.
BcsHimmelsen i andra stycket andra punkten synes höra skiljas ut till ett
nytt tredje stycke. Hiinvisningen till 22

*

*torde vidare böra preciseras till

att avse 22 andra eller tredje stycket.
Lagri1det vill i i.ivrigt föreslf1. att andra stycket första punkten i Jet remitterade förslaget för bilda ett andra stycke av följande lydelse: "Skyldighet
enligt 12 ~ att ha ett hiir bosatt ombud intriidcr först J5. ansökningen mft
upptagas till prövning ...
Slutligen föreslär lagrndct. att sista stycket ges följande utformning:
.. Uppfyller patentansökningen de form krav som föreskrivas i konventionen l1m patentsamarbete och tilliimpningsföreskrifterna till Jcnna. skall
den iiven som svensk patentansökan godtagas såsom uppriittad i laga
form.··

35*
Uttrycket "publiceras av patentmyndigheten .. har enligt lagrådets mening inte nägon alldeles klar innebörd. Lagrädet förordar. att Jet byts ut
mot "offentliggöras av patcntmynJigheten i tryckt skrift eller pä annat liknande sätt".
36

~

Enligt paragrafen äger den svenska patentmyndigheten ompröva. huruvida internationell myndighet rätt bedömt frågan om ansökningen skall anses omfatta flera av varandra oberoende uppfinningar eller ej. Lagrådet
delar Jcn i rcmissprntokollct uttalade uppfattningen att patentmyndighetens avgörande i detta hiinsccndc ej kan anses innefatta ett slutligt beslut
och alltsä ej kan fristående överklagas. Finner patentmyndigheten den internationella myndighetens bedömning ej vara riktig. skall ju patentmyndigheten fortsätta handläggningen av ansökningen i dess helhet. och finner
den bedömningen vara riktig. skiljer den därmed inte till någon del ärendet
från sig: frngan om ansökningens vidare behandling är ju i detta läge beroende av om sökanden inom viss tid erlägger föreskriven tilliiggsavgift.
och först efter fristens utgång kan bedömas om ansökningen i hela sin vidd
kan upptagas till fortsatt handläggning av patentmyndigheten eller ej.
Om sökanden erlägger avgiften inom fristen. skall patentmyndigheten
sjiilvfallet fortsiitta handliiggningen av ansökningen i dess helhet. För Jen
hiinuelsl'. åter att sökanden ej betalar avgiften skall patentmyndigheten. enligt vaJ som sägs i remissprotokollet. förfara olika beroende på om sökanden bestritt att patentmyndighetens hedömning av frågan om ansökningens enhetlighet var riktig eller om han enbart unJerli'ltit att erlägga avgif-
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ten. I det förra f";.illet skulle patentmyndigheten avsl;'i ansiikningen i dess
helhet: enligt vad som framhtilles skulle detta följa av den grundliiggande
prineipen att patent inte för meddelas i annan form iin den med vilken sökanden lir införstttdd. Vad angär det senare fallet skulle däremot patentmyndigheten ha att avskriva ansökningen i den del den ej varit föremäl för
internationell nyhetsgranskning eller patenterbarhetsprövning. Den uppfattning som s{tlunda kommit till uttryck i n:missprotokollet kan lagrttdet
inte dela. I bada fallen - och alltsit oberoende av om sökanden bestritt riktigheten av bedömningen eller ej - skall enligt samarbetskonventionen ansökningen till den del den ej underkastats srtdan granskning eller prövning
anses återkallad. Patentmyndighetens konstaterande härav skall ske genom avskrivning av ansökningen i denna del. Vid sftdan avskrivning lir
aterupptagning inte möjlig.
Genom avskrivningsbeslutet skiljer sig patentmyndigheten frän iirendet i
den avskrivna delen. lH.:h beslutet lir alltsi'1 ett slutligt beslut. som kan över-

*·

klagas enligt :!4
Efter anförda hesviir har. enligt lagrådets mening. överinstansen <tlt pröva om patentmyndighetens bedömning rörande enhetskravet var riktig. Avskrivningsheslutet grundas ju inte pä nf1gon verklig
Merkallelse. och det hade i och för sig kunnat ifri\gasiittas om inte sökanden bort fi\ särskilt överklaga redan patentmyndighetens godtagande av
den internationella myndighetens bedömning.
Skulle högre instans finna bedömningen riktig. uppkommer frrtgan om
utgtingspunkt för den frist inom vilken sökanden skall betala tilliiggsavgift.
om han vill ha hela ansökningen prövad. Det bör i administrativ ordning
föreskrivas. att patentmyndigheten skall underrätta sökanden om den högre instansens avgörande. l.agritdet anser det kunna vara en godtagbar lösning att avsiindandet av sftdan underriittelse utan särskild föreskrift i lagen
fi\r utgöra utgångspunkt för beriikning av fristen.
38

~

Enligt artikel :!5 i konventionen om patentsamarbete skall den nationella
patentmyndigheten i fall som avses i paragrafen avgöra. om den mottagande myndighetens eller internationella byrftns bedömning var befogad enligt
konventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna. Om bedömningen
kan anses bottna i fel eller försummelse. skall patentmyndigheten behandla den internationella patentansökningen med hortseende från nämnda internationella myndigheters beslut.
Syftet med patentmyndighetens prövning skulle enligt lagrådets mening
komma till bättre uttryck. om det i första styckets första punkt utsades. att
patentmyndigheten på begäran av sökanden skall pröva om den mottagande myndighetens beslut var riktigt. Vidare skulle det vara till fördel. om
första styckets tredje och fjiirde punkter. som handlar om förutsiittningarna för patentmyndighetens prövning enligt paragrafen. fiek hilda ett särskilt stycke.
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I paragrafen siigs i övrigt, att patentmyndigheten, om den finner att den
mottagande myndighetens eller internatilindla hy råns hes lut lir oriktigt.
skall faststiilla internatinnell ingivningsdag ·- om stt ej redan skett - och
fortsiitta behandlingen av ansökningen med tilhimpning av 2 kap. Emellertid finns i lagen ingen föreskrift om vilken verkan patentmyndighetens faststiillande av internacionell ingivningsdag har. Den i1syftade regleringen torde vinnas genom all i sista stycket i stiillct anges. att patentmyndigheten.
om den finner all den internationella myndighetens heslut ej var riktigt.
skall handfagga ansökningen enligt 2 kap. samt att ansökningen därvid. om
internationell ingivningsdag ej fastställts av mollagande myndighet, skall
anses gjord den dag som patentmyndigheten anser horde ha faststiillts som
internationell ingivningsdag. För att sökanden inte skall hli siimre stiilld iin
om den internationella myndigheten handlat riktigt bör göras ett tilliigg

*

motsvarande det i 33 sista stycket av innebörd. att ansökningen skall
godtagas Sllm uppriittad i laga form. om den uppfyller formkraven i konventionen om patentsamarbete och tilliimpningsföreskrifterna till denna.
Med heaktande av vad sålunda anförts kan 38

~

förslagsvis ges följande

lydelse:
··Har mottagande myndighet viigrat att faststiilla internationell ingivningsdag för internationell patentansökan eller förklarat att ansökningen
skall anses äterkallad eller all yrkande om all ansökningen skall omfatta
Sverige skall anses i1terkallat. skall patentmyndigheten pä begiiran av sökanden pröva om detta heslut var riktigt. Detsamma skall giilla i frt1ga pm
beslut av internationella hyrtm att ansökningen skall anses återkallad.
Begiiran om prövning enligt första stycket skall framställas till internationella hyrån inom tvä månader frf1n det underriittelse om den mottagande
myndighetens eller internationella hyrans beslut avsiindes till sökanden.
Sökanden skall inom samma tid till patentmyndigheten inge översättning
av ansökningen i den omfattning regeringen förordnar samt erlägga fastscälld ansökningsavgift.
finner patentmyndigheten att den mottagande myndighetens eller internationella byrnns beslut ej var riktigt. skall patentmyndigheten handliigga
ansökningen enligt 2 kap. Har internationell ingivningsdag ej fastställts av
mottagande myndighet. skall ansökningen anses gjord den dag som patentmyndigheten finner borde ha faststLillts st1som internationell ingivningsdag. Uppfyller ansökningen de formkrav som föreskrivas i konventionen
om palentsamarhete och tilliimpningsföreskriftcrna till denna. skall den
godtagas såsom uppriittad i laga form.··
I remissen konstateras. att talan mot patentmyndighetens beslut enligt
förevarande paragraf kan föras av sökanden enligt 24

*· Huruvida taleriitt

skall tillkomma annan än sökanden i det fallet att patentmyndigheten finner den internationella myndighetens beslut oriktigt hör enligt remissen
överliimnas ät praxis att avgöra. Emellertid är lalcriitten enligt den cillämpliga hcstiimmelsen i 24

*uttryckligen begriinsad till sökanden. För att an-
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*ford-

ras alltstt L'n siirskild bestLimmelse hiirom. LagrådL'l anser dock att tillriickliga sbl inte finns att ge annan iin sökanden talcriitt mot beslut L'nligt denna paragraf. PatentmyndighL'lens konstaterande att den internationella
myndighetens beslut var oriktigt tonle for övrigt i vis.sa fall inte föranleda
nägot formligt beslut utan endast vidtagande av ätgiinJ enligt 2 kap.
60

*
Lagrådet har inte n;)gon erinran i sak mot den i första styckets andra

punkt föreslagna iinuringen i fri1ga om det provisoriska patentskyddets omfattning under tiden innan utliiggningcn av patentansökningen har kun-

*·

gjorts enligt 21
Mot bestiimmelsen kan emellertid frän formell synpunkt
riktas den anmiirkningen att dess uttryckssiitt inte direkt anknyter till ordalagen i första punkten. i vilken ju andra punkten gör en inskriinkning. Vidare synes det överflödigt att i andra punkten upprepa vad som redan framgår av huvudregeln i första punkten eller att det provisoriska skyddet alctrig kan ha större omfattning än vad som följer av Jet meddelade patentet.
Enligt lagrådets mening ~kulle första stycket klarare ;iterge innebörden.
om det fick följande lydelse: ··utnyttjar nfigon yrkesmiissigt patentsökt
uppfinning efter Jet handlingarna i ansökningsiirendet blivit tillgiingliga enligt 22

*· äger vad ~om siigs om patentinträng motsvarande tilliimpning i

den män ansökningen leder till patent och. stlvi!l avser tiden innan utfaggningcn av patentansökningen kungjorts. patentkraven enligt patentet dessutom sammanfaller med patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev
tillgänglig enligt 22

*andra eller tredje stycket. Till straff mtt dock ej dö-

mas och ersiittning för skada p;i grund av utnyttjanue som sker innan utläggningen av patentansökningen kungjorts mft besWmmas endast enligt
58 andra stycket.··

*

**

72 och 73
Orn föreskriven frist för att vidta åtgärd hos patentmyndigheten inte
iakttas. medför detta i olika fall enligt patentlagen att patentansökan avskrivs eller avsl1\s eller att patent förfaller. Pftföljden inträder oberoende av
anledningen till att fristen inte iakttagits. Är anledningen att söka i förhållanden. som patentsökanden eller patenthavaren inte kunnat råda över.
LH:h fullgör han så snart förhttllandena ändrats vad som ålegat honom. öppnar förevarande paragrafer möjlighet för patentsökanden eller patenthavaren att efter framställning hos patentmyndigheten vinna förklaring att tltgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Förklaringen medför. att ansökan.
som har avskrivits eller avslagits. skall upptas till fortsatt handHiggning eller att patent. som har förfallit. skall anses upprätthället.

Genom de föreslagna hestämmelscrna vidgas alltså möjligheterna att ta
hänsyn till för sent vidtagen åtgärd utöver vad som följer av allmänna regler om återställande av försutten tid. Patentlagen utgör emellertid en lag-
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stiftning av sreciell karaktär. som iiven i andra h~inseenden avviker friin
vad som eljest giiller. Si1som framhälls i motiven innehtillcr för övrigt nuvarande 51 redan en möjlighet att aternppr~itta förfallet patent. vilken i
princip inte skiljer sig frrin vad som nu föreslfts. Regleringen kan ocksft
v~intas fä motsvarighet i de övriga nordiska länderna. Lagrf1det finner därför inte anledning till erinran mot den föreslagna ordningen.
Sitsom framhtlllits inledningsvis i lagritdets yttrande priiglas det remitterade förslaget av det nödviindiga hiinsynstagandct till konventionerna.
Regleringen betriiffande i.iverskridande av frister iir ett exempel hiirp1.\. 13cstiimmelserna i 72 har sålunda utformats för att motsvara vad som föreskrivs i artikel 122 i den europeiska patentkonventionen. medan bestiimmelserna i 73 medtagits för att uppfylla de krav som följer av regel 82 i
tilliimpningsförcskrifterna till samarbetskonventionen. Regleringen har
fördelats pti td paragrafer. som i vissa fall kan utnyttjas alternativt av en
patentsökande. Detta torde inte behöva med fora nftgra svftrigheter i praktiken. Det kan dock vara anledning att framhälla att 73 inte är sekundiir i
förhidlande till 72 ~ utan iir att ti!Himra fristäende fr~\n denna. Patentsökande som avses i 7-:0 kan s1.\lunda, om de förutsättningar som anges i paragrafen föreligger. vinna förklaring enligt denna oberoende av om han gjort
vad han kunnat för att iaktta den föreskrivna fristen. Har han gjort vad
som skiiligen kan begäras av honom för att iaktta denna. står tt andra sidan
möjligheten att utnyttja 72 *öppen oberoende av om förklaring enligt 73
kan erhållas eller ej.
Niir det giiller fiirutsiittningarna för förklaring enligt T2 hade det frf1n
svensk synpunkt varit en fi.irdel. om dt: kunnat utformas i närmare anslutning till riittegt\ngsbalkcns regler om laga förfall. Denna fördel mf1stc emellertid siisom har skett i motiven vi"tgas mot önskvärdheten av att erh~1lla enhetliga nordiska bestiimmclser. Förslaget föranleder diirför inte heller i
detta hiinseende nflgon erinran frfm lagrt1dcts sida.
f\iär det giiller utformningen av raragraferna vill lagrrtdet föresli\ vissa
lindringar.
Första stycket i 72 innehftller tvft led. det ena att sökande inte har iakttagit föreskriven frist men dock efter utgt\ngen diirav vidtar avsedd ätgärd
och det andra att han för att f:'I åtgärden godkänd sftsom vidtagen i rätt tid
har att göra framställning därom. Bftda leden har sammanförts i en mening.
Denna hör dock liimpligen delas upp st\ att vartdera kdet fär bilda en mening. Därvid bör förutsättningen att ätgärden faktiskt har vidtagits. lf1t vara
för sent. tas med i det första ledet.
Tidsberäkningen enligt den senare delen av första stycket har till utgångspunkt att "hindret upphörde··. Uttrycket täcker inte pi\ ett tillfrcdssliillande siitt de förfallssituationer som avses i styckets första led. Det är
också svårt att rinna ett lämpligt uttryck. Enligt lagrädets mening skulle
dock ordet "förfall'" biittre iin ordet "hinder" kunna tjäna som sammanfattning av de situationer. inbegripande faktiska omständigheter och sub-

*

*

*

*

*

*

*

*
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jektiva moment. som avses. Att det svenska institutet "laga förfall" av
förut anförda skäl inte skall utnyttjas i regleringen hör inte utesluta en sfldan lösning. Lagrädet vill diirför föreslå. att uttrycket "hindret upphörde··
uthyts mot "förfallet upphörde".
Att sökanden lidit rättsförlust är en förutsiittning för att förklaring skall
kunna erhållas enligt första stycket. Från tilhimpning av detta avses därigenom att undantaga det fallet att sökanden redan ge1iom att alägga en ytterligare avgift kan fä avskriven ansökan återupptagen. Denna hcgriinsning
av timimpningsområdet för första stycket synes hellre böra göras genom
ett tillägg i tredje stycket av inne häll att första stycket ej giiller frist som avses i 20 *första stycket första punkten.
När det giiller 72 andra stycket synes detta liimpligen kunna utformas

*

efter mönster av första stycket. Därigenom skulle också undvikas den tvekan som kan uppkomma beträffande syftningen i uttrycket "vad som sägs i
första stycket äger motsvarande tillämpning". Lagrädct föreslår därför. att
stycket ändras i enlighet med det anförda.
Med beaktande av lagrådets nu framförda förslag och med vissa sprakli-

*

ga justeringar skulle 72 kunna ges följande lydelse:
"Har patentsökande ej vidtagit tltgärd hos patentmyndigheten inom tid.
som föreskrives i denna lag eller med stöd därav. men har han gjort allt vad
som skiiligen kunde kriivas av honom för att iakttaga fristen och vidtar han
ätgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom
ett år fritn fristens utgång. m[1 patentmyndigheten förklara att åtgiirden
skall anses vidtagen i rätt tid. Vill patentsökanden vinna sådan förklaring.
skall han göra skriftlig framställning diirom hos patentmyndigheten inom
tid som nu föreskrivits för åtgärden.

*

Har patcnthavare icke erlagt årsavgift inom frist som föreskrives i 42
tredje stycket. skola bestämmelserna i första stycket liga motsvarande tilllämpning. dock att avgiften skall vara erlagd och framställningen gjord senast inom sex månader från fristens utgfing.

*

*

Första stycket gäller ej frist som avses i 6 första stycket eller 20
första stycket första punkten."
Vad giiller utformningen av 73 *är att anmärka att den inledande hiinvis-

ningen till 72 ~inte kan anses helt klar till sin omfattning och att den diirför
skulle behöva förtydligas. Det finns emellertid med hänsyn till paragrafens
sidoordnade ställning i förhållande till 72

~ sk~il

att helt avstä från hänvis-

ning till denna paragraf. Lagrådet vill därför föresla. att 73 * utformas st1
att samtliga förutsättningar för tilliimpningen direkt framgar av paragrafen.
Därvid bör 72 *tjäna som mönster. Från sädana utgftngspunkter skulle paragrafen kunna fä följande lydelse:
"Har. i fall som avses i 31 *·handling eller avgift som avsänts med posten icke inkommit till patentmyndigheten inom föreskriven tid men blir
den med försiindclsen avsedda åtgiirden vidtagen inom två mtinader frän
det sökanden insåg eller bort inse att fristen överskridits. dock senast inom
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fran fristens utg;'tng. skall patentmyndigheten fiirklara att atgiirdcn

skall anses vidtagen i riitt tid.

lllll

1. avhrott i postförbindclserna förekommit under niigon av de tio dagarna niirmast före fristens utgång på grund av krig. revolution. upplopp.
strejk, naturkatastrof eller annan liknande nmständighct pä den ort 1.far avsiindaren vistas eller har ~in rörelse. samt handlingen eller avgiften avsiints
till patentmyndigheten inom fem dagar från det postförbindelserna återupptagits. eller
2. handlingen eller avgiften avstints till patentmyndigheten i rekommenderad försiindelse senast fem dagar före fristens utg:'rng, doc.:k endast om
försiindelsen sänts med tlygpost diir så varit mi.~jligt eller avsändaren haft
anledning antaga att försändelsen vid ytledes befordran skulle ha anllint till
patentmyndigheten inom två dagar frt\n avsändningsdagen.
Vill patentsökanden vinna förklaring enligt första styc.:ket. skall han göra
skriftlig framställning di1rom hos patentmyndigheten inom tid som cfär föreskrivits för åtgiirden."

74

~

Det sakliga innehallet i paragrafen ger inte anledning till erinran fran lagrt1dets sida. I redaktionellt hänseende vill dock lagri\det föreslå vissa ändringar. som framgår av följande lydelse:
··Har framställning enligt 72 eller 73

*bifallits och skall till följd därav

patentansökan. som avskrivits eller avslagits efter det den blivit tillgänglig

*·

företagas till fortsatt handliiggning eller patent. som förfallit.
enligt 22
anses upprätthållet. skall kungörebe diirom utfärdas.
Har nf1gon. efter det tiden för aterupptagande av den avskrivna ansökningen utgått eller heslutet om avslag vunnit laga kraft eller patentet förfallit men innan kungörelsen utfärdades. i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket. mä han utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet med bibehr1llande av dess allmiinna art. Sådan rätt till utnyttjande
tillkommer under motsvarande förutsiittningar iiven den som vidtagit viisentliga r1tgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket.
Riitt enligt andra styc.:ket mä övergä till annan endast tillsammans med
rörelse. vari den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske."

75

*

Patentlagens besvärsregler iir nu disponerade så. att 24 *(med fortsättning
i 25 *)innehåller regler 0111 talan mot beslut i ärende angående ansökan om
patent. medan 72 behandlar talan mot beslut rörande heviljat patent. En-

*

*

ligt remissen skall nu hestämmelserna i 72 * flyttas över till 75 oc.:h i samband diirmed ändras så. att de kommer att omfatta iiven talan mot beslut
enligt de nya 72 och 73 *~· Därvid bör emellertid uppmärksammas. att sådan talan kan avse bil.de beslut i ärende om patentansökan och beslut rörande beviljat patent. Detta bör enligt lagrådets mening föranleda att i 24
tilläggs ett fjärde stycke av följande lydelse:

*
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"Om talan mot heslut enligt T2 eller 73 *föreskrives i 7.5

78

*
Denna paragraf motsvarar nuvarande 7.5

ningen till 7.5 *bör ändras till att avse 78

80

*·

*·

Den i 6.5

*·"

*6 gjorda hänvis-

*

1 svensk riitt finns inte nagra särskilda regler om överltttelse av riitt till
patentsökt uppfinning eller överl:itclse av patent utan giiller i det hiinseendet allmänna kontraktsrättsliga bestämmelser och principer.
Enligt 80 tredje stycket i förslaget skall överlatelse av europeisk patentansökan vara utan verkan. om den inte sker skriftligen och underskrivs
av håde överlåtaren och förviirvaren. Som motiv för att införa ett st1dant
limnkrav åberopas i remissprotokollet, att artikel T2 i den europeiska patentkonventionen föreskriver att överlåtelse av europeisk patentansökan
skall ske pa det siittet. Det anmärks ocksft att. enligt artikel 74 i samma
konvention. i fråga om europeisk patentansökan som förmögenhetsohjekt
skall i stat, som avses med ansiikningen, och med riittsverkan där tilliimpas vad som enligt den statens lag giiller hetriiffande nationella patentansökningar. om inte annat föreskrivs i konventionen.
Lagrådet kan för sin del inte finna det nödviindigt att införa en sf1dan regel som den nu föreslagna. Det i artikel 72 stadgade förmkravet utgör enligt
lagrt1dets uppfattning ett krav. som gäller överlatelsens giltighet i förhållande till det europeiska patentverket (jfr regel 20.3 i tilliimpningsföreskrifterna). Den sidan av saken behöver uppenbarligen inte regleras i svensk
lag. Och fragan. vilka verkningar det enligt svensk rätt skall ha om ett
överlttlelseavtal avseende den riitt som följer av europeisk patentansökan
ingäs utan att konventionens formkrav iakttas, torde kunna överfamnas rit
praxis att liisa enligt allmänna principer. Konventionsföreskriften bör inte
heller i det hiinseendet anses pakalla nagon svensk lagregel.
Lagrådet förordar alltså. att tredje stycket i paragrafen far utgft.

*

83

*
Om sökande av europeiskt patent för Sverige underläter att inom före-

*

skriven tid vidta åtgärd, som avses i 82 första stycket första punkten.
iiger 72 första stycket tilliimpning redan p[1 grund av de allmiinna före-

*

* andra punkten och 88 * första stycket. En siirskild regel
*första stycket skall iiga motsvarande tilhimpning behövs alltså
endast för det i 82 *första stycket andra punkten avsedda fallet. Lagrådet
skrifterna i 81

om att 72

förordar. att denna regel utformas p{1 följande siitt: "Har patent ha vare icke
inom föreskriven tid vidtagit r1tgiird som avses i 82

* första stycket andra

punkten, skall vad i 72 *första stycket sligs om patentsökande iiga motsvarande tilliimpning. ··
följs detta lagri\.dets förslag, torde stadgandet i första stycket andra

512
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punkten av förevarande paragraf böra brytas ut till ett siirskilt stycke och
ges följande lydelse: ·'Förklaras med stöd av 72 ~ att tilgi·1rd som avses i
82 ~ första stycket skall anses vidtagen i riitt tid, skall patentmyndigheten
utnirda kungörelse därom.·· Den i paragrafens andra stycke föreslagna regeln bör då bli ett tredje stycke: den bör utformas på motsvarande sätt som
lagrådet har förordat beträffande 74
87

*andra stycket.

~

Den föreslagna bestiimmclsen om vilandcförklaring av mål om europeiskt patent tar sikte på fall. dt1 invändning mot patentet iir under prövning
hos det europeiska patentverket eller tiden för si1dan invändning ännu inte
gätt ut. I sådant fall skall enligt hcstiimmelsen målet. om ej särskilda skiil
föreligger däremot. förklaras vilande i avbidan pt1 att det europeiska patentverket skiljer sig från iircndet. Förslaget motiveras inte närmare i remissprotokollct. Det slås bara fast. att den materiella prövningen av målet i
sådant fall bör anstä till dess patentärendet har sluthchamllats av det europeiska patentverket. Och som enda exempel pi1 undantag frim huvudregeln
om vilandeförklaring anges. att det oftast inte finns nf1gon anledning att avvakta det europeiska patentverkets slutliga avgörande. om malet kan avgöras utan prövning i sak.
Den föreslagna regleringen är. s;1rskilt om den tilliimpas pf1 det siitt de
angivna mntivuttalandena anvisar. myckt:t stel och. enligt lagradt:ts mt:ning. i sak otillfredsställande. Omstiindigheterna i ett mål om t:uropeiskt
patent kan otvivelaktigt vara sådana att den förda talan bör ogillas utan
den tidsutdräkt som en vilandeförklaring innebär: grund för ogillande kan
excmpt:lvis föreligga oavsett om det europeiska patentet sUtr sig eller ej.
Om grund för hifall till en talan om ogiltighet föreligger. kan en vilandeförklaring innebära en onödig fördröjning däju en svensk dom varigenom
patentet förklaras ogiltigt alltid hlir giillande hiir. Det iir inte ens uteslutet
att det av spt:ciella skäl kan finnas anledning att bifalla I. ex. en intrt111gstalan. trnts att inviindningsfiirfarandet hos det europeiska patentverket ännu
inte iir avslutat.
Mot bakgrunden av dt:t nu anförda hör den frågan st;illas. om det över
huvud taget lir mPtiverat att ha en spt:cialbestiimmelse för mål om t:uropeiskt patent vid sidan av den allmiinna regeln om vilandeförklaring i 32 kap.
5 ~ riittegt111gsbalkcn. Om det för prövning av ett mt1l lir av synnerlig vikt
att fråga. som är föremäl för annan riittegttng eller behandling i annan ordning, först avgörs, kan rätten enligt denna regel förordna, att målet skall vila. Som exempel på fall då regeln är tillämplig brnkar nämnas, att mftlel rör
intrång i patent och att annan rättegång samtidigt pågår om patentets giltight:I. Om patentet förklaras ogiltigt genom dom. som vinner laga kraft. kan
ju den domen fä riittskraftsverkan av avgörande betydelse i inträngsmålet.
Starka skäl talar alltsr1 för att detta senare mäl bör förklaras vilande i avbidan på domen i målet om ogiltigförklaring.
Innan invlindningsfristt:n för ett europeiskt patent. som omfattar Sveri-
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ge. har g{tll Ul l1eh. lim inviindning gi.irs. inviindningsfrirfarandet vid det eunipeiska pah:nt verket har avslutats. far patentet anses vara fi.iremal för behandling i annan ordning iin den i mitlet vid svensk domstl1l. Orn en inviindning tas upp till priivning, skall det europeiska patentverkets pri.ivningsavdelning enligt artikel 101 i den europeiska patentkonventionen ex officio
priiva iiven sadana inviindningsgrunder som inte har abenipats av inviindaren. Ckh lllll det europeiska patentverket helt eller delvis upphiiver patentet. skall detta enligt den föreslagna 85

~

ha samma verkan som orn paten-

tet hiir i riket - genom domstols lagakraftvunna dom - förklarats i Illlltsvarande mitn ogiltigt.

I de situationer dit den föreslagna 87
s~i

som regel de i

3~

*iir avsedd att tilliirnpas synes allt-

kap. 5 * riillegiu1gsbalken angivna fiirutsiittningarna

för en vilandeförklaring föreligga.

A andra

sidan iir riitteg<'ingsbalkens be-

stiimmelse fakultativ od1 ger domstolen möjlighet att med hiinsyn till omsliindighcterna i del siirskilda fallet avgöra. om midet skall vilandeförklaras
eller ej. lkn drabbas dii1for inte av den kritik för stelhet Slllll lagrttdet har
riktat ml1t den föreslagna specialbestiimmdst:n om vilandeförklaring av
mtil om europeiskt paten!.

Sammanfattningsvis far lagr{tdet ullala som sin mening. att den allmiinna
regeln om vilandeförklaring i 32 kap. 5

*riittegangsbalken biir fo giilla iiven

i mitl lllll europeiskt patent m:h att 87 * i det remitterade förslaget dii1för
biir utgii.
Bifalles delta förslag. far efterföljamk paragrafer omnumreras ot:h den
iindrade m1mreringt:n iakllas vid hiinvisning.

XX

*

Det synes inte erforderligt att i andra sty.:ket särskilt hiinvisa till de artiklar i den europeiska patentknnventionen som behandlar publi.:ering av
ansökan. Enligt lagriidets mening kan stadgandet i stiillet med fördel utformas pit följande siitt:
··vid tilUimpning av~ *andra stycke I andra punkten skall publicering av
europeisk patenransiikan som sker enligt den europeiska palentkonventionen jiimsliillas med att ansökan blir allmiint tillgänglig enligt 22

*· ..

Även av en stl utformad bestiirnmelse för anses framgi't. att publicering
av internationell patentansökan som avser europeiskt patent för Sverige
kan ersiitw publict:ring av t:uropeisk patentansökan i vanlig ordning endast

om forutsiittning:irna hiirfiir iir uppfyllda enligt den europeiska patt:ntkonventionens föreskrifter.

89

*

Lagrt1det för. under hänvisning till vad lagrade! anfört betriiffande utformningen av 60

*. före sitt all andra stycket i 89 ~ ges följande lydelse:

"Utnyttjar ni)gon yrkesrniissigt uppfinning som sökes skyddad i europeisk
patentansökan efter det att kungörelse utfärdats enligt forsla stycket. äger
3.~

Riksdagen 1977/78. I sa111/. Nr I. Del A
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patcntintrang nH.>tsvarande tilUlllpning i den m;in ansiik-

ninge11 kdcr till pall·nt fi.ir SvcrigL· od1 patentkraven enligt patentet dcssutolll salllmanfalkr med patentkra1en i den lydelse de publicerades. Till
straff 111i1 dock e_i diimas och ers;ittning fiir skada 1J1;'1 hestiimmas endast enligt :'X ~ andra stycket ...
lJ I

~

Lkt a1 sedda inneh;'dkt i fiirsta stycket skulle enligt lagradcts men mg
kolllnia till b;'ittre uttryck ge1w111 en omformulering. Stycke\ kan. med iakttagande av den ;indradc paragrafnumrering som följer av lagr;'akts förslag
bL"tr;iffande X7 ~. Umpligen ges följande \yddse: "()verensstiimmer icke
ii\'crsiittning a\' handling som a1·ses i X2 elkr XX ~med handlingens lyddse
pa det spr[1k S<'lll varit handl;iggningsspr;·1k vid dL'l europeiska patentvnkt·t. heµr:insas skydd.,01J1t';·111gct till 1·ad som framgt1r av hfida lydelserna.··
C.ie11lllnl'iirs denna iindring i första sty,·ket. hör ordet "texten" i andra
st y,·kct hy tas ut Jll<ll "lydelsen·-,
9~ ~

I J'iirsta ~tycket första punkten torde böra anges. att den avgift smn diir
a\'ses iir <11 gift for tryckning ;1v den r;i11ade övcrsiittningen. [kn i samma
styckes tredje punkt uppstiillda fön1ts;ittning,·n att riittelse av översiittningen blivit giillande synes inncf;1tla inte bara att riittelse har ink1Hnmit
od1 avgift erlagts utan ,,cks[1 att patentmyndighc:ten enligt X2 ~tredje sty~·
ket har kungjort den ursprungliga iiversiittningen. Detta.bör klart framgit
av lagtexten.

\kd hiinsyn till vad nu har sagts förordar lagr;·1dct. att första stycket ges
fiiljamk lydelse: ··1nk<immn sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med riittelse av översiittning som avses i 82

* och erl1igger han

faststiilld aqpft t"iir tryckning av den riit1<1de översiillningen. giilkr denna i
stiilkt fiir den tidigare. Riittad övcr<ittning skall h~1llas tillgänglig för envar. om den ursprungliga översiittningen hålles tillgänglig. Har rättelse inkommit och avgift erlagts och har patentmyndigheten enligt 82

* tredje

stycket kungjort den ursprungliga översättningen. skall myndigheten utfärda kungörelse iivcn nm riittelscn. Si\ snart ske kan skola tryckta exemplar
av den rättade översättningen finnas att tillgä hos myndigheten ...
Tredje styckL'l torde biira utformas p~1 motsvarande siitt som lagri1det
har föninlat hL'lriiffande 74 ~ andra stycket och 83 ~ andra stycket.
94 och 95

~~

Dessa htida paragrafer behandlar förutsiittningarna för att en europeisk
palentansökan. som omfauar Sverige. i etl speciellt fall skall fft omvandlas
si1. alt den för verkan av ansökan 11111 nationell! svenskt patent. Besti\mmclscrna bildar sakligt sett en enhet. Enligt lagri1dL'ls mening kan de med fördel sammanfriras till en paragraf 11ch diirvid - utan iindring i sak - inte
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\l\'iis(•ntligt fiirJ..urla-. OL'h f(ircnl.;l;1s. J .:1gr;1dL'I fön>rdar. ;111 lknna nya raragraf utf11ri11as p;1 fiiljandc -.iitt:
··Ar cun1pl·isk patcnlansiikan. s111n ingivits 1ill nationell patentmyndighl'I. all anse s1>n1 alL'rkallad diirfor all den icke inkommit till det eurorciska
ralL'nl \'(•rkc·1 iiwm fiireskriYell tid. skal I ratl'll\ myndigheten p;1 fram st ;illni ng av sökanden upptaga den s11m nmvanulau till ansökan om svenskt palent under fiirutsiittning
I. alt frams1;illni11gl·n inges till den nationella myndighet snm mllllog patenl:111siik11ingl·n in11111 tre manadcr fri1n dd siik:ullkn undcrriittadcs 11111 all
:111siik11ingl'll :1nsi1g-. :·1tcrkallad \lch lks'Lltom inkommLT till patl·ntm) 11dighcten i1wm tjug11 n1:·1nadlT fr;'1n den dag da :u1siiJ..ningcn ingavs L'lkr. om
pri11ritd Yrkas. Lkll dag fri'1n \"ilken rri11ritel hegiires. -..aml

2. all siikamkn illl>lll tid som regeringen hestiimmer erliigger faststiilld
ansiiJ..ningsavgirt och inger ii\L'rsiittning till svenska av palL'ntansiik11i11ge 11.

Llprt\lkr patentansiikningcn de formkrav S(llll förcskri\'eS j den europeiska palentk11nvcnti1.lf1en 1H.:h tilliimpningsföreskrifterna till denna. skall
den it\en SOlll svensk ratentan-;(ikan g11dtagas SaS(llll urrriillad i laga
fL>rlll ...

Ikraft t r ii dan de -

Il c

h ii \'er g ;·1 n g s hest ii 111 m e Is er

.'\tt ny lag i pri11L·ip skall tifömpas iiwn vid behandling

:I\

patentansö-

kan. si1111 har gj1>1'!S fiir(' ikrartlriidamkt. ans:'tgs vid 1illkoms1en :1v giillamk
palL'ntlag sii sjiih·klart all del inle hehiink uttryckligen fiireskrivas. Enda si 111Hlanlage11 fran denna princip angavs di'1 i ii\·erg;'ingshestiimmdserna.
Lnligl lagr~1dd'> mening bör sa111111a metlld anviindas vid tk llll aktuella
iindringarna i lagen. 1'11nk12i1k fiirölagna Ö\'crg;111gshl·stiimmelsnna b1)r
:illt-;;1 11tgi1.
l.k undantag fran den angi\'na prineipen s11m miiste göras har upptagils i
p11nk1erna .~ -h i fiirsbget. ,\\dessa biir fiircskriflL'rna i p11nkt 3 -- avseende fall som helt umlantas fran tilliimpning av de nya hestii111111elscrna - hli
punk I 2. lnneh:ilkt i p11nk1erna 4-ll kan enligt lagri'1dds mening med fördel
arhl'tas -;a111111an 1ill L'n punkt. helecknad s11m punkt 3. av fiiljande lydelse:
.. I fraga 0111 annan fiire ikrafttriidamkt gjllrd palL'ntansökan iin s!1dan
som siigs under 2 sJ..all giilla följande.
1.1 ~i sin iildre lydelse skall tiförnpas i stiilkt för X~ i dL·ss nya lyddse.
20 ~skall alhj:imt tifömpas i sin iildre lydelse .
.·\\ser uppfinningen li\ s- eller liikemcdl'I. f~tr patent icke meddl'las p<"1
s.iiil1·a alstret.··
I punk! 7 upplar fi_irslagel ·- liksom punkt 2 i iivngangshesliimrnl'lserna
till giillande lag
s1Hll huvudregel att de nya bestii111melserna skall tilUimpas ii\·en p:i paten I. s1>m har meddelats l'iire ikrarttriidan1k1 L'lkr meddelas
p!1 grund av des,fiirinnan gjord ansiikan. Diirefter stadgas 11ndan1ai:r fr;1n
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denna

hu\·11drq,~el

51h

i runktnna X- 11. Lnligt lagri1Lkts mening kan iiVL'n in-

nehidkt i p11nkt.:rna 7

11 med fiirdd arb.:tas sa111111an till en r11nh.1. Under

denna torde vidare biira 11rr1as en iiw1'g;"1ngsbesliimml'isl' betriiffandl' ralenl. SLllll fiire ikraft11·iidand.:t har förfallit enligt 51

~första

styl·ket. Lagra-

d.:! fiirnrdar. att r11nkten i fri1ga. hClL'cknad Sllm r11nkl 4. lllfLlrmas ri1 fiiJ_jande siitt:
"J)e nya hestiin1111eJsema skaJJ tiJJiin1ras ii\L'n r;1 ratl'nl. Stllll har llleddl'iats l'iirL· ikral"ttriidandet elkr

nll~dddas

r;1 gr11nd av ansökan SLllll har

gjorts dessfiirinnan. i den m;1n ej annat fiil_icr av vad SLHll förökrives nedan.
Giltighetstiden for ralL'nt. SL'ill har medddats p;'1 grund av ansökan som
har gjorts mn iin tol\· i1r fiire ikrafttriidandl'l. skall bestiimmas enligt 40

~i

dess iildre lyddse.
liar före ikral'ttriidandl'l ralL'nl fiirfallit enligt 51 ~ första stycket. skall
51 ~andra och tredje st~ ckena samt 55 ~andra r11nklL'n fortfarande tilliim-

ras.
Hetriiffande ratent. Slllll har medddats före ikrafttriidandet. skall (,() ~
tilliimras i sin iildre lydelse .
.Äldre hestiimml'iser om tilliiggsratent skall alltjiimt giill;1 i fri1ga om tilllilggsratent. stH1l har meddelats fore ikrafttriida11Lkl eller meddelas enligt
runkl 2.
Fraga Lllll L>giltigforklaring av ratent. som har medddats elln medddas
i::-nligt lagen i dess iildre lydelse. bedömes enligt lagen i den lydelsen ...
Punkt 12 i det remitterade förslaget biir. om nu förordade iindringar gelll'mförs. hli r11nkl "·Den hiir 111formas r;·1 lllll[Svarande siill Slllll lagri1de\
har fiireslagit i fri1ga om 'J4

~

(enligt lagri"1dets förslag hl'lecknad 'J3

lig\ lagrr1de1s mening kan denna nya runkt 5 allts;'t liimrligen

~

). En-

mföljande ly-

delse:
"Ar etmipeisk ratentansi\kan. SL'lll omfattar Sverige. enligt artikel 162.4
i den euroreiska ratentkPn\·entiunen att anse som i·1terkallad. skall ratenlmyndighelL'n pi'1 framstiillning av sökanden upptaga den SLHll omvandlad
till ansökan om svenskt patent under förutsiittning elds att framstiillningen
inges till det e11ropeiska pall'ntverkl'l inom tre mi1nader fritn det sökanden
underriittades om all patentansökningen ansi"1gs aterkallad elds att siikanden irlllm tid som regeringen bestiimmer erliigger fostsliilld ansi.ikningsavgift och inger översiiltning till svenska av ansökningen i dess 11rsprungliga
lydelse samt av de iindringar SLllll giPrts 11nder handliiggningen vid det
europeiska patentverket och som sökanden önskar i1heropa. Betriiffande
patentansökningens form skall vad i 93

~

andra stycket siigs iiga motsva-

rande tilliimpning ...
Det remi\terade förslagets p11nkt 13 bör i konsck vens med vad Sl'm tidigare har anförts bli punkt 6. Dess 11tformning bör jiimkas nt1got meu hiinsyn bl. a. till vad lagr~idet har föreslagit i rrftga om 74. lJ4 och lJ5 ~~i remissen. Följande lydelse kan vara liimplig:
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··1-1ar ratentansÖkan. Sllm hq!jrts OlllVandJ;1d l'nJigt runkt 5. blivit
publicerad enligt dl'n e11rorl'isk;1 p;1tentkonVL·111ionen Pd1 förklaras med
tillliimpning

<I\

72

~

att önTsiittning eller avgift. sum har ink11mmit för

sent. skall anses ink111nrnen i riitt tid. skall patentmyndigheten utförda
kungiirdse d;irom. I far ni1g1in. d"tt:r det all fristen för att inkom111a med
iiversiittning lH.:h erJ;igga avgift har 11tgi·11t Tlll'n innan kungörelsen utfardades. i god tro bör:iat utnyttja urpfinningen yrkes111iissigt hiir i riket dll'r vidtagit viisl·ntliga ;'11giirder diirfiir. iiger han d.:n riill som anges i 7-1 * andr;1
11d1 tredje styckena.··
E.n fr;1ga som över huvud l'.i beriirts i ren1iss.:n giiller om den nya bestiimmelsen i 3 ~ andra styckl'l om utvidgning av patenthavarens ensamriitt
skulle kunna g.: anledning till ÖVL'rgi1ngshestiimmelser. Lagrf1det saknar
undnlag fl.ir att hedi.ima pm hdlllv finns a\· nflgllll iivergiingsreglering i
denna dd.

Fiirslagl'I till lag 0111 erkännandl' "" \'issa utliindska a\'giirandl'n p<t pall'nlrätll'ns Oinrade m. 111.
I d.:t till den eurnpeiska ratentkonventilinen hörande L'rki!nnandepn1t1•kolkt upptas först i'1tta artiklar om hd1örig dPmstol och sedan tvi1 artiklar
om erkiinnande av utliindska avgiiranden. Huvuddelen av innehi1llet giiller
allt si1 fr{1gllr om domstols behörighet. Fri1n IPgisk synpunkt förefaller dl'!
Pcksii mest motiverat att som rrotllkollet gör behandla dessa fri'1gor först.
Lagriidet föresl;'1r diirfiir. att den svenska lagen displlnnas pc1 samma siitt
som erkiinnanderrntok11llet 11ch att lagens rubrik iindras till ''Lag om
svensk domstols behiirighet i vissa mi)I p;'i patentriittens 11nm'1de. 111. m ...
I '
Den fö1dring av lagens disrosition som nyss har föreslagits bör föranle-

'

da. att i I *upptas l'n definition av de mitl od1 den form av talan som avses
i lagens regler om lkirnstols hehiirighet. I erkiinnandeprotokollet anviinds
hegreppet "talan mot sökanJe av europeiskt patent ang~1ende riillen att fri
si!dant ratent för en eller flera av de fiirdragsslutande stater som designerah i europeisk patentansökan··. Aven det remitterade lagförslaget anviinder uttrycket ··talan lllll riitt att fä europeiskt patent··. I svensk riitt för
emellertid det uttryck som niirmast motsvarar pwtokollets hegrepp anses
vara "talan om hiittre riitt till ratentsi.ikt upplinning·· (jfr 65 ~ I och 17

*

patentlagen l. Det bör an,·iindas iiven i detta sammanhang.
Lagr[1det har överviigt. Pm i I ~ ocksi1 b11rde upptas en föreskrift nwtsvarande erkiinnandeprotkollets regel att med utländsk domstol skall ji'imstiillas annan myndighet som enligt den ut Hind ska statens lag iir behörig att
pröva talan av ifri'igavarande slag. Detta har emellertiJ inte ansetts erforderligt: fiirhtillandet bör iiven utan siirskilt stadgande anses klart.
Diiremot finner lagn'1det det l:impligl. att i I ~ anges vad Slllll avses meJ
fördragsslutande stat.
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I .:nligh.:1 m.:d \ad Slllll 1111 har anfiirh kan I ~ l:impligL'll go fiiljandL· 111-

fllrnllling:
.. H.:1r:iff;111dt· m:d vari talan fiir.:s 111lll siikand.: a\· L'llr<•p.:iskt paknl lllll
h:ittr.: r:itl till d.:11 pa1L·ntsiik1a uppli1111ing.:n si1\·itt avser Sv.:rig.: dkr annan stal. so111 :ir h11nLkn a\' dl't till d.:11 t'lll"l>p.:iska pat.:ntkllll\'t:'lltilln.:n hiirand.: .:rk:innan<kpn•tllkt>lkt. g:ilkr h.:s1:i111111ds.:rna i 2 <>

~~- ~kd

l"i.ir-

dragsslutand.: stat a\'sL's d:irvid stat. Slllll :ir h11nd.:n a\ niimnda prlltllk,111. ''
l11f,1rmas I

~

p;1 d.:1ta s:i11. hiir h.:st:i111111L·lsLTna \llll .:rk:innamk a\' u1-

J:indska a\·giira11de11 11pptas S<lm ()

:~.

lknna s.:nar.: paragraf kan d;1 J:impli-

g.:n ):!es fiiljand.: I~ lkisL':
.. I .ag;1kr;1ft \'llnnL·t a\·giirand.:. sllm i annan fiirdra!!sslt1ta1Hk stal har
mL·dddah i mid S\1111 a\ s.:s i I

~.

!:!;·i11n :iVL·n hiir i rikL'l. :\vgiiran<kl g:ilkr

d\IL'k iL·kL·.
I. l•lll d.:t har 111.:dd.:lats 11h1t palL'lllsiikand.:. s,1111 .:j har ingatt i s\·an•mal. od1 den handling \ arig.:1H1111 tal;111 \ :iL·klL's .:.i had.: d.:lgi\'its hllm•m i
fiir.:skri\L'll ord11i11g elkr han idL· f;\tt tillriicklig lid all s\'ar;1 i sak.:n.

2. <•lll dl't :ir \lfiircnligt m.:d annat avgiiranlk. s<1m i .:tt tidigar.: anh:ingiggjort m;d mdlan sa111111a part.:r har llll'dd.:lats i fiirdragsslutand.: stal.··
(i ~

Um lagL·ns dispPsi1i,1n :indras p!1 s:itt lagr;1,k1 har fiirL"slagit. hlir d.:nna
paragraf 7

~.

Viirslagt'l till lag om iindring i lagl'll < 1971: 1078 I om försrnrsuppfinningar

7

~

Lnligt lrl'd.iL' sl~L·kl'l skall 111g;111gsp1111kll'n f,)rlkll d:irangi\'11a fristl'll \·ara <kil dag ,);'i a11siik;111 lllll n:imnd.:ns prii\ ning <•L·h samtliga d.: handlingar
\ ilka siikandL'll iinskar ah.:1-.1pa inkllm 1ill 11ii11111dc11. LagradL'I ansl'r d.:1
111i11drL· l:i111pli):!I all pa dl'lt;1 s:itl Lita utg;'ingsp1111kk11 fiir frislL'n h.:stiimmas
a\· L'll -;i1da11 ,1111s1:imlighl'I st•m -;(ikamkns iinskl'm;d ht·1r:iffa11lk utr.:dning.:ns <Hnfattning. Lnligt lagr:id.:h 111L'11i11g hiir bl'sliimml'ls.:n i st:illl'I gl's dl'I
i1111d1;'dl alt frislL'll hiirjar liipa d.:n dag d;1 ansökan <Hll 11:imnd.:11s priivning
,1ch fiir priivning.:n L'rf\lrd.:rliga handlingar inkommit till niimndl'n.
~

12

Lagr:'1<kt har L'.i 11;1gol att .:rinra nllll dl'n :indring S\llll förl'sli1s i d.:nna paragraf. Om inlL'
i 12

~

IX~

samtidigt :indras. blir .:mdkrtid det nya andra stycket

fprmdlt till:impligt llcks;1 i fraga ,1111 intcrnatiPn.:11 dkr europl'isk pa-

t.:ntansiikan s,1m avs.:r utHindsk forsvars11ppli11ning. DL'tta \'l>I"(' lllt'ningsliist. L'fters,1m _i11 si1dan ansökan iiv.:r huvud taget inlL' skall underst:illas
gransknings11:i111ndl'ns prövning. I .agritLkt för\lrdrar d:irför. att I X ~ :indras
s;1 att den d:ir upptagna h:invisningen riir avse
ut\llll 13 och 14 ~~ - endast 12

~första

styckl't.
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Ö \\.: r g an g 'i bes l ii mm L' I ~ e
I lagen i dess n11,·arande lydelse har inte foreskri\'ih nagon frist för
granskningsniimnLkns rrövning av iirende som anhiingiggjorh enligt .'i ~
andra runktL·n. dvs. av enskild rart. Enligt förslaget införs i 7 ~tredje stycket en st'idan frist iiven fiir dessa iirenden. Den föreslagna fristen kan emellertid inte med siikerhet tilliimpas pi1 iircndcn som kommit in till niimnden
fiin: ikrafltriidandet. f)(·t synes liimrligast alt s;'tdana iirendcn undantas
fr;111 tillii111rningen av den fiireslagna hestimmelsen i 7 ~ tredje stycket.
I .agr{1de1 fiirordar diirfiir. alt till regeln um lagens ikrafllriidande fogas en
ii\'erg;ingshestiimmelse av följande lydelse: ··Besliimmelsen i 7 ~ tredje
stycket skall dock L'.i giilla iirende. son1 före ikrafl!riidandet anhiingiggjlirts
hPs granskningsniimnden enligt .'i ~ andra runktt:n i lagens nu\'arandL· 1\delse ...

Öuiga h1gförslag

I .agr;idet liimnar fiirslagen utan ninrnn.

Prop. 1977 /78: I Del A
L'tdrag

JUSTITI f::DEl'ARTE\1 LNTET

PROTOKOLL
vid rcgcringssammantriide
)977-()LJ-2lJ

Närrnrande: statsministern Fiilldin. 1mlförande. rn.:h statsr:idcn Ahlmark.
Roman11s. T11n:sson. Anl\1nssL1n. '.'vh1gi1rd. Dahlgren . .'\sling. Trlledsson.
Mundebo. Kriinmark. Ullsten. 13urenstam Lindcr. Wikström

Föredragande: statsr•·\den Romanus 111.:h 13urenstam J ,indcr
Proposition

0111

ändring i patentlagen (1967: 837),

111. 111.

Sta1sri1den anmiilcr sina förslag i fri1ga llm Sveriges tilltriide till 1970 f1rs
konvent i1111 om patentsamarbete. 1973 i\rs europeiska patentkonvention
och l lJ<i3 ~1rs konvention om förenhetligande av vissa delar av patentriitten
samt de förslag som inom resp. justitie- 11ch handelsdepartementens verksamhetsomr:lden föranleds av stiillningstagandet i tilltriidesfriigan. Anförandena och förslagen redovisas i underpn1tokollcn för resp. departement.
Statsr{1det R1H1ianus hcmstiiller att regeringen i gemensam prop11sition
förcsk1r riksdagen
alt antaga de förslag som föredragandena har lagt fram.

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överviiganden och beslutar
atl genom proposition föreslfi riksdagen all antaga de förslag som fiiredragamkna har lagt fram.
Regeringen fiireskriver att de anföranden och de förslag som redovisas i
underprotokollen skall bifogas propositionen som bilagor A och B.
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Bi/aga A till regcri11grns />r<J/JOsitio11 11r I dr 1977/78
Ltdrag
.1l}S1111 LUl-::J' \KIT\I t:i\TLT

PRUT< >KOLi.
,·id rcgeringssammantriidc
1'!77-09-2')

Fiiredragande: S1:11srad<?1 RtH11anus
.-\nmälan till proposition om iindring i patentlagen t 1967: 837) m. m. såvitt
a\·ser justilil•deparlt'mentl.'ts \l.'rksamhetsområde.

hircdr:q;amkn an111iikr lagradi..:ts yttra11de 1 \i\ er fiirsla)! till
I. lag \llll iindring i patentlagen t 1%7: X37l.

2. lag 1lm erk;innandc av \i-;sa 11tl;indska a\giiranden pa patentriiltens

1li11r:1de nL 111..
>. lag lllll ;indring i lagen t 19..\ti: Xlhi 1llll hevis11pptagning :11 utliindsk
dolllstol.
..\. lag \\111 iind ring i lagen ( I ':171: I 07X l 1•m flirs\ arsu ppfi 11 ningar.
5. lag 11111 :imlring i l:1gL·n t 197<>: h6 Il \llll immunitet och privikgiL'r i 'issa
!"all.
FiirL'dragandcn

r~·dllµiir fiir lag1-:1Lkts yllrande -;a111t anför.
l1111a11 .iaµ gar 11;·m11are in pa laµradets \ llrande skall jag blllna nagra
k11111pkttcrande 11ppgifter riirande 11tsiktnna för att 1970 :'1rs koll\ention
1>1ll patenlsa111arbell: tsal\l:Lrbetsk\lll\'enlillllt!n) \\dl I'J7J {1r-; t'llrllpeiska palen\i-;1H\\'enli11Ll skall 1r:ida i kraft. .lag skall 11eks:1 p~1 nytl la upp fr:"1)!a1111m

SvL'rigL' hi.ir till1r:ida des-;;1 k11nn·nti\lner.

Utsikterna för konventionernas ikraftträdande
Vad fiirst ang:1r samarhetskon\'enti1H1en har higel föriindrats i forh:·t11andl' till vad jag anfiirde vid rL'gLTingssammanlr;idet den

:w mars

1977. Kon-

VL'11lill11e11 har llllml'ra tilltr:itls av hirhundsrl'puhlikcn Tyskland. Sehwl'iz
11eh US:\ saml 11i\l andra stater. samtliga afrikanska. Danmark. Finland
och Norge torde komma alt tilltr:ida samarhL'tskonvL'nlillllL'n undl'r :ir
l 1J7X. I lhnmark lades en pwpLlsition 1lm lilllr;idc till samarhL'lsk\lnVL'nli1l11c11 lldl dl'n L'llropciska patenlk\lnventioncn fram för folketingl'l i mars
' Bc-hil 11111 lagr:1dsrL"mi-,, falla\ vid n:gcring'isamnw111r;ido: den ~ll mars 1977.
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1977. I rn>rPsitiPllCIJ fiircsl!.lg.s t>d;.,;i all J);mmarh sbll tilhriida 1~175 :1rs
marhnadspalcnlht>nvention PL'h 191>3 ;1rs hPn\·entit>n om riirenhetligande
a\· vis.,a delar ;I\ pa1en1rii11en. Propositionen hann emellertid inte behandlas under fplhclingi:ls \'itrscssion Pch hl>mmcr diiri'iir all J;iggas fram p~1
nytt i Phll>her l'J77. Niir del giiller hnland l!Ch i\lirge tord0 propositiL>n
ang;1endc tilhriide till salllarbc1shl1n\·enliPncn humma all liiggas fram under ar l'J7X. I Franhrihc har nationalfiirsamlingens sanltyd.i: till ratifibtiun inhiimtals. ()\Tiga EG-slaln avser all ratificera samarbctshPnventioni:n. mi:n dessa stater har inte angivit niir 1ill1riide1 hllllllller att iiga rum.
Del fiirt.iiinar od«<1 niimnas all So\'_ietunionen och Japan \'iintas tilllriida
hon,cntionen under iir l'17X. Vid rcgi:ringssa111man1riide1 den 30 mars 1977
1111;1ladt:· jag all s;111wrbetshonvenliPnen lrtlligL'll sh11llc hPlllllla ;1lt triida i
hrafl under senare delen ;1v ar 1977. i'vlnt bakgrund av de upplysningar som
f. n. fiiri:liggcr iir det trtlligt all ktHl\·cntioncn KLlTlllner all lriida i l\rafl under l"iirsta hah·aret JlJ7X. Del fonjiinar pi1pi:bs alt L'lt svenskt tilhriidi: till
konvenliPnen. efter de tilltriidcn som redan har iigt rum. skulle leda till att
kon,·cntiPncn triider i kraft.
I samband med samarhetskonVL'ntillllL'ns iKral"ltriidande skall unitlTJens
gi:neralfiirsamling avgöra niir internationella palcnta11siikningar tidigast far
göras. De1111;i tidpunKt fr1r inte fiirliiggas senare iin sex mi·1n;u.kr efter konventionens ikrafttriidande. Det han diiJi'i.ir viintas att samarbeti:t enligt
kpnventioncn Kan inledas i mitten av :1r 197X.
Vad ang;·1r utsiKlcrna för all den del a\· samarbetsko11\'entip11en som ri_ir
internationell förberedande patcnterbarhetsprövning (Kap. Il) sbll 1rnda i
kraft h;1r. som _jag niilllndc ,·id rcgeringssammantriidl'I den 30 mars 1977.
hirbundsrcpuhlikcn Tyskland tilhriilt Konventionen utan att göra undantag för det ta kapitel. Schweiz och USA har diircnll1t gjort si1dant undantag.
J)et har emellertid upplysts all USA nu iiverviigcr all aterta sin reserv;1tion. Skulle USA ;1terta sin reservatiL>n. ökar givetvis utsikterna för al!
konventitincns Kap. 11 skall triida i haft inom en niira l"ramtid.
l\iir det giiller den eurPpeiska patenlKonventionen ;ir tidpunkten fiir
ikraftlriidandet klar. Konventionen har numera tilltriitls av sju stater. Belgien. FrankriKe. Förbundsrepubliken Tyshland. Luxemburg. l\ederliinderna. Schweiz od1 Storbritannien. hinus;ittningarna för konventionens
ih.rafttr~idande iir diirmed uppfyllda och konventionen triider i kraft den 7
oktober 1977. Avsikten ;ir att den cunipeisKa patentorganisationens förvaltningsr[id skall hitlla sitt fiirsta sammanträde den 19-21 oktober 1977 i
Mtinchen. Enligt beslut av interimskornmitten för den europeiska patentorganisationen skall det europeiska patentverket inleda sin verksamhet
den I juni 1978.
Som jag nyss nlimnt hommer proposition med förslag om all Danmark
skall tilltriida bl. a. den i:uropeiska patentkonventionen att föreliiggas folketingi:t i nktober 1977. I Norge har regeringen iinnu inte tagit stiillning i
tilltriidcsfriigan. men den rwrska kommitten har med instiimmandc av en
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rraktiskt taget enhiillig remissorinion avstyrkt att l\orge nu tilltriider konventionen. Den finska kommitten avgav betiinkande angaende den europeiska ratentkonventionen i slutet av augusti 1977. I hetiinkandet föresl::1-.;
all Finland inte skall tilltriida konventionen. och med största sannolikhet
kommer k<Hnmittcns förslag att fiiljas i detta avseende. I Italien har förslag
<llll tilltriide förelagts parlamentet. Bland iiHiga stater som kan viintas tilltriida den euroreiska patentkonventionen iir Grekland. Irland. Liechtenstein. l'vlonaco Llch Österrike. Betriillande d..:ssa stater föreligger inte n;'1gra
niirmare urrgifter om niir de kan k<1mnia all tilltriida konventionen.

2

Frågan om Sveriges tillträde till kon\'entionerna
Vid regeringssammantriidet den 30 mars 1977 anförde jag (avsnitt to. l .2 l

all det enligt min uppfattning var av viisentligt intresse for svenska urptinnare och sv..:nskt niiringsliv att Sverige tilltriidJe samarbetskonventiLJnen
<lCh diirigenom gav svenska patentsiikande miijlighct alt dra nylla av de
förJelar som konventionen erbjuder. Det har inte framkommit nfigra omsliindigheter som föranleder mig att iindra instiillning ptt denna punkt. Jag
föresltir dföt"ör att Sverige tilltriidcr samarbetskonventionen. Vad angår
tidpunkten för Sveriges tilltriide hör enligt min mening Sveriges ratitikationsinstrurnent deponeras

s~I

all samarbetskonventionen om möjligt trii-

der i kraft for Sveriges del samtidigt med att det ..:uropeiska patentverket
inleder sin verksamhet. dvs. den I juni 197X.
Av skiil snm jag redogjorde för vid nyssniimnda regeringssammanlriide
(avsnill 10.1.6! anser jag all Sverige inte biir avge reservation mol samarbetskonventionens hestiimmelser riirande internationell förberedanue patenterbarhetsprövning. Betriiffanuc de övriga reservationer som iir tilktlna
enligt konventionen förordar jag. liksom vid regeringssammantriidet den
30 mars 1977. all Sverig..: skall utnyllja endast möjligheten till reservation
sr1vit1 avser tidpunkten för natit111ell public..:ring av internationella patentansökningar (art. 64.2.a.iiJ.
När det

g~illcr

fr<'tgan om Sverige bör tilltriida den europeiska patentkon-

ventionen anförde jag vid regeringssammantriidet den 30 mars 1977 (avsnitt

10.2.~l

att d..: omsliindigheter som jag då redovisat pekade mot att de

fördelar som ett tilltriide till d..:n europeiska patentkonventionen skulle ge
Sverige och svenska intressen klart kommer att övcrviiga nackdelarna. Jag
framhöll emellertid ocksfi att de förhandlingar som r1terstod rörande det
svenska ratcntverkels ställning inom ramen fiir samarbetskonventionen
rörde spiirsmfil som kunde bli av betydelse fiir bedömningen av tillträdesfrngan. Pii grund hiirav ans{tg jag att Jet slutliga

~tällningstagandet

borue

anstt1 till Jess resultatet av dessa förhandlingar kunue överhliekas med
större siikerhet. De förhandlingar som jag d;i avsi1g giilkk dels det svenska
patent verkets möjligheter alt utföra internationell nyhetsgranskning och
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palcnlcrharhelspri.ivning 'tl patentmyndigheter i ut\ eddi ngsliindcr. dels
fritgan om utformningen av det avtal som skall ingas mellan de s\·cnska od1
europ..:iska patentverk..:n. om Sverige tilltriid..:r den curopciska fY.tlcntkonventionen och det svenska patentverket hlir internationell nyhetsgranskningsmyndighc·t och myndighet för intenwtionell fiirberedandL' patenterbarhetsprövning.
Som jag nrinrnde vid r..:gcringssammantrridet den 30 mars 1977 har samarhctskonventionen till syfte hl. a. all friimja den ekonomiska utv..:cklingen
i utvccklingsliindcrna. Det har ansetts att Sverige inom ram..:n fiir samarbetskonventionen skulle kunna hjiilpa utvecklingsHindcrna ge11llm all efter
överenskommelse lata det sv..:nska patentverket utföra nyhetsgranskning
lll:h palcnlerharhetsprövning itl patentmyndigheter i s;·1dana liinder. Det
har emellertid ifri1gasatts om del mot bakgrund av centralis..:ringspnitokollets ordalydelse skulle vara tilbtcl för det svenska palent\·erket att efter
ett svenskt tilltriidc till den europeiska patentkonventionen utflira internati11ncll nyhelsgranskning Lll.:h internati11I1ell fiirheredande patcnlerbarhctsprövning för utvecklingsl;inder. Under vt1rcn 1977 har i11llm intcrimskommitten pitgi'itt förhandlingar för alt klarliigga denna frC1ga. Lhrvid har följande uppgörelse trriITats.
Det europeiska patentverket skall samarbcla med det svenska patentverket i dess egenskap av imcrnationell myndighet enligt samarhctskonventi11nen genom alt övcrlata at det svenska patentverket att sjiilvsutndigt
ut fora internationell nyhetsgranskning och internationell förber..:dandc paLcnlcrharhetsprövning flir utvecklingsliindcr som har Lriiffal avtal med
Sverige om sitdan granskning eller prövning. Om den europeiska patentorganisationens förvaltningsri1d finner att det svenska patentverkets verksamhet i dessa avseenden skadar del europeiska patentverket. kan fiirvallningsritdet dpck hesluta all överli1telsc a\· s;iJan granskning eller priivning
inte hingre skall iiga rum.
Vid rcgeringssamrnantriidel den 30 mars 1977 ullalade jag. all jag ansiig
del vara viisentligl alt ni till sti111d en liisning som gav tillfredssUillande
möjligheter flir del svenska patentverket all Ljiinstgöra som internationell
myndighet enligt samarhetskonventioncn till förmitn flir utvccklingsHinder. Enligt min uppfattning ger den överenskommelse som nu har Lrii!Tats
Sverige tillfredsstiillande möjligheter att ge hist;'rnd itl utvecklingsHinder
inom ramen för samarhetskonventionen iiven seJan Sverige tilltriill Jen
eun1peiska palcntkonventi1lllen.
Niir det g:illcr frt1gan 0111 utformningen a\· samarbetsavtalet mellan det
svenska patent verket och Jet europeiska patent verket vill jag först erinra
om alt jag viJ regeringssammanllfalet den :w mars 1977 11ttalaJe all Sverige hör l[1ta sill pati::ntverk ata sig all utföra nyhetsgranskning av intcrnalilinella ansökningar fr;·in sökande i de norJiska liinderna. Ingenting har framkommit som ger mig anleJning att iinJra Jetta strillningslagandc. Skulle
samarhelskonventionens kap. Il triida i kraft. blir Sverige l;'1ta palc111ver-
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kel ata sig alt utl"iira iiven förberedande patcntcrbarhetspriivning betriiffonde ansiiknin!,!ar fra11 ,(ik:mde i de 11ordi ...;ka liindern;1.
I .iblllll tidigare riiknarjag med att det s\'en-;ka patcntvcrket ku111111er all
utses till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndi!,!het för internationell fiirhL'redande patentnbarhetspriivning. om detta bq,:iirs fri1n
wensk sida. Vi..;serligen medger det s. k. centraliscringsprotukollet enligt
sin lirdalydelse endast att S\'l'rigl' utfiir s:1dan gransknin!,! resp. priivning
s:witt :1vser a11siikni11gar Slllll giirs a\ den som iir medborg;1re i eller har
hemvist i Sverige eller i angriinsande stat som har tilltriitt den europeiska
p;1tentko1nentione11. Sl1mjag tidigare anfiirt har emellertid den europeiska
patl'ntorganis:1tinnens intcrimsko111111itt0 pa svensk begiiran enhiilligt ullalat. all centraliseringsprlltl1kollet inte torde hindra all det s\·cnska patentverket tar l'mot och handliigger ansiikningar fran Danmark. Finland och
'Jorge. iiven om inte alla dessa stater iinnu har tilltriitt den eun1peiska patentkon\'entiPnen. Detta 11ttala11de k\·arst;1r ofliriindrat. Vid fiirhandlingarna inl1m interi111skommi1tcn har inviindning inte rests mot en sVt'nsk fiirklaring att Island i n11 niimnda hiinst'ende hiirjii111stiilla..; med iivriga 1ll1rdis-

ka liinder.
Ett förslag till samarbetsavtal mellan det ..;venska patentverket Pch det
europeiska patentverket riirande det svenska patentverkets verksamhet
som internationell nyhetsgranskningsmyndighet har utarbetats inom interimskommittcn. Det iir sa utformat att det kan viintas siikcrstiilla att nyhetsgranskningen vid de b:1da myndigheterna blir av samma kvalitet. Ni1gon kompletterande nyhetsgra11'ikni11g vid det europeiska patent\'erket biir
dii1fiir inte bli niidviindig ..;;1,·itt giiller internatil1nella patentansökningar
som har varit fiirem;il fiir internationell ny hetsgranskning vid det svenska
palentvnkel. i\vt:1lets utfnrmning öppnar salunda viigen för en reducering
a\· del eurPpeisk;1 pa1e11tverkets 11yhctsgranskningsavgil"t fiir si1darrn ansi·ikningar.
Min bedömning att l"iirdclarna av att tilltriida den europeiska patentkonventionen i Sveriges fall iiwrviiger nackdelarna av ell s.hlant tillt1fall' har
inte rubbats. Fr;·igan lllll det sven-.;ka patentverkets stiillning inom ramen
fiir samarbetskom·entionen efter ett wenskt tilltriide till den europeiska
pate11tko1l\·e11tio11e11 anser jag numera ha r:-111 en lösning som iir godtagbar
l"r;1n svensk synpunkt. :'viol bakgrund hiirav förordar jag att Sverige tilltriider den eurllpeiska patentkonventionen. I likhet med vad jag anförde vid
regcringssamn1antriidet den 30 mars 1977 (avsnitt 10.2.9) anser jag all Sverige inte biir 111nyllja niigon av de reservationsmiijligheter Slllll den europei..;ka patentkonventionen ger.
;\,.de skiil som jag anfiirde vid rcgeringssammantriidet den 30 mars 1977
(avsnitt 10.2.Xl anser jag att Sverige hiir tilltriida den europeiska patcntkllll\'entionen snarast möjligt. Om riksdagen behandlar propositionen under hös1en innevarande ;1r. skulle en svensk ratilikatil1n kunna ske före
i1rsskil'tet l977-7X. Konventionen skulle d;1 för Sveriges del triida i kraft
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den I mar-. 197X. Sverige skulle i <1 fall vara fiirdr;1gssh1t;1nlk st;1l n:ir lkl
euroreiska ratentverket inleder sin verksamhi:t den I _i1111i l97X ...\\ v;1dj;11;
tidigare har anfiirt framg;H· all avsikten ;ir all samordna tilltr:idet till ... amarhetsklrn\·entionen med tilltr:idct till den euroreiska ratentkon\·e1llil1nen

<i

att de tv;1 kl111ventionerna lllll mi~jligt triider i kraft ... amtidigt fiir S\ erigL'S
del.
Sl1m jag

ocks~1

anförde vid nyssn:imnda regcringssammantriide hiir Sve-

rige samtidigt med ratifikationen av dL·n

~·tmireiska

raterllkl1nventil111en

ratificera 191i3 ;·1rs kl1nvention om förenhetligande av \'is ... a delar a\ ratentriitkn. den s. k. lagkonventionen. Den kon\·entionen har \'i...serliµen g11dbrlls av riksdagen iir 1%7. Eftersom frtigan om tilltriide blir aktuell fiirst
mer ;in tio i1r efter godbnnandet. anser.jag emellertid att riksd;igen r:1 nyll
hiir ta "t:illning i tilltr:idesfr~igan.
Lagkonventionen innehitlkr vi..;sa regler om ratenterharhet. nyhelshinder. urrfinningshiijd och ratcntkrav. Enligt k11nventionen skall s;·dunda
fi.inlrags-,lutande S[;1t meddela ratenl r;·1 alla urpfinningar. som kan tillgodogiiras industriellt. :ir nya och har urrlinningshi.ijd. hirdr;1gsslutande
stal förhinder sig all inte meddela ratent r;·1 11prfinning som inte 11rpfyller
dessa krav. !'rim de fordragsslutande staternas skyldighet all meddela patent gör.-, undantag för urrfinning som strider mot god;1 seder eller ··ordre
ruhlic" samt för viixtsortcr och dj11rraser. I konventionen anges innehiirden a\· kravet ri1 att en 11rrfinning skall kunna tillgodogiiras industriellt.
Konventionen innehallcr ocks:·i vissa regler rörande innL·hiirden

:L\

kraven

r<"1 nyhet och urrfinningshöjd. Slutligen ges best:irnmelscr riirande ratentansökans inneh~dl samt ratentskyddets omfattning. I .agknnventil111en :ir i
alla avseenden förenlig med samarbetskonventionen och den euroreiska
ratentkonvent ionen.
Som .iag ny..,s niimnde godkiindc riksdagen lagkom·entillllL'll tir l'J117
!pror. 1%6:40. IU; 1967:53. rskr 1%7:325). men Sverigt! har inte ratificerat den. Detta bewr 1x·1 vissa hest:immelser i konventionen riir:1nde patent r<"1 livs- rn:h läkemedel. Om en urrfinning avser livs- eller liikernedel.
ffir enligt iivergtingsbestiimmelserna till patentlagen. till dess regeringen
förordnar annat. ratent inte meddelas r:'t själva alstret. Mntsvaramle hestiimmelscr finns i de andra nordiska liindernas patentlagar. Lagkonventionen aliigger de fördragsslutande staterna all i fräga om dylika urrfinningar
efter en övcrgangsti<l r<'1 högst tio tir tilläta patent rä själva alstret. Danmark och Norge har hittills inte ansett sig höra urrhäva det övergängsvis
giillande förhudet mot rroduktratent rt1 livs- och Hikemedel och har Ll:irför
inte kunnat ratificera konventionen. För att hiheh[1lla riittslikheten i Norden pä det ratentriittsliga omrt1de1 har Sverige hittills av stritt fran att tillträda lagkonventionen.
Genom 1%7 tirs ratentlag bringades den svenska lagstiftningen i i.iverensqiimmelse med lagkonventionen bortsett fr:'tn det

överg~ingsvis

g:illan-

de förbudet mot rrnduktratent r:1 livs- och l:ikemedel. Detta förhud före-
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sli1s nu upphiivt. l'i1 grund hiirav kr:iver ett tilltriide till lagkonventionen inte ni1gra lagiindringar utöver dem snm genomförs i ankdning a\' Sveriges
tilltriide till samarbetskonventionen och den europeiska patentknnventione11. Si1som framgar av vad jag förut sagt kommer i Danmark fi1rslag om
tilltriide till lagkonventionen att föreUiggas folketinget i oktober llJ77.

3

Lagrådets yttrande

Jag g<"ir hiirefter över till att behandla lagr<"1dets yttrande. I anledning av
dett;1 yttrande vill jag fiir egen del anföra fiiljande.

3.1 Allmänna synpunkter

Eftersom den fiireslagna lagstiftningen i fri1ga om sitt sakliga innehall till
viss del iir helt bunden vid konventionernas reglering. har lagri1dets
granskning hu\udsakligen kommit att inriktas p<"1 de olika lagreglernas formella utformning 1ich siittet för deras inlemmande i den svenska lagstiftningen. I .agri·1det fiiresl~1r bl. a. i1tskilliga iindringar i de remitterade lagförslagen i syfte att göra lagtcxten 1:nklare och tydligare.
I de llesta fall kan jag ansluta mig till vad lagrade! har anfört. I nagra fall
förordar jag emellertid andra lösningar iin lagr;'idet har föreslagit eller att
\'issa justeringar skall göras i lagr{1dets förslag. I ytterligare nägra fall har
jag ansett det pi1kallat med klarHigganden eller egna uttalanden i anslutning
till vad lagr;'1det har anfört. Jag skall i det följande Himna en redogiirclse fiir
dessa fall.
l.!tiiver vad lagr<"1det har föreslagit hiir vissa iindringar av redaktionell
och spri"1klig natur göras i de remitterade lagförslagen. Förutom vad jag
kommer att redovisa i det följande har si1dana iindringar gjorts i 9. 15. 22.
7·-L i7. X2. X4. X5 lKh X6 ~~ samt i den paragraf som i det nu föreliggande
förslaget betecknas X9
1."kt hör piipekas att '({7 ~ i det remitterade förslaget till lag om iindring i
patentlagen pi1 lagri·idets förslag har utg;'1tt. Som en följd hiirav har de efterföljande paragraferna i detta lagförslag omnumrerats.

*·

3.2 Konstitutionella fragor

I yttrandet tar lagri1det upp vissa uttalanden i remissen som jag har gjort
i anslutning till behandlingen av frf1gan om den ordning i vilken riksdagen
hiir fatta sitt beslut att godkiinna konventionerna. I detta sammanhang anförde jag. att beslut om godkiinnande av den europeiska patentkLH1ventionen b1irde fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap . .'i~ första stycket regeringsformen medan beslut att godklinna samarbetskonventionen enligt
min mening honle fattas med tilHimpning av 10 kap. 5 ~andra styc.:ket regeringsformen.
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I .agradet i11stii111n1er i \\dl fiir -;ig i Lkn sluhats su111 _iag har ku111111it till
n:·1r det giillcr dl'n Prdning i vilkl'n riksdagen biir fat la hesh1t L1n1 at1 gL1dkiinna kunvl'nti11nl'rna. I rl'misSL'n anladl' jag L'l11ellcrtid vid bdia11dlingen a\·
dl'nna rr~1ga L'n synpunkl S(llll l;1gr;1det rinnl'r -;ig intl' kun1i;1 dela. Salunda
anriirdl' jag. att beslut s11m har ml'ddl'lats av det europeiska palent\'erkel
vi-;sl'rligen inlL' kan 1,mpriivas a\· s\ensk myndighet 111en att dl'tta iindi1 inll'
kunde anses innebiira iiverl;11else av Lkn beslutanderiitt sum enligt regL'ringsrurml'n 1illk111nmer rl'geringriillen. er1ersu111 riitten att rullriilja iirenden dit kan hegriinsas gen\\m lag. Riitten alt rullriiJ.ia 1al;1n till rq:eringsriitten i pa\L'nliirenden kan salunda sl11pas. Vidare kan prii\·ningen av bt'S\ iir
ii\·er he-;1111 av pa1e11l\ erkets bes\ iirsanklning uppdras ~11 annan inhemsk
myndighet.
I anledning av detta 1111alande anriir lagr~1Lkt att 11 kap. I~ regi:ringsrurmi:n \'iSSL'rligen medger all rullriiljdsriittl'n lill rl'gl'ringsriilll'n ;l\ sbrs. hlligl lagr:1dl't kan d11ek bcstiimml'lsl'n inte anföras 1ill stiid riir all rl'gningsriilll'n' uppgil"t Sllm hiigsla riirval\ningsdums\111 (ivl'rfiirs \ ;1rl' sig lill inhemsk myndighel eller 1ill intl'rnatiunellt organ. l..agr;1de1 papebr e111L'licr1id. ;1\1 dl'I iind;1 inle i riirevarande !"all blir rr;·1ga om att inkr;ikla p;'1 ri:gl'ringsriillens befogcnht'I ;11( SOlll hiigsla flirval\ ningsdLllllSILll priiva bL'S\'iir i
pa\entiirenden. L'ftersum hela priivningen av europeisk patentansiikan fr:1n
l"iirsta till sista instans ank111nmer pil dl't eurupeiska pak•n\verket.
Fri1gan um innebörden a\ 11 kap. I ~ regeringsformen iir givet\·is i ueh
för sig av slort intrL'sse. Lnligt min mening iir dct d11ek inte p;1kallat all hiir
ta upp denna rr:1ga i hela dess vidd. Jag \'ill s;"dunda erinra um a11 lagr~1de1
delar den mening s1m1jag 11ttalade i remissen all rege1 ingsfurmcns bestiim111elser om resning ueh i1tcrstiillandc av l"iirsullen tid föranleder all riksdagens beslut all gudkiinna den Clll"llpeiska patentk1,nvcnliuncn biir fott;1s i
di.:11 urdning s11111 fiireskrivs i 10 kap . .'i* forsla styeket regningsf1in111.:n.
Heshl\ i denna urdning kriivs allt sa 1>ben>ende av 1.1111 tilltriide till den eunipeiska p;1ten\kPn\ enti<lllen inn<.:hiir el! sadanl (iverf(iranLk ;t\' beslll\anderitl\ riirandL' palent all dct kan anses inkriikta p;.1 regeringsriittens bcfugenhct all so111 IH)gsta fiirvaltningsdumstul priiva besviir i patentiirenden. Endast i den man riksdagen inte skulle dela denna uppfattning blir s~dunda
fr;·igan om innebiirden a\· 11 kap. I~ regeringsformen aktuell. hir det fallet
giiller emellertid enligt lagradets uppfattning. att cl\ tilltriide till den europeiska patentkunventionen i vart 1;i11 inle kan anses inkriikla p:i regeringsriittens nyssniimnda bcfpgenheter. el"tersom hela prii\·ningsl"iirl"arandet ankummer p~i det europeiska patentverket. P:1 gnind a\· vad sidunda anriirts
ser jag inte skiil al\ nu g:i niirmarc in p;\ vad snm kan anses utgöra iiverfiirande av regeringsriillens befogenheter sum högsta fiirvaltningsd\\mslnl.
Lagr;1det tar upp oeksa en annan fr:1ga av intresse rr:·1n konstitutionell
synpunkt. Det giillcr del sn~nsb patentverkets stiillning. um det kommer
all verka som internatiuncll nyhetsgranskningsmyndigllL't eller myndighet
för internat i11ncll förberedande patcnterbarhetspriirni ng. Verksamheten
.'4
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som -,;1dan in1ernationcll myndighet kommcr alt utfiiras mcd -;tiid av fiirllrdnandc av dcn uniun fiir ratl·11ts:u11arhctc stllll hild;1s a\' de:: statcr stHn
har tilhriilt samarhctskonvcn1ioncn. hirordnandc förutsiitlcr cnligt kt>n\'L'nlionen all a\'lal angacndc vcrksamhctcn har ing;1lls mellan Wll'O:s inlcrnalit>ndla hyra och vcdcrhiirande myndighet. I a\'lalc1 skall den tillliinkta intcrnaliondla myndigheten fiirhinda sig all vid utfiirandc a\ dc
urrgilfrr Stllll anktimmL'r r;1 dL'n tiJJ:impa ;iJJa de aJJmiinna rL'glcr Sllm giiJJer
fiir inlcrnatil111eJJ nyhetsgranskning rcsp. inLL'rnationcll fiirhcrcdandL' ralL'nlcrharhetsprii\ ning.
0111 Svcrigc ingar en internatil'llL'il ii\·c::rc::nskommdsc som innd1allcr hcstiimmelser \'ilka skall tifömras a\· andra svenska myndighctcr iin dc
högsta stalStlrgancn. ftirdras L'nligt giingse urrfattning all dc::ssa besliimmelscr inforli\·as mcd S\L'nsk riill genom lag eller annan författning. Vid
hd1andlingl'n a\· fr;1gan huruvid;1 ratcntvnkcts vnksamhL'l stim myndighct fiir intern;11ionell nyhctsgranskning tH:h intcrnationcll fiirhnedandc palcntcrharhctsrrövning hordc rcglcras i svcnsk lagstiftning anfi'irdc jag i rcmissen. all palenl\'erkets verksamhet -;om s;1dan myndighct cnligl min
mcning hordc rcglcras din::kt av klln\'cntioncn tH..:h tilliimrningsfiircskrifterna till dcnna samt av dct avtal som skall ingas mell;u1 ratentvnket och
WIPO:s inlcrnalitinclla hyra. Konvcnlioncns och tilliimpningsf"iircskriflernas bcstiimmclser i dessa hiinseendcn skulle med ;u1dra ord ink' behö\·a
infiirlivas med s\·ensk riitl. Som sbl hii1fiir anfiirde _jag all ratentverkcts
verksamhet som myndighet for internatinncll nyhetsgranskning och internationell förberedande patenterbarhc::tsrrövning utgjorde · "internationclla
funktitiner··. som fiill utanför ramen för verkets verksamhet Sllm sv(·nsk
myndighet.
Lagr;·1dcl delar i och fiir sig min urrfattning all r;1tent\erkc1s cvcn111ell;1
verksamhct som myndighet för intcrnalil111ell nyhehgranskning och internationell förhcrcdandc ratt·ntcrharhctspriivning kan regleras direkt a\'
samarhetskl>nventionen och tilliimpningsfi.ircskrifterna till denna samt av
det avtal som f"iir iindam;'1lcl skall ing;'ts mcd Wil'O:s internationella hyra.
Samtidigt anser emellertid lagrade! all \·erkel iiven i sin roll som internationell myndighl'l enligt samarhetsktinvcntit,nen maste fran intern svt•nsk
synrunkl betraktas som svensk slatsmyndighet. De allmiinna regler Sl)m
giiller för myndighetens verksamhet. allmiinna handlingars ulTentlighet
samt statstjiinstemiins riilligheter och skyldigheter blir enligt lagradct i
rrincir tilhimrliga. niir ratentverket fullgör sina internationella funktioner.
lktta medfiir enligt lagr;1det all. om inga siirskilda bestiimmelser meddelas
betriiffande handliiggningen av de internationella iiremkna. for\'altningslagcn ( 1971: ::!90) hiir tiJJiimrJig

JXI

ratcnlvcrkets handJiiggning i dess egen-

skar av internalit111ell myndighet enligt samarbetskonventionen. 1-'iirvaltningslagen a\'viker i vissa avseenden fran kt>nvcntionens regler l'm handJ;iggningen. Fnligl lagr~idet miisle diirf"iir i lag eller i l"iirfallning som beslutas av regeringen föreskrivas all siirskilda regler skall g~illa fiir ratentver-
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J...L·h handliiggning ;I\· iin:11d.:11 s11111 ;1\·,er i11t<:rn;1ti1111.:ll 11yhL'lsgra11sJ...11i11g
L'ikr inlL'l'llati1rn<:ll fiirh<:red;1mk palL'nlL'l'harhe1-,priiv11i11g.
I liJ...het mL·d lagra1kt an'n jag att de allmiinna rL·gkr s11m giilkr fiir pakntv.:rJ...eh ,·crbamh<:l. allmiinna handlingar' olkntlighel samt stahtjiinsle111ii11s riittighL'ler 11ch sJ.,.,·Jdigh<:t<:r hiir gi.dla. iiv.:n niir \<:rJ...L'l fullgiir sina
in1<:rnatio11ella f1111hti1rner. sa\·ida inte heslii111lllelsern;1 i J...1111\·enli1rnen. lilll:impningsfiircsJ...rilkrn;1 till denna eller a\ talet 111ed \VI I'( >:s internationL'ila
h~ ra fiiranli:dcr annat. i\lot hah;grnnd a\· 'ad lagradL'l anfiir har jag J...ummit
till ..,Jt1hals<:n att fr;1ga11 on1 \'ad S<llll sJ...all giilla fiir pat<:11t\·erJ...L·t di1 det fllllgiir inlL"rn;1ti1111elb funJ...tion<:r a\· it'r;1ga\ ar;1ndc slag hi.ir regkras u11iimma11d<: i s\L"nsJ... fiirfa11ni11g.
( >111 patenl\crJ...et J...nnuncr att fungL'ra snm in1crn;1ti1111L'il

11~

h.:1sgra11sJ...-

11i11gslll~

ndighcl L'ikr myndighet fiir internatinnell i'iirhcrL'dande patenterharhetsprii\ ni11g hiir i enligllL·t llled ,·ad jag nll sagt 111nirdas fiiresJ...riftcr a\

innL'hiird att palL'1ll\L'rJ...e1 sbll fullgiira si1dana funJ...tiuner u<:h diir\'id iaJ...11;1 ,·ad snm i dL'lta hiinseende fiiresJ...ri\·s i kon\ entiuncn. 1illii1np11ingsfiiresJ...rif1crna till den1w samt avtakl med \Vll'O:s i111L"rnaliunella hyra. Vid;1re
hiir ges fiiresJ...riflL'r av innehiird alt patent\·erJ...et i (ivrigt skall iakll<1 de ;dlmiinna regkr s1H11 )!iilkr fiir myndighL'lens verksamhet. allmiinna handlingars 11lkn1lighL'l s;11111 slatstjiinstL·miins riittighetcr o<:h sk\'ldighetcr niir det
fnllgiir ifr:1g;l\·arande in1ernali11nL'ila funktioner. J\i'1gra siirskilda hestiimm1:J<.,er riirande handlingssekrL'less synes inlL' erliirderliga i detta sammanh;111g. Internationella patcntansiikning;1r. snm inkommer till det sVL'nska
patellt\erkct i dc..,s L'gt·nskap ;1v intcrnali11ncll myndighet. l11rde falla under
hegrcppL'I ""handlingar i iircndcn ;1ngi1L·11de ansiibn nm patent'" i 23 ~ sekretesslagen. S;'idana ansiikningar kummer Lbrmed att \ara hemliga. HL·stiimmclscrna i 2 kap. patentlagen 1im L1ndanl;1g fr;1n sekretessen i patcnt;1nsi.ikningsiirenden kan diircnwt inte anses tilhimpliga pi'1 dess.i intnn;1tiunclla ansökningar. eftersom de h1is p;11L'nt \'crkcl i dcs.s L'!!L'nskap <I\' intcrnatiun.::11 myndighet ii,·er huvud tagel inte iir fiiremitl for handliiggning enligt patentlagen. J·:ners11m dL'l inte kriivs nya regler nm handlingssekretcss.
turdc bestiimmclscrna riiramk patent,·erkets llppgifter S<lill internatiun..:11
myndighet enligt samarhL'lskunventiunen kunna tllliirdas av regeringen.
Si'1dana hestiimmclser hiir duek inte utfärdas fiirriin erforderligt avtal har
slulih med Wll'O.

3.3 hirslagl'l lill lag om iindring i patentlagen
Sedan lagra1kts yttrande avgi,·its. har ytterligarL' ii\'erliiggningar mellan
beriird;1 departement i de nordiska J;inderna riirande iindringarn;1 i p:1tent-

2 september 1977 . .lag har ansett. att
lagcn hitllits i ( lsl11 den J I a11gusti
vid dessa iiwrliiggningar myL'KL'I st11r \ ikt h11rde liiggas vid att upprii11h;·t1Ja
den nordiska riittsJikhet

Slllll

har ftJ!lnitS ri°1 patentriillL"n'- llmrade sedan :tr

l91iX. Fiir S\·enskt \'idk11mmande h;1r detta medfiirt att i vissa fall. di'i det i
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t1d1 för sig hade funnits skiil att i'iil.ia

lagr~ideh

förslag. andra liisningar iin

de sum lagr;'idL'I fiiresli1r iindi1 har \·alts.
/ngrl'S.\l'll

i\lut hakgrund av vad lagriidet an!'iir riirande ingressen anser jag all denna blir utfurmas p;1 dL'I siitt sum lagr;idet foresliir. I samband hiirmed har
ticks;·1 parallellstiillningen av lagle\terna iindrats i enlighet med vad lagr.-1det fiirt1rdar.
I ~'

Lagr;·idet har int(· haft nagot att erinra mot det sakliga innehallct i de iindringar sum fiireslas i denna paragraf. I vissa detaljer förurdar lagri1det Lhick
vissajiimkningar. huvudsakligen av redaktionell natur.
De jiimkningar av rt'nt rt'daktionellt slag sum lagr;·1det fi.ireslar i paragrafens fiirsta stycke ;rnserjag biir genumfiiras.
Siivitt giilkr andra stycket for~·slar lagr;·1det tv;·1 jiimkningar av kxten.
hir det första hiivdar lagradet. ;1tt det iir Lllliidigt att i styckets inledning genom ordet .. siirski1t·· understryka att dt'n flil.iandt' uppriikningen inte iir utti.immande. l..agr;·idet forölitr att styckt't i stiillet inleds med orden .. till
upplinning hiinfiiras icke··. Fiir det andra anser lagrihkt. att uttrycket
.. framfaggande av informatit1n·· hiir hytas mot uttrycket .. metodn för
meddelande av informatiun··. Det senare uttrycket visar enligt lagr;·idet p<"t
ett mer triiffande siitt vad det iir fri1ga um uch anknyter hiillre till stadgandets inndiitll i iivrigt.
Vad giiller den riirsta fragan vill jag till

L'rl

bii1:i;1n erinra Lllll att ordet

.. siirskilt .. inte fiirekum i patentpulicykummittens förslag till lagtext. Det
infiirdes i den svenska lagtexten sedan enighet hade niitts vid nordiska departementsiiverliiggningar um att det i lagte.xterna borde klart markeras att
uppriikningen inte iir uttiimmande. Jag iir inte heredd att fiir svensk del
fr;ingii denna iiven:nskummdse. Den av lagritdet föreslagna lagtexten anger enligt min mening inte tillriickligt tydligt att det iir fritga om en icke uttiimmande uppriikning. S;·isom lagr;·1det anför iir emellertid den text. sum
for svensk del blev fiiljden av ny:;sniimnda överenskommelse. inte tillfredsstiillande fr;-111 _,pri·iklig synpunkt. I .agri"idets inviindning hör diirfor tillgodt1ses utan att man fiir den skull frimg;·ir överenskommelsen att uppriikningens karaktiir skall framg<"1 av lagt.:xten. Det kan enligt min mening biist
ske g.:nom att andra stycket inleds med Llrden: "SftSLllll uppfinning anses
aldrig vad som utgör enhart". G.:nom .:n sihlan utformning av te\ten görs
rn:ksa klart att de i andra stycket angivna exemplen pii fall da patent inte
far meddelas bara giiller de i uppriikningen upptagna iimnesomradena och
verksamheterna som si1dana. En bestiimmelse av denna innehörd finns
llckstl i dt:n europeiska patentkonventionen tart. 52.3).
N;ir dl'l g;iller lagr~idets förslag till avfattning av det exempel p{t undantag fri·in det patenterhara omriidet snm anges under 4 delar jag inte lagrii-
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dets urpfottning att uttrvcket ··metodn fiir 111eddclande a\' informalilln ..
skulle rit ett mer triilfande siill visa vad del iir fraga llni. Fnliµt min mening
kan lirdl'l ··metoder"' snarare leda till missuprfallninµ a\' undantaµets innebiird. Som framhillls i lagri·1dsremissen asyftas hiir <i11 all displ>nera ell
informationsmaterial vid fönnedlande av informalillll. Della ,·1terges enligt
min urpfattning hiisl med uttryck.el ··ett fra111Higg;1nde av informalilln··.
Sllm en följd av vad jag nu har föreslagit bör ni1gnn iindring inlL' giiras i
inledningen till tredje stycket. Jag iir inte heller beredd all följa lagr<1dets
förslag all i tredje stycket fiirsta punk len ange all del iir friiga nm förfaranden som skall utiivas p~1 "'miinniskokrnrpen"'. Det har niimligen visa! sig
alt en si1dan iindring av spr{'1kliga skiil inte iir miijlig pii danska llCh nnrsk;1.
Jag anser att en överensstiimmelse mellan de nordiska lagarna pa denna
runkt iir iinsk viird. Oiiremol hiir den iindring som lagri1det föresJ,·1r i tredje
stycket andra runkten ge1HH11fiiras.
Utöver vad jag nu har anfört biir vissa spr<'1kliga justeringar göras i den
fiireslagna lagtexten .

..,-~'

*

tredje stycket har tagits in en hiinvisning till 3X i anledning av den
iindring som föres1:·1s hetriilfande den paragrafen. Hiirntöver föresl<'1rjag en
redaktionell justering av stycket.
De jiimkningar som foresh'ts i I ~ tredje stycket andra runkten föranleder
vissa följdiindringar i förevarande paragrafs ljiirde stycke.
3~

Lagr;·1de1 delar den uprfallning sorn jag ullalade i remissen all !lera skiil
talar för att patentlagen i fri1ga om ens;1111riittens innehi'11l bringas i i.iverensstiimmelse med marknadspalentkonvenlilinen. Vidare delar lagrt'1de1 uprfattningen all besliimmelserna i denna del hör utformas i niira anslutnini:r
till konventionstexten. Fri1n dessa utgfmgspunkter finner lagr<'lllct inte anledning till erinran mot l"iirslagel helriiffande 3 ~- Lagr:idel l"iiresl[ir emelkrlid vissa justeringar av lagtexten. huvudsakligrn av sprtiklig karaktiir. Jag
anser all lagr:·1dets fifrslag till justeringar hiir fiilja.'\. Dii1:jiimlt' biir Sllfll lagri·1de1 fi.ireslitr i tredje stycket under 3 orden ··tillredning"" och ··1illre1t"· bytas ut mot de fri·in farmaceutisk facksynpunkt riktigare orden ··beredning'"
och ""berell'".
Vid de nordiska departementsiivcrliiggningar. snm har iigt rum efter del
all lagr;·1det avgav sitt yllrande. har iiverenskommelse triiffals om att i redaktionellt hiinseende ytterligare anpassa hestiimmelserna i förevarande
paragraf till marknadsratentkonventionen. Överenskommelsen innebiir att
hegriinsningen i pa1enthav;1rens ensamriitt till yrkesmiissiga förfaranden
skall anges genom en undantag i tredje stycket för icke yrkesmiissiga förfaranden. En s~idan utformning av paragrafen underliittar Pcksf1 försliielsen
av hestiimmelsen i andra stycket andra punkten. Undantaget for 11tnyttjan-

~-q
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dL' som ini.: sk..:r yrk..:sm:issigt biir 1;1s in S<'lll punkt

i tred_j..: slyckt'I. ()\Ti-

ga punktL'r i trt'dj..: stych't hiir 1111111r..:ras ::'--I_
I ii\·erensstiin1111<.:ls<.: h:irmt'd hiir i andra stycket sista punkl<.:n fiirt'skri\'as all\ id tilliimpning a\· h..:stii1111m:ls<.:rna i sagda stycke sa som beriittigad
;111 utnvtlja uppfinningen inte skall anses den som u1ny11_jar uppfinningen
p:1 siitt S<llll S:igs i tredje stycket I. _I eller-I.
I anslutning till _I~ framhaller lagr;·1det. all hcstiimmelserna i paragrakn
riirande ensamriillens innd1all fiir all riilt fiirsti1s m:1slL' stiillas s;1111111an
med reglerna i 57 och

~X~~

0111 ans\ ar fiir patc11tin1r:1ng och skadestands-

skyldighet \id <1danl i111r:1ng. 1';'1pckandt'I fiiranleds a\ all i hcskri\ ningcn
i_,~ a\· ensamr:illL'ns inneh:·i11 n11 fiirs in subjektiva llhlllll'nt. \'ilka g;iller \'id
sidan a\· dt' subjektiva reb·isil S<llll fiireskrivs i ansvars- 1ich skadestandshestiimmelserna. I .agradet anser all detta kan fiirankd;1 S\'i1righeter i tillLi111pni11gen.
I .agr:1dL'l bcriir pa denna punkt en \'iktig fri1g;1. Jag iir medveten 0111 all
be..,tiimmeberna 1>m patentintr;1ng blir nagol mera S\;-1rtillgiingliga i och
nlL'd ;111 s11bjckti\'a rekvisit fors in i dt' punkter som anger ensamr:ittens innehi-dl \'id sidan a\· dt' subjektiva reb·isit som foreskri\·s i ans\ ars- och
skadL'sl:1ndsbest:immelserna. Delta :ir oundvikligt. <lill den

S\

enska lag-

stiftningen riirande e11samr:i1tens i11nd1all skall bringas i ii\'erensst:immelse med ,·ad som k1llnn1er att giill;1 i de ,-iktigaste industriliinderna i Viiste11r11pa. L1gr:idet delar L>eksa som jag nyss niimnde miu 11ppfa1tni11g all dt'I
:ir \ iisL'ntligt alt L1 till staml r:ithlikhet i Viiste1mip;1 pa denna punkt.
I ankdning av \ad lagri1det u1t:d:1r i dt'nna fr;1ga \'illjag yllerligarL' anfiira
fiiljande. (kksa enligt giillamk lag'-liftning n1a'1<: man halla isiir ensamr:itl<:ns inneh;dl ud1 v;1d som :ir sadanl pall'ntintr:111g so111 n1edfiir straffansvar
eller skades1;·111dsskyldighet. Som lagradt'I p;1pekar kr:i\'S för slrarlbarhet
alltid uppsat. Detta llledfiir all palentintri'1ng kan fiireligga utan all slraffans\ ar 11 ppkomlller ..\ \'t'n niir det g;iJ kr fiirutsiit t n ingarna fiir sk;tdL'sl;111d"sky Id igh<:1 krii\·s nat11rligt\'is alltid att pat..:ntintr:ing har hegalts. 0111 det
objekt i\ I sett fiirL·liggn patentintr:1ng. kan skadesi:·1nd komma i fri1ga trots
all <laktsamhet i111l' fiireligger. lklla senare fiireh:illandc blir emellertid.
s;1s<rn1 framgar a\ lagri1d.:ts pitpekatllk. utan hetydels.: i fall da Lkt redan
l'iir all pate11tintr;1ng skall uppk,i111n1;1 fordras all \'L'tskap fiireligg<.:r eller
all L'lt \ isst fiirh;tllande iir uppenbart. \kd de papekanden som lagrade!
har gj11rt och so1njag ansluter mig till anser jag alt n<"tgra niimnviirda svarigheter inte biir uppkomma \'id till:impningen a\· best:immelsen.
Lagrade! anför vidare. att till fiiljd av de nya beslii111melserna 11111 medelbart palenti111rang vissa tilliimpningssvarigheter kan uppkomma i fr;1ga om
.'i9 ~- Lnligt 5'J ~kan S:ikerhetsiitgiird komn1a i fr{1ga bl. a. hetriiff;mde J"\iremitl vars anviindande skulle innehiira patentintr{111g. Niimnda lagrum :ir
s11111 lagr;1det pi1pekar i princip tilliimpligt ohaoende a\· de subjektiva omstiindighL'lerna \'id intri1nget och sitl11nda ii,·en \id intr;1ng som har skett a\
1>;1ktsa111het L'lkr i g11d tn>. L.agri'1det 11nderstryk..:r elllL'lkrtid alt for till-
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liirnrning av ~9 ~ fllrdras att ratentintr\111g fiireligger enli!,!t J ~- sllm enli!,!t
den fiireslagna lydelsen innehaller \'issa suhjeh.tiva nwment. Niir del har
h.\1nslaterats att mt'lklbart ratentintri111g fiirdigger. hlir det som lagr;'1dc:::t
framhiilkr a\ avgörande hetydelo;e hur uttry..:ket "'fiirem;·d. vars anviindande sh.ulle innchiira ra1en1i111r;1ng·· sk;dl lolh.as. Enlig! lagrade! 1;1r det1a 111lry..:k ge1wm de nya flireskrilkrna om medelbart ratentintrang i viss miu1
nytt i11nd1;dl. l.agr;1de1 anser att det iir miijligt att detta fö1fo!llande h.ommcr all kda till s\·i1righeter i tilliimpningen av 59 ~- Enligt lagr;1det iir det
n. m. miijligt att hesliimmdserna i 59 ~ h.ommer att visa sig otillr:i..:h.liga
Slllll grund fiir S:ik1.:rhets;1tgiirder mol vissa forrnn av medelhart pall'nlintrang. L.<L!,!ri'1de1 !inner dllL'k inte tillrii..:h.li!,!a skiil att nu fliresl;'1 niigon iind-

I.

ring i 59 ~Del ri1reh.ande som lagr:1de1 har gjlirt iir enlig! min mening hdt rikligt.
hir egen del anser jag emellertid. att de rraktish.a erfarenheterna bör ff1 ut\ isa l>m del finno; behov av en iindring av 59 ~till fiiljd av de nya bestiimmdsnna on1 cnsamriittens innehall.

I .agradet anmiirh.L'I' att fiirsta styckets andra punkt ger intryckel att dct
liig):!s i ratenlmyndi!,!hetens hand all. niir rccirrocitet fiireligger. skönsmii->sigt fri111foll1ill fall avgiira lllll rrioritet skall fa atnjutas. Fnligt lagr;1dct hör
det inte h.limma i fraga att ge ratenlmyndigheten sadan hd'ogenhet. I .agritdet anmiirker all detta m;'1hiinda inte heller iir avsett. :-.Jiir iimscsidighet
föreligger. hiir enligt lagr:1dct rrinritct f;1 i'itnjutas. llm inte ratenttcknish.a
sh.iil talar diirenwt. Lagradc:::t fliresbr diirför att orden ··erter ratentmyndighctcns hl"·;tiimmandc'" utgar.
SasLHll lagr:1dct antar iir avsikten ink atl ge ratentmyndighc:::ten hd'ogenhet att fran fall till fall skiinsmiissigt avgiira Pm prioritet skall fa atnjutas.
Liksom hittills bör det dnck anh.on1111a r;1 ratentmyndigheten att avgöra
om re..:ipn1citct faktiskt fi_ireliggcr i fiirh;dlandc till ett visst land. Formult:ringcn i den remitlt::rade lagte.\kn hadt:: valts fiir att markera detta fiirh;·t1lande. r-.kd hiinsyn till vad lag.radct anfiir tillstyrh.er jag emc:::llertid att llf'den "'efter ratt:ntmyndighctens hestiimmande"" utgiH'.
Fragan (llll riitten 1ill priL1ritel i hithiirande fall har behandlats r:1 nytt vid
lk nordish.a derartementsövcrliiggningar som iigt rum efter det att lagr;.1det
avgav sitt yttrande. rnirvid har t:nighet nittts om att rril1ritet inte::: bör rn iJtnjutas fr;'1n tidigare ansökan. SLHll inte avser stat som tilltriitt l'arisknnventionen. enhart dii1i'ör att det rftlkr reciprocirc:::t i prioritctshiinseemle. Dessutom biir kriivas att lagstiftningen diir den ansökan som ;1beropas som
grnnd for rriorikt har gjorts i hLJ\'lldsak iiverensstiimmcr med Pariskonvcntionen. Vad Sllf1l d;'1 friimst kommer i blickpunkten iir rc:::glerna om lika
behandling av inhemska och utliindsh.a sökande (art. 2). A. v~·n övriga bcstiimmelser i konventionen. t. ex. de som rör patentskyddets omfattning
eller inskriinkningar i miijligheten att meddela tv~mgslicens. bör emellertid
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beaklas vid pa\enunyndig:he\ens hl'dii111ning: a\· 0111 priori\et -.kall fa g:nrndas pa sadan an-;iih.an. \h11 bakgrunda\· vad,iag: nu anfiirt har i parag:rakns
andra punkt t;1gits upp. utiiver kra\ct p;1 reciprocitet. kra\ som avser innl'hallct i lagstiftningen diir den fiir prioritet ahL'nipadl' ansiikningl'n twr
gjorts.
I iivrigt hör giiras n;1gra redaktionella ;indring;1r i paragrakn.

X
' ''
Vad lagr;idct ann1iirker hl'triiffande utli1r111ningen av andra slyl·kc:t fj;irde
punktc:n ;11i-;cr jag vara riktig\. Lagte.xten biir d;irfiir avfattas p;1 det <itt
s11m lag:radc:\ fiireslar.
Som _jag: niimnde i lagrt1dsrl'l!lis,;en !avsnitt 11.7 ...!J uppk11mmer vi-;sa
pnihlem om en -.kponerad kultur skulle dö eller om tred.ie man inte J;ingre
kan fri tillgt1ng till kulturen. Frt1ga uppkommc:r diirvid om förnyad depositi1rn skall rn giiras i dylika fall. .lag delar lagr;'1dets uppfattning att den fiirl·slagna lagtcxtc:n inte kan anses medfiira befogenhet fiir regeringen att meddela föreskrifter um fiirnyelse av 1.kposition a\' mikrobiologisk kultur. I
delta sammanhang vill _jag niimna att c:n överenskommelse om crk;innande
av deposition av rnihnorganismer i samband med patcnt;irenden avslutades i Budapest den 27 april 1977. Fnligt denna iivcrcnskommelse far den
som har gjort l'n deposition av mikmorganism i vissa fall göra förnyad depo-;ition. Spiirsm;·iJct hur de problem som sammanhiinger med förnyad depositi1l11 skall regkras i svensk riill bör enligt min 11ppfallning heh;1ndlas
samtidigt med att stiillning tas till om Sverige skall tilltriida Budapestiiverensknmmelsen . .lag vill erinra 1li11 att patentpolicykommitten den l.'i september 1977 har fött i uppdrag att utarbeta förslag till den lagstiftning som
skulle föranledas av ett svenskt tilltriidc till överenskommelsen.
Enligt andra sty..:ket andra punkten i den remitterade lagtexten skall enbart den 11mst;indigheten att uppfinningen avser kemisk förening inll' medföra all bestiimd anv;indning 111;'1ste anges i patentkravet. I lagr:idsremissl·n
(<1\snitt 11.3 ..:'il uualade jag. att det gc:rwm c:n s:i utformad lagregel gi.irs
klart. ;1tt det far ankomma p;'1 r;ithpr;1.xis alt fr;'111 fall till fall avgöra i vad
m[1n hestiirnd anviindning mi1sle anges for andra alster ;in kemiska föreningar fiir all patent p;·1 s_j;ilva alstrc:t skall kunna meddelas. Vid iiverarbetning:en av den h1gte.xt s1l111 remitterats till lagr{1det har jag funnit all hestiimmelsen fr:111 spr{1klig synpunkt skulle vinna pt1 att ordet .. enbart .. utgi1r och att detta kan ske utan ;111 innebörden iindras . .lag föresl{1r diirfiir att
ordet .. enbart .. utg:1r. Som framg;1r av \'ad _jag: nyss har sagt iir ni1gon iindring av hest;imrnelsens innehiird i sak inte avsedd.
Dessutom hör en mindre spr;'tklig justering göras i tredje stycket.
llJ

~

I denna paragraf har. som lagr~idet fiircsl:ir. i fiirsta stycket gjorts den
;indringen i fiirh;·illande till förslaget i lagradsremissen att uttrycket .. an-

Prop. 1977/78: I Del A
siikningshandlingarna·· har bylls 111 mol ut1rycke1 ··ansökningen··. Lklla
fi.iranleds av att L'nligt 8 ~andra styckL't i förslagL't L'n kultur av mikrnl1rganism i \·issa fall utgiir dela\' patentansiikan.

2H
hirevaramk paragraf" innL'h;tlkr i sin nu g:illande lydelsL' hL'st;imn1elser
11111 talan mot patL'ntmyndighL'tL'ns beslut i ;ir('nlk angi1L'nde patentansökan. lkstin1mL'lsL'r om talan nwt patentmyndighetens bL'slut i iirendL' riirandL' ml'lldelat paten I finns i n11 giillandL' 72 lnnd1itllet i nuvaramk 72
har forts iivL'r till nya 75 ~- Till dL'ssa iildre bestiimmdsL'r har i nya 75 ~
lagts hL'stiinllllL'lsL'r llm talan nlllt beslut som aVSL'S i nya 72 llL"h 73 s~. Si1dana hL'sl11t kan nlL'lkklas biide i ;irL'ndL' 11111 patL'nlansi.ikan och i :irende riirandL' meddelat patent.
L1gr:1dt:1 f"iiresbr i anslutning lill nya 75 all 1ill fiirevarandL' paragraf
liiggo; L'lt ljiirdL' styckL' med L'rinran om att talan mol hL'slut som avses i nya

*·

*

*

72 och 73
f"iiljas.

*~

rL'gleras L'nharl i nya 75

*· .Jag anser att lagr{1dets förslag hiir

DL't har ansL'tts himpligt att i dL'nna paragraf. som inkdL'r kapilkl om intL'rnationell palentansökan. anviinda den rullstiindiga ben:imningen pa
samarbetskt1nventi11nL'n. 1rots att denna beniimning f"örekommer tidigare i
1-färutii\'L'r har gjorts nC1gra mindre redaktionella justeringar i
lagen 19
paragrakns andra stycke.

*l.

29

*

Enligt fiirsta stycket f"iirsta punkten f"iirL'varandL' paragraf skall internationell patentansökan som har i1sa11s internationell ingivningsdag och som
omfattar S\'erige i princip ha samma verkan som en svensk natilHlell pa1cntansiik:1n gjord samma dag. Fr:1n denna huvudregel giirs i andra punkten dL't undantaget att intL'rnationell patL'ntansiikan f"i1r \'L'J"kan som nyhL'tshinder enlig! 2 ~andra stycket andra punkten L'ndast om sökanden har fullg1ort vad -;0111 f"iireskrivs i.~ I~. dvs. har till den svenska patentmyndigheten givit in a\ skrift av ansöknin!,!L'n och iiver<ittning av denna samt L'rlagt
f:tststiilld aq;if"t.
L1!,!radet anfiir alt verkan av internati11nell patentansökan liven i ett par
:111dra hiinseenden inte blir helt densamma som VL'rkan av svL'nsk patentansiikan. enligt lagri1det iir detta fallL't i fr:1ga om ..!X. 56 och 60 ~*· Lagr;idel
framh:·1ller al I dL'ssa hcsliimmelser 1idsm:issigt har anknutits till att handli11garn:1 i ;irL'ndL'I hiills 1illgiingliga enligt 22 Vidare piipekar lagr:1dL't att

*

*·

internalionL'll palenlansiikan c·nligl -~3 inte skall hiillas tillgiinglig enligt
22 ~andra och lredjL' styckena fi\rr;in sökanden har givit in översiittning av
ansiikningen. Lagri1det anser att 1111danlag fri1n l111v11dregeln i före\'arande
paragraf hiir göras ;iVL'n s~1vi11 a\·ser lk förslniimnda tre paragrakrna.
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.lag kan intt' helt dela lagr:1dets uppfattning i detta a\·seemk. Det iir visserligt'n riktigt all 4X. )Il oeh hll ~~ fiir sin ti!Himpning kriiver all ifri1gavarande ansiikan har hli' it tillgiinglig enligt 22 ~.Till fiiljd av den föri:slagna
hestiimrnelsen i

:n ~ tredje stycket (3.1 ~andra styeket andra punkten i lag-

r.'1dsremissen l blir emcllertid handlingarna i iirende betriilfande intcrnationell patentansiikan inte tillgiingliga enligt 22 ~ fiirriin siikanden har givit in
ii\'asiiltning av ansi.i\..ningen. Det kan diirfiir ifraga<illas \lm nagon siirskild fiireskrift i fiirevaramk hiinsecnde iir niidviindig. Lktriiffandc samtliga hcstiimmclser i 1. 2 llt'h 4- 10 kap. giilkr niimligen all de iir tilliimpliga
pi1 internatipnella patentansiikningar endasl i den mi111 avvikande bestiimmelser inte ges i ·' kap. Ln1ellertid kan det li:ir all fiirebygga misstag vara
liimpligt all i lagtnten ta in en bestiimmelse a\ dt·t slag

Slllll

lagriidet fiire-

o;l;1r. l.knn;1 biir emellertid enligt min mening i -.;tiillet placeras i .I~~l .agri1det (i_ireslar l.lt'ksa vissa reJaktilll1ella iindringar i förevarande paragraf. 1 dessa avseenden har par;1grafen avfattats i enlighet med lagradets
fiirslag. 1 lagtexten har sidunda anviints uttryt'kel '"svensk patentansökan". :\led svensk palL'ntansiikan avses ansiikan som inte iir internationell
neh snm har givits in 1ill den s\·enska paten1myndigheten för att diir handliiggas endast ~·nligt 2 kap .

.\()

~

Lagri1det fiireslar iindrad lydelse av fiirevarande par;1graf fiir all undvika
hiinvisning i lagte.xtcn till artikel 24 i samarbetsknnventionen. l .agri1dets
iindringsfiirslag i1rnehiir att det fall att en ansökan inte i riitt tid fullföljs till
den svenska pall'ntn1yndighe1e11 faller 1111der paragrafens tilliimpnings\lmr:'tde. Föreskriften i .11 ~ ljiirde styd:t'I i den till lagr[1det remitterade lagtexll'n skulk diirmed bli iiverlliidig. Vid de nordiska iivt'rliiggningar. sum hidlits efter det :1tt lagr;'1det avgav sitt yttrande. har emellertid enighet niitts
llm att det iir iinskviirt att fiiljden fiir siikanden av att inte iaktta bestiimmcberna i _,I ~ lllll fullfiiljd anges tydligt ge1wm en uttrycklig regel i .I I ~
Fiireskriften i_,() ~ hiir diirl'iir begriinsas till att avse de fall niir ansiikan under den internationella handlii)!gningen (1terkallas eller skall anses alL'rkallad. Vid si1dant förhiillande hiir paragrafen enligt min mening Himpligen 111fprma-.; som en hiinvisning till artikel 24.1. i ot'h ii i samarhetskonventionen. Paragrafen har jiimkats i redaktillnelll avseende i fiirhidlande till förslaget i lagr;1dsremissen .

.I I

~

Snm en fiiljd av vad jag an fön belrii!Tamle .10 ~har den s;irskilda hes\\\mmelsen i ljiirde styt'kct \lm fiiljden av att intcrnatillnell patentansökan inte
fnllfiiljs i bchiirig 11rdning bch:lllits i förevarande paragraf.

I iivrigt har paragrafen undergi1tt vissa redaktilinella iindringar.
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l'ar;1grafens avfattning har j:i111kats fiir all minska antalet hiin\·isningar
till andra lagrum_

:n

~

Lagr:1det an111iirker all \'ad so111 anfiirs i den s:irskilda nllltiveringen till
denna paragraf kan uppfattas sa all n;igon handl:iggning \'id den S\ en ska
patentmyndigheten inll' kon1111er i fr;1ga förhin "iikamkn har fullgjort allt
vad som foreskrivs i 3 I ~. Enligt lagr:idet torde emellertid den J'iireslagna
lagle\IC'n 1';1 anses inneh:ira all ansiikningen skall kunna bli fiireni;il fiir viss
handl:iggning hos patentmyndigheten si'i snart ansiikan har ink0111mi1 till
denna och salcdes innan siik;111dcn har fullgjort ;i!h vad som fiin:skrin i
3 I ~- I .agr;idet uttalar vidare all L'n s:1d;111 111\lning rn:ks;1 1';1r anses iilllhtmitlsenlig. Fiir ;111 denna ordning skall framg;·1 tydligare av lagtexten fiiresbr lagrade! en :indrad avl~tllning av förevarande paragrafs fiirsta stycke.
S;1som lagrade! p;1pekar inneb:ir förevarande paragraf. i den lydelse sum
fiin:lades lagr;1det. att 2 kap. i princip skulle bli tilbmpligt pi1 internationell
patentansökan sa snart ansökningen hade kommit in till den svenska patentmyndigheten. Denna 111\lning hade ocks;1 ;·1syt'tats.
Fiirl?varandl' paragraf h;1r emellertid t;1gits upp till ny diskussion vid de
nordiska deparll'mentsiiverl:iggningar "llill har h;illits efter det att lagr:idet
avgav '>itt yttrande. D;in·id ansi1gs iiverviigande skiil tala for att första styc1-.et i förevarande paragraf Lindrades s;·1 att internati1111ell patentansii!-.an far
tas upp till handliiggning enligt 2 kap. fiirst sedan den har fullföljts i behörig
ordning. Fr:·igan mi1ste ;mses ha liten praktisk betydcl.,e. eftersom del i
praktiken inte kan bli tal 11111 n:·igon egentlig handHiggning enligt 2 kap. innan ansökningen har fullfiil_jts. Med hiinsyn till önskem;det 1'm enhetlighet
mellan de llllrdiska lagarna p;1 denna punkt fönirdar jag all p;1ragrafcn avfattas sa som vid de nordiska i_iverliiggningarna ansags liimpligast. Fri1n
systematisk synpunkt iir det enligt min mening dessutom en fiirdel 11111 h.:-st:immelserna ;1ng;iellllc fullfiiljd i .\I ~ följs av fiireskriftcr om vad .som
skall ske med en t'ullfiiljd ansiikan.
l\1 grund av \'ad jag nu har an fort fiiresliir jag att handHiggning av internatilincll patl?rHansiil-.an skall inledas fiirsl niir ansiikningen har fulli'iil_jts
enligt 31 ~- dvs. n:ir siikanden har givit in avskrift av ansökningen 11eh erfl11·derlig ii\·.:-rsiillning till svl?nska samt erlagt fiireskrivl?n avgit't. I fiirevarande paragraf hiir diirt'iir föreskrivas all om internationt·ll patentansökan
har fulJfiiJjts enligt) J ~- 2 kap. skall giilla i fr!1ga om ansiikningt'll 1lCh dess
handliiggning. om inle annat siigs i flirevarande paragraf eller i 34-37 ~~1\kd denna lösning for bestiimmclsen i fiir~·\·arande paragraf om offcntliggiiramk enligt 22 ~(andra stycket andra punkten i lagradsremisst:n) utformas .som ett undantag fran huvudregeln. Det provisoriska skyddet i skadeständsr:ittsligt avseende omfattar niimligcn. :iven vid internationell patentansiikan. enbart tiden efter det all ansökningen har hlivit allmiint till-
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g;·1nglig enlig.I 22 ~. En\igl samarheisk1,1wen1i1\\Kn f:\r S\1111 villkor för pn1\·i~11risk1 skydd krii\·as alt ii\crsiillning har ingivits. Diiremol f<"1r inte kriiva~ all avgift har erlagts. I förevarande paragraf hiir diirfiir bestiimmelsen
om 1llfr111liggiirande av internati1lnell patentansökan ges den utformningen
all bes1iim111ebl'rl1a i 22 ~andra 1H.:h \redje s\yekena hlir \i\Himpliga si1 snart
siikanden har fullgjort sin skyldighet all ge in översiillning av ansökningen.
1..agri"illet fiire~;lar i iinigt hetriiffandl' förevarande paragraf att \exten delas upp i fyra styc"en sam\ alt vissa reda"tionella iindringar görs . .Jag anser
all lagradets försbg blir \°iiljas i des~;a hiinseemlcn. I sista stycket bör dock
i stiillet for det av lagr~1det föreslagna uttryc"et '"formkrav'" anviindas det
11ttryl·k som förekommer i konventionstexten. '"krav riirande form 1,ch innd1~tll'". Aven i iivrigt hiir vissajii111kningar göras i den text som lagrndet
f(irL'Slf1r.
I enlighet 111ed vad jag har anfört i :1nslutning till 29 ~ bör i fiirevarande
paragraf:iven tas in en erinran 1Hn att. i fr:1ga om internationell patentansökan. vad i.+~. 51> och (i()~* siigs 1H11 att handlingarna i ansiikningsiirendet
har blivit tillgiingliga enligt 22 ~i stiillet skall avse att handlingarna har blivit tillgii11gliga enligt 22 med iakllagande av hestiimmelsen i tredje stycket. dvs. all handlingarna skall h;illas tillgiingliga enligt 22 ~ andra eller
tredje stycke! endast om si.ikanden har fullgj11rt sin skyldighet enligt 31 ~
att ge in översiillning av ansökningen. Denna hestiimmelse bör. med den
styc"eindelning s1Hn lagr;idel föresliir. tas in i förevarand..: paragraf som l.'.lt
nytt ljiirdc stycke. lkstiimmelsen rörande ansökans form och inneh:'1ll
kommer da att utgöra p:tragrafens femte stycke .

*

.~5

*

.lag ansluter mig till \·ad lagr:idet anför rörande ul\rycket ··publiceras av
patent myndigheten'·. Paragrafen har diirför justerats i enlighet med lagr:1deh t"iirslag. Vidare har en mindre redaktionell iindring gjnrts.
)(1 ~

I .agr{1dct riktar kritik nwt vad som i rcmissprotoklillet har anförts i den
siir~kilda n111tiveringl'll till fiirevarande paragraf. Finner lien svenska patentmyndigheten atl den internati11nella myndighetens bedömning all enhctskravet inte iir uppfyllt var riktig och betalar inte sökanden tilliiggsavgiftcn inom fiireskri\en tid. skall ansökningen enligt lagri1del avskrivas till
den dl'I den inte har vari I fi.iremtd för internationell nyhetsgranskning resp.
internationell fiirherl'dande patenterbarhetspriivning. Enligt lagritdet gäller detta ~i ven um siikanden har hest ritt riktigheten av palentrnyndighetens
bediin111ing att enhetskravet inte iir uppfyllt. El\ s:idant avskrivningsbeslut
iir solll lagr~1det p;·1pekar ett slutligt beslut. som kan överklagas enligt 24 ~
Om beslutet iiverklagas. skall enligt lagradl'l i.iverinslansen pröva om patentmyndighetens hediimning rörande enhetskravet var riktig.
l\fot bakgrund av \"ad lagr{1det anför har jag för l'gen del kommit till den

Prop. 1977/78:1 Del A

'i41

slutsatsen att den hiista liisningen iir att ge siikanden riitt att siirskilt överklaga redan det beslut varigenom patentmyndigheten glldtar den internationella myndighetens bedömning. Jag föresliir diirför att en bestiimmelse
om riitt för sökanden att föra talan siirskilt 11llll sf1dant beslut tas in som ett
nytt andra stycke i förevarande paragraf. Bestiimmdserna i 25

~första

och

andra styckena riirande sättet för besviirstalan bör genom hiinvisning giiras tilfampliga p!1 besviir enligt förevarande paragrafs andra stycke.
t\led den lösning som jag s;dunda förordar bör
reskrift rörande

utg~111gspunkten

ocks~1

ges en uttrycklig fö-

för den frist inom vilken sökanden skall

betala tilliiggsavgift. om överinstansen (dvs. patentbesviirsriitten eller regeringsriitten) lin ner att patentmyndighetens beslut iir riktigt. Enligt min
mening bör denna frist riiknas frf111 det all patentmyndigheten avsände underriillelse till sökanden om riittens lagakraftvunna beslut. En hestiimmelse av denna innebörd kan liimpligen tas in som ett nytt tredje stycke i ti:irevarande paragraf. Fiireskrift om att patentmyndigheten skall underriitta
sökanden om den hiigre instansens avgörande kan ges i administrativ Llrdnmg.
Utöver vad jag nu anfört har vissa justeringar gjorts i förevarande paragrafs första stycke. Hiinvisningarna i lagtexten till artiklar i samarbetskonventionen har s<'ilunda utg[1tt. Vidare har uttrycket '"skall patentmyndigheten pröva om ansökningen omfattar flera av varandra oberoende uppfinningar" i för,.ta punkten bytts ut mot '"skall patentmyndigheten pröva. om
bedömningen var riktig". Av den nya formuleringen torde klart framgä att
vad den svenska patentmyndigheten skall ompröva iir hun1vida den internationella myndigheten bedömde saken riktigt med htinsyn till de bestämmelser som den internationella myndigheten hade all tilHimpa. i'vtotsvarande iindring har gjorts i tredje punkten. I första stycket har iivcn gjorts vissa
andra redaktionella justeringar.

37

~

Paragrafens text har jiimkats sr1 all hiinvisningen till artikel 34.3.a i samarbetskonventionen har kunnat utgä. Dii1:jfönte har gjorts vissa redaktionella justeringar.

38

~

I .agrädct förcslf1r vissa ändringar i paragrafens avfattning för att syftet
med patentmyndighetens prövning skall fra111g{1 tydligare. Jag anser all
detta förslag utgör en förbättring och att det därför bör följas. Detsamma
gäller lagrt1dcts förslag alt dela upp det som i remissen är paragrafens
första stycke i två stycken.
I ,agrtldct föreslttr vidare ~indringar i de bcstiimmelser som gäller patentmyndighetens handläggning av ärende i vilket sökanden har begärt sådan
omprövning som avses i paragrafen. Jag bitriidcr de synpunkter som lagrädel framför.

Aven

i denna del anser jag d~irför att lagrådets förslag bör föl-
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jas. Den fiircskrift riiralllk ansökans f11rm som J;1gr:'ilkt fiirL'slagit h;1r d1ll·k
utformats r~i samma siitt s11Jn J3 ~ sista styck~·t.
Utöver V<1d lagrt1det föreslitr bör i panq;rakn lH.:ksi1 tas in en föreskrift
om att 2 ~ andra stycket andra runkten lir tilHimrlig rit ansiikan som har
tagits urp till handhiggning enligt förevarande paragrafs tredje stycke under samma forutsiittningar som gliller fiir svenska patentansiikningar. dvs.
att ifr~1gavarande ansökan blir tillglinglig enligt 22 ~. Denna fiireskrifl kan
liimpligen placeras som ett nytt fjlirde stycke.
l.agradet tar ock<1 upp de uttalanden som görs i den slirskilda motiveringen till förevarande raragraf rörande talan mot <idant beslut s11J11 avses
i paragrafen. I .agradet anmlirker Lt:irvid att talan mot heslute\ föres med
sliid av 24 *och att taleriitten enlig! den !illiimpfiga hestiimmclscn i 2-1 !i :ir
uttryckligen begrlinsad till sökanden. För att annan lin sökanden skall kunna föra talan mot beslut enligt förevarande paragraf fordras enligt lagrade!
en <irskild hestlirn111else hiirom. Lagr;·1dets p;·1pekande lir rikligt. I likhet
med l;1gr;1det anser jag att det in1e finns skiil att genom siirskild bestiimmelse ge annan lin siikanden riitl all fi\ra talan mot beslut enligt fiire\ aralllk
paragraf.

()() l.agr<"1det
* har inte niigot att erinra i sak mot den lindring i fr<"1ga om det
provisoriska skyddets omfattning som har föreslagits siwitt avser tiden innan utliiggningen av patentansökningen har kungjorts. Emellertid anser
lagr<"1det att uttrycksslittet i den nya andra punkten inte direkt anknyter till
ordalagen i första punkten samt all den nya andra punkten inneh:tllcr en
oniidig upprepning av vad som framg{1r av huvudregeln i första runkten.
Fr:in formell synpunkt fiireliggcr visst fog för lagr[tdets anmiirkning. Den
lindring av laglexten

SLllll

lagrädet fiiresl:tr innehlir dock enlig! min mening

att paragrafens första runkt blir mera svi1rtillgiinglig. Den av lagrndet fi.ireslagna formuleringen medfiir ocksi'i viss risk för alt besliimrnclsens inrll'hörd missförst;"ts. Jag anser att den formulering som föresbs i lagr:·1dsre111issen hiittre ger uttryck fiir vad som avses. niimligen att skyddet för den
lid s1m1 avhandlas i andra punl\ten iir begriinsat till vad som framg;·ir av b;·1da lydelserna.

65

*
I förevarande paragraf i dess nu glillande lydelse hlinvisas till bl. a. 75

Eftersom 7-:i ~ enligt de nu föreslagna iindringarna betecknas 7X

*·

*· mf1ste

ändring av h1·1nvisningen göras.

**

7"!. och 73
Genom hestiimmelserna i förevarande paragrafer vidgas miijligheterna
all ta hiinsyn till för sent vid lagen f1Lglird utiiver vad som följer av allmlinna
regler om ~ltcrsliillande av försutten tid. Lagrade! finner. bl. a. med hiinsyn
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till patentlagstiftningL·ns speciella karaktiir. inte anlednini; till erinran mot
den fiireslagna ordningen. Diirenwt fiiresl;'1r lagrade! a\'se\'iird~1 iindrini;ar i
paragrafernas utformning. De iindringar s1H11 lagr<"idet fl:irordar innebiir betydande fiirbiit !ringar i utformningen a\ dessa tiimligen komplicerade bestii111111elser. rörslagen har i allt viisentligt följts. I ett pri11cipil·llt betydelsefullt hiin-,eende har .iai; emellertid frangiitt lagr{1dets förslag. lkt giiller
bruket a\· uttrycket '"riittsfi.irlust .. i 72 ~ fiirsta stycket.
.lag delar i l)(h fiir sig lagradets uppfattning att det hade varit en fiirdel.
om det till sin innebörd intc helt klara uttrycket "riittsförlust"· hade kunnat
undvikas. Om n{1got krav p<'i riillsförlust inte stiills upp i lagtexten. medför
emellertid detta vis-,a svi'1righeter niir det giiller att avgriinsa paragrafens
tilliimpningsomr;1de. 72 ~ biir inte vara tilliimplig pi1 i.iverskridande av frist
som tas in i fiireHiggande enligt l.'i ~-Detta biir giilla oberoende av om fristen faststiills av patentmyndigheten i det enskilda fallet eller 0111 fristen iir
fashtiilld i de av patentmyndigheten utfärdade patentbestiimmelserna. Sökande ~.om ö\·erskridn s~1dan frist har niimlige11 möjlighet att mot erliiggande a\· siirskild a\·gift fa ansiikningen iiterupptagen. Om kravet p<'t riittsfiirl11st beh;ills i laglL'\ten. leder detta till att S:1dan frist inte i ni1g1H fall omfattas a\ 72 ~. l\itgon riittighet kan niimligen inte anses fiirlorad sit liinge ansiikningen kan ;·1terupptas. Vid de nordiska depart1~mentsöverliiggningar
s11m har hallits efter det att lagr;·1det avga\' sitt yttrande har f'r\tn de nordiska patentmyndigheterna framhitllits det iinskdrda i att fristerna i fiircliigganden i viss utstriickning kan bestiimmas generellt i patentbestiimmclserna. Det ansi1gs vidare alt 72 ~ inte biir vara tilliimplig pa frist som avses i
1-1 ~-dvs. fristcn för att hegiira s. k. liipdagsfiirskjutning. lkn iinskviirda
a\'griinsningen av tilliimpningsomradet för 72 ~ hade i och fiir sig kunnat
uppni1-, genom en llllrycklig bestiimmclse att de frister som jag nu har
nii111nt inte omfattas a\· paragrafen. Lnligt min mening uppnas emellertid
den siikta avgriinsningen enklast genom ett krav p<'t att patentsiikanden
skall ha lidit riittsfiirlust. Jag vill i detta sammanhang erinra om att iiVL·n
den frist p<t t va miinader fiir att betala utliiggningsavgift som föreskrivs i
20 ~ fiirsta stycket faller uta11fiir tilliimpnings11m1-.·1det fiir 72 ~ gen111n kravet pi1 riittsl"iirlust. Aterupptagande kan niimligen ske 0111 fristen överskrids.
Mot bakgrund av vad jag n11 anfört har kravet pi.1 all iiverskridandet a\'
fristen har medriirt riittsfiirlust behiillits som fönttsiittning fi.ir all 72 ~skall
vara tilliimplig. t\kd denna llisning behöver i 72 ~tredje stycket göras undantag fr(1n paragrafens tilliimpningsL11nri1dc endast si1vitt a\'scr pri11ritetsfristen i h ~ första stycket.
Vid de nordiska departcmcntsiivcrliiggningarna har fr<"1n övriga nordiska
liinder framförts farhi1gor for att 72 ~skulle leda till ett stort antal ogrundade framstiillningar. (>verL·nsko111111else t riiffades diirfiir om att infiira en bestiimmclse som gör Lkt möjligt att föreskriva avgift fiir slidan framstiillning.
Bestiin1111l·lse11 om siidan avgift har flirts in i paragrafens fiirsta stycke and-

Prop. 1977/78:1 Del A
ra runklL'n. I.klia har riiranlett en rcdaktinnell ;indring i raragrafrns andra
styckL'.
Det iir all miirka all enligt artikei 122.3 i den euroreiska ratentkonventionen avgiti kommer att kr;ivas för [1terins;i1tande i tidigare r;iuigheter hos
det eurnreiska ratentverket. Samarbetsknnventionen tilliiter lHiremot inte
alt a\·gift kr;ivs i de fall som avses i regel X2 i tilHimrningsflireskrifterna till
den konvcntinnen. N«1gnt krav r:·i avgift har lHiii'ör inte tagits urp i 73
7 .~

''
I denna paragraf har. till fiiljd av ;indringarna i 72

anledning av framst;ilJning enligt 72

n

~··

~.

*· 11t1ryeket .. beslut i

bylls ut mot .. beslut enligt 72 eller

~··.

xo

~

Enligt lagri1det ;[r det form krav Slll1l anges i artikel 72 i den europeiska
ratentkonventionen ell krav som avser överWtelsens giltighet i förhitllande
till det europeiska patentverket. Denna fr[1ga behöver lbrfi.ir enligt lagradet inte regleras i svensk lag. l'i1 grund hiirav fiiresliir lagr;'1det all bestiimmelsen rörande formkrav vid överlt1telse av europeisk patentansökan (XO

~

tredje stycket i lagradsremissen l skall utgii.
Enligt min urpfat1ning kan det ifri1gasiit1as om bestiimmelsen i artikel 72
a\·ser all reglera endast vilka formkr·av snm kriivs fiir all överlätelse av europeisk patentansökan skall vara giltig i förhall ande till det euroreiska patent verket. Förarbetena till konventionen ger inte n:·1gon ledning i detta
h;inseemk. Bestiimmelsens placering i samma karitel som artikel 74 nch
under karitelruhriken .. Europeisk patentansiikan som förmögenhetsnhjekt" leder n;irmast till motsatt tolkning. lnligt artikel 74 skall sälunda i
fr[iga om europeisk patentansökan ~;iisl1m förrnögenhetsohjekt i designerad
stat l1eh med riillsverkan i den staten tilliimpas vad som enligt den statens
lag g;iller hctrMfande nationella patentansökningar. nrn inte annat föreskrivs i konventionen. Det kan s;'ilunda hiivdas all artikel T2 iir en si1dan föreskrift som skall giilla i var:ie designerad stat. Det hör !1 andra sidan p;·ipekas att niigot form krav inte st;ills upp i konventionen niir det giiller överl:-1telse av uppfinning innan europeisk patentansökan görs och inte heller n;ir
det giiller överlatelse av europeiskt patent. Mot hakgrnnd hiirav anser jag
mig kunna godta lagrr1dets tolkning av konventionen och fiirordar diirför
att lagriidets förslag pi1 denna punkt följs.
I övrigt har vidtagits ni1gra smiirre redaktionella jiimkningar i paragra-

fen.
81

*
I denna paragrafs första punkt föreskrivs enligt förslaget i lagrtldsremis-

sen att europeiskt patent är meddelat n;ir det europeiska patentverket har
kungjort sill beslut all meddela patentet. För att fä bättre överensstiimmcl-
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se med 21!

~

545

första stycket har denna föreskrift i stiillet givits den avfatt-

ningen att eun1peiskt patent lir meddelat nlir det europeiska patentverket
har kungjort sitt beslut att bifalla ansökningen.
I förevarande paragrafs andra punkt har gjorts vissa redaktionella ändringar.
8J

~

Lagr;1det anmiirker betrliffande förslaget i lagradsremissen till fi.irevarande paragraf. all l'n siirskild regel om att 72 * första stycket skall äga
rrnitsvarande tilliimpning behövs endast för det fall som avses i 82 *första
stycket andra punkten. S;1vitt gäller det fall som avses i 82 *första stycket
fiirsla punkten hlir enligt lagritdet 72 ~ tillämplig redan pft grund av de allmlinna föreskrifterna i 81 *andra punkten och 88 *första stycket (enligt
lagradsremissens paragrafnumrering). Lagr<'tdet föreslär därför att bestiimmelsen i fiirevarande paragrafs första stycke inskrlinks till att avse det fall
som avses i 82 *första stycket andra punkten.
Jag har varit medveten om att bestiimmelsen sadan den har utformats i
lagr:idsremissen i viss man inneburit en dubbel täckning. Jag anser emellertid att den i remissen föreslagna formuleringen trots den duhhla täckningen iir att föredra. eftersom det da direkt och i ett sammanhang står
klart alt T2

~

iir tilllimplig ptl hftlta de frister som föreskrivs i 82

* första

stycket. Pi't grund härav är jag inte beredd att följa lagradets förslag pi1 denna punkt.
Vid s{tdant förhällande saknas enligt min mening anledning att göra den
utbrytning av fiirsta stycket andra punkten till ett nytt andra stycke som
lagrfalet fi.iresbr. Oiiremot anser jag alt första stycket i redaktionellt avseende bör utformas i huvudsak i enlighet med lagrtldets förslag.
lktrMfande förevarande paragrafs andra stycke föreslnr lagrådet att det
utformas i enlighet med vad lagrtldet förordar betriiffande 74 *andra stycket. Jag anser all lagr;1dets förslag bör följas pt1 denna punkt.

8H
I lagrädsremissen tas i 87 * upp en bestämmelse om vilandeförklaring av
patenlmitl avseende S[tdana patent som iinnu kan upphlivas av det europeiska patentverket. Enligt denna bestämmelse skall s{tdant mäl. om inte
siirskilda skiil föreligger diiremot, förklaras vilande i avbidan på att det eun1peiska patent verket skiljer sig frfö1 ärendet. Lagrådet anser att den föreslagna regleringen iir mycket stel och i sak otillfredsställande. Därvid fäster lagrädet uppmlirksamheten främst vid ett uttalande i remissprotokollet.
som enligt lagrftdet syntes ge föga utrymme för undantag från huvudregeln
i paragrafen. Lagrädct synes emellertid mena att den föreslagna regeln är
alltför stel. ~iven om den inte tillämpas pä det sätt som motivuttalandena
anvisar. l .agrädet anger exempel pä fall dä vilandeförklaring enligt lagrådets mening ler sig onödig, fastän
35

inv~indning

Riksdagen /CJ77/78. I sam/. Nr I. /)e/ A

mot patentet är under pröv-
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Tlillg IJlls licl L'llrllpeiska pal.:nlverket eller tiden for S;\dan inviindning illlllll
inte har gatt 111. l\hit hakgrund hiirav ifragasiitter lagrade!. llm det iiver h11v11d taget iir nwtivnat att ha en sp(cialbestii1111nelse fiir m<"il 0111 e11nipeiskt
patent vid sidan av den allmiinna rq:eln lllll vilandefiirklaring i :I~ kap. 5 ~
riittegi'mgshalken. I .agri1det besv<11«1r fr;1gan nekande .
.lag kan h~dla 111~·d 0111 all det angivna 11ttalandet i remissprollikllllet antyder en alltför stel tilliimpning a\ hestiimmelsen. SlJ111 lagr;·1det p<"1pekar kan
det linnas andra fall iin det Slllll niimns i remissprotllkllllct. dii vilandcfiirklaring ter sig oniidig. Enligt min nK·ning medger dock den l;1gtext som fiireslogs i lagri1dsrL·missen all makt inte fiirklaras vilande i dessa fall.
Niir _jag i det remitterade fiirslag1:t lllg med L'n siirskild bestiirnmelse n111
vilandeförklaring. var detta friimst betingat av ett iinskemiil all rit en klar
t>ch lllVetydig bL·stiimmclse i detta avseende. Jag ansag niimligen att tvivel
k11nde uppst;"1 lllll tillii111pligheten av den allmiinna regeln llm vilandcfiirklaring i)~ kap. :'i ~ riittegangsbalken i fall dii nagon inviindning mllt ett patent
inte har gjorts vid det europeiska patent\·erket men tiden för sadan inviindning iinnu inte gi'11t 111. I sadana fall har.iu det europeiska patentverket redan 111eddclat patent och behandling p:·1 in\·iindningsa\'llcl11ing kom111er att
iiga rum endast om inviimlning mot patentet giirs.
:\fot bakgrund av lagr;idets 1111alande all l2

kap.-~~

riitlegi·ingsbatken sy-

nes vara tilHimplig i dessa fall tll'h vad lagr:'1dct har anfiirt ang<"1ende risken
för att den bestiimmelse som fiireslogs i lagri1dsremissen skulle leda till L'n
alltför stel reglering vill jag inte mot<itta mig lagr;1dets förslag all l;11a X7 ~i
det remitterade förslaget 11tg<"1.
Som en följd av den iindring snm n11 fiirllrdas kommer den paragraf som i
lagri1dsre111isscn hetccknalks XX ~all bli X7 ~- Denna paragraf har i J"iirhidlande till förslaget i lagradsremissen undergi1tt viss redaktionell .iiimkning i
först;1 stycket fiirsta p11nkten.
Lktrii!Tande andra styd.et i ifri1g.o1varande paragraf anför lagr{1det att det
inte synes erforderligt all hiinvisa till de artiklar i den e1mipeiska patentkonventionen Sllm behandlar p11hlicering av e11rupeisk palenlansiikan.
Lagr;1det föresbr en iindrad lydelse av stycket. Enligt lagriidets fiir-;lag
skall andra stycket andra p11nkten i det remitterade fiirslaget 111ga. Av en
bestiimmelse med den utformning .,lHll lagr;·1det fiiresli1r f;1r enligt lagr{1det
anses framgii. all puhlicering enligt san1arhetskllnventi(lnen av internationell patentansiikan so111 a\ses leda till e11ropeiskt patent kan ersiitta p11hliCLTing av eur(lpeisl-. patentansökan enligt den europeiska patentkonventinnen endast om Lk fiirntsiillningar Slllll föreskrivs hiirfiir i sistniimnda konventinn iir uppfyllda.
Jag anser del inte riktigt att stryka hestiimmclsen i andra stycket andra
r11nkten. i vilken det foreskrivs all p11blicering enligt samarhetskonventillnen av ansökan. som tar upp det eurllpeiska patent verket Slllll designerad
myndighet fiir ansökan lHll patent t",:ir Sverige. endast under vissa förntsiillningar skall .iiimst~illa'i med all an-;iikan blir allmiinl tillgiinglig enligt 22 ~.
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lnnl·hiirdcn av bestiimmclscrna i artikel l."X. I i den cunirciska ratentkon\'Cntioncn iir niimligcn att ruhliccring enligt samarbt:tsk,rnventioncn under
de fiirutslittningar som anges i nlimnda artikel ersiitter ruhlicering enligt
den eurorci-;ka patentkonventionen. Trots att Lkn internatinnclla ruhliceringcn s[dunda erslitter den eurorciska for den emellertid enligt den eun1reiska patentkonvent ioncn i ct I avseende samma verkan som en rublicering gcrwm det europeiska ratcnl verket cnd;1st om vissa yllcrligare villkor
lir urrfyllda.

S~dunda

urrkllll1ml'r verkan Slllll nyhetshindcr

fr~in

ingiv-

ningsdagen genlcllllll andra eurorciska ratcntansökningar endast om den
ansiikan som har puhliccrats enligt samarhetskL1nvcntioncn ocks;i fullföljs
\'id del eurorciska ratentverkcl. Jag delar inte heller lagritdets urrfallning
all hlinvisningen i andra stycket fiirsta runkten till artikel lJ.3 i den eurorei-;ka patentkonvcntil1nen hör slopas.
Av de skiil som jag nu har anfört anser jag all fiircvarandc paragrafs andra stycke i princip hör utformas i enlighet med mitt ursprungliga förslag.
Vissa justeringar biir dock giiras i lagrcxtcn.
~

XX

Denna paragraf motsvarar X9

*i lagradsrcmisscn.

I .agrftdct fiireslar hctrliffandc hcstiimmclserna om del s. k. pnwisoriska
skyddet i paragrafens andra stycke en omformulering av samma slag som
fiirL1rdas i frl'iga

0111 (i()

*· Av i huvudsak de sklil som jag har anfiirt i anslut-

ning till <iO *anser jag mig emellertid inte heller r{1 denna punkt hiira hitrlida lagritdcts förslag.
I övrigt har i förevarande paragraf vissa redaktionella iindringar gjorts i
fiirsta och tredje styckena.

90

~

I.knna paragraf motsvarar 91 *i lagrl·1dsrcmissen.
Lagr{tdet föresl[tr en annan avfattning av första stycket. Enligt lagr[1dct
kommer det avsedda innchtdlct i bestiimmclsen till hiittre uttryck med den
lindrade formuleringen. Jag delar lagr[idcts uppfattning och fiircslitr dföför
att första stycket avfattas i enlighet med lagrttdets förslag. Dock hör uttrycket "begrlinsas skyddsomfangc.:t"' i den av lagr[1det fiirc.slagna texten
bytas ut nwt . "omfattar ratcntskyddct endast ...
Som en fiiljd av den nya avfaltningcn av första stycket biir den redaktionella iindring i andra stycket som Jagr[1det förcslitr genomföras.

91

*
Denna paragraf rlllitsvarar 92 *i lagrf1dsremissen.
Lagritdet anfiir. all enligt remissen fönrtsiittningcn i första stycket tredje

punkten att riittclsen av i.iver'iiillningen har hlivit giillamk synes innefalla
inte hara att riillclsc har inkommit och avgift erlagts trtan ockslt att den ursprungliga i.iversiittningen har kungjorts. Lagrftdct fi.iresbr mot hakgrund
av denna uppfattning en annan formulering av niimnda runkt.
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För att riittelse a\' si'1dan översiittning som avses i 82
d\·s. iiversiittning
av europeiskt patent. skall hli giillandc kan inte kriivas att den svenska patentmyndigheten har kungjort d.:n ursprungliga iivcr<illningen. Av den
siirskilda motiveringen till 82

* torde framgft att kungörandet om si1dan

iiversiittning som diir avses inte har naglln riittsverkan. I det remil!erad.:
fi.irslagct har inte heller avsetts att riittelse av övcrsiillning skulle bli giillande endast om kungörelse har utfärdats rörande den ursprungliga iiversiitlningen. Som framg:1r av ullalanden i lagr[1dsremisscn i den siirskilda fllllli-

*

veringen till 92 hlir diiremot riittt"lse av iiversiillning inte giillande innan
den ursprungliga översiillningen har blivit offentlig. Mot hal-;grund av lagri1dcts kritik har jag anse\\ det erforderligt att i första stycket tredje punkten i förevarande paragraf ta in en ullrycklig föreskrift av innebörd all
kungörelse inte skall utfärdas fiirriin. förutom att riittelse har inkommit och
avgift erlagts. den ursprungliga iiversiittningen iir tillgiinglig för envar.
De iindringar som lagr;idet i övrigt föresl:1r hetriilTande första stycket.
niimligen al I det bör anges alt den avgift som avses diir iir avgift för tryckning av den riittade övcrsiittningen samt vissa redaktionella justeringar.
anser jag biir genomföras.
Förevarande paragrafs andra stycke har justerats med hiinsyn till iind-

*·

och dessutom har en mindr.: rL'ringen av paragrafnumren fr. o. m. 87
daktionell iindring gjllrts i det stycket. Eftersom lagriidcts förslag till om-

*

formulering av 74 andra stycket och 83 ~ andra stycket har följts. hiir
11cksfi tredje stycket i förevarande paragrafjiimkas redaktionellt.
92

*

Denna paragraf motsvarar 93 ~ i lagr[1dsremisscn.
Paragrafens första stycke har 11marbctats i redaktionellt avseende. Sält1mla har en hiinvisning till en artikel i den eun1rciska patentkonventionen
och uttrycket · "riittsförlust ·· utmönstrats ur tex len till förmt111 för en enklare och tydligare avfollning. Paragrafens andra stycke har omarbetats i redaktionellt avseende pt1 samma siitt som 74 ~ andra stycket. 83
stycket och 91
93

~tredje

* andra

stycket.

*

** i lagrt1dsremisscn.

Denna paragraf motsvarar 94 och 95
l.agrt1dct anför hetriiffande 94 llCh 95

~~

i lagr{1dsremissen. att de diiri

upptagna bestiimmelscrna sakligt sell bildar en enhet oi.:h all de diirfiir med
fördel kan sammanföras till en paragraf. Paragrafen har avfattats i enlighet
med lagri·idets förslag. I sista styåct har dock vissajiimkningar gjorts i den
text som

lagr~1dc1

föresbr.

Ikrt{/i 1riit!a11til'- 1ich ii1·crgtl11gshcsrii 111111clser
I lagrridsrcmissen tas som punkt 2 i övergtlngshcstämmelserna upp en
föreskrift om att patentansiikan. Sllm iir anhängig vid ikrafttriidandct. skall
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hd1andlas och avgiiras enligt de nya hcst:immdscrna. 1im int\C' annat <igs i
vissa cftcrfliljande punkter. Lagri1dct anfiir i anledning hiira\'. all del vid
patentlagens tillkomst an<1gs s{1 sjiilvklart all ny lag i princip skulle tilliimpas iiven vid h<C'handling av ansiikningar som har gj1irts fiire ikrafttriidandet. att delta inte ullryd;.Jigen behövde föreskrivas 1ich all endast undantagen fri111 prinL·ipen angavs i iivergi·ingshcs1iimmdsern:1. L:1gr:·1de1 anser alt
samnJ<t metod hör anvii11das ocks~1 nu och all punkt 2 alltsi't bör utgii.
Det har inte fr:H1 min sida varit meningen all med den punkt 2 som förcsl<'ts i lagrt1dsremissen antyda all huvudprincipen skulle vara all inndigganlk ansökningar skulle behandlas enligt iildre hestiimmelser. Den rimliga
huvudprincipen iir hiir. liksnm i de flesta andra motsvarande fall. alt de nya
bcstiin11nelscrna kommer all giilla ii\ en i f1\1ga om ansiikningar s1lln iir anhiingiga vid ikrafttriidandct. Punkt 2 var diiremot avsedd som en ulg~111gs
punkl för de följande undantagen. :\lol bakgrund av risken fiir all fiir<C'skrifl<C'n i punkt ~ skull<C' kunna komma all tilliiggas en annan innehiird iin den
a\'s<C'dda ansluter j:1g mig emellertid till lagradels fiirslag all denna för<C'skrifl skall utg:·1. Liksom vid patentlagens tillklllllSl for del anses sjiilvklart
all lk nya bestiimmelserna giilkr ocksa i fri1ga om handHiggningen av patenlansiikningar som iir anhiingiga niir den nya lagstiftningen tr"iilkr i kraft.
om inte undantag föreskrivs i ö\·ergi1ngsbcsliimmelserna.
Undantagen fran regeln atl de nya bestiimmclserna skall tilliimpas lll.:ksi1
pf1 ansiikning;ir .som iir anhiingig;1 niir den ny:1 laptif!ningen triider i kraf!
anges i lagradsr<C'missen under punkterna 3-6. Punkt 3 i lagri1dsremissen
kommer all betecknas punkt 2. Denna punkt iir oföriindrad fri1nsell nagra
spritkliga just<C'ringar. lktriiffande punkterna 4-<i i lagr;'1dsrc missen fiiresl:11·
lagri'illet all innehi11let i dessa fiirs samman till en punkt. betecknad 3. Jag
anser all lagr:1deh förslag till omarbetning av dessa bestii111melser bör följas. Dt.:t hiir emellertid l'ramhi'tllas all 1m1arhetningen inll' innefallar ni1gon
iindring i sak.
S:'1vill giiller punkterna 7-11 i lagri'tdsremissen fiiresl:·ir lagri1det all lk
arbetas sa111111an till en punkt betecknad 4 . .lag anser alt lagr:1dcts fi.irslag
biir fiiljas iivcn i detta avseende. Utforn111ingen a\· undantagen fr;'1n huvudregeln L'm all ny lag skall tilliimpas j\·en p;'1 patent s1im har medddah innan di:n nya lagstiftningen triider i kraft har i enlighet med lagddets fiirslag t111derg~1ll vissa red:1ktionella justeringar.
Si1vitt angi1r den iivcrgiingsbcsUimmelse som riir Ml~ har gjorts en iindring i sak i förh;1llande till förslaget i lagr:idsremissen. Enligt det förslaget
.skulle 60 tilliimpas i sin iildre lydel.se betriiffande patent som har meddelats före ikrafttr~idandet. Visserligen giilkr som förutsiill ning fiir provisnriskt skydd all patent meddela~. Det pr1wisoriska skyddet under tiden fr;in
det alt ansiikningen blir allmiint tillgiinglig till dess att utliiggningcn av patentansökningen har kungj11rts blir emellcrcid enligt 60 ~ i dess nya lydelse
beroende av patentkraven i dess lydelse n~ir ansiikningen blir allmiint tillgiinglig. Siikanden:t biir diirför ges rimlig tid att anpassa sina ansökningar

*
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till den nya lag,tiftningen. P:·, grund hiira\' blir 60 ~ tilUmpas i sin iildre J\·delse pi·1 alla pato:nt som har meddelats p:'i grund av ansiikan som har gjorh
fiire ikrafttriidandet.
Lagri1det fiircslar o..:ksii att en överg:ingshestiimmelse införs betriiffande
patent. s1.•m fiirl' ikraft1riidandet har förfallit enligt _'i I ~ fiirsta stycke!. I
fri1ga pm denna bestiimmelses sakliga inneh:dl förordar lagr:·1dl'l att _'i I ~
andra och tredje styckena samt 55 ~andra punkten fortfarande skall tilliimpas. niir det giiller s:·1dana pato:nt. Jag ansluter mig till lagr:'1dcts fiir-.lag i
detta avseende. lkt hiir miirkas all den fortsatta tilliimpningen av b(·stii111melserna om :'1teruppriittande av patent i och for sig inte utesl1Jter tilliimpning av nya 72 ~andra stycke! i fall 1Li patent har fö1t"allit före ikrafttriidandel.
Lk iiv~rgangsbestiimmelser som i lagr:idsremissen tas upp som punkterna l 2 och D kommer att rnotsvaras av punkterna 5 och h. ~kd hi'111syn t il\
de jiimkningar som lagritdet har före~,lagit bet rii!Tande 74 ~ andra stycket
samt 94 1ich l)_'i ~~i lagri'1dsremissen fiireslar lagrade! en annan redakti1llll'il
utformning av ifriigavarande punkter. Liksom niir det giilkr lagr:1lkts J'iirslag betriiffande dessa paragrafer anser jag att lagriidets fiirslag bör följas
si1vitt avser ifr{1gavarande punkter i iivergi1ngshestiimmclserna. Punkt 6
har emellertid givits en avfattning som (iverensstiimmer med mitt f'iirslag
riiranlk X7 ~ andra stycket.
I sitt yttrande p:·1pekar lagriidet. att i lagritdsremissen inte har tagits upp
fragan lllll iivergi'il1gsbestiimrnelser i samband med den ut vidgning av pall'nth:1varens ens:1111riitt som följer av det nya andra styeket i _1 ~- I .agr:'1det
föresl:1r dock inte n:igra regkr. eftersom lagr:'idet har ansett sig sakna underlag fiir att bediima om det linns behov av iivergi'1ngsreglering i denna
del.
Enligt min mening iir det inte p::ikallat med iivergi1ngsreglering i detta
sammanhang. Jag \'ill d:'1 först framh:dla att den nya lagstiftningen givetvis
inte skall tifömpas pi1 i1tgiird -.om har vidtagits fiire ikrafttrLidandet. St1vitt
avser stra!Tansvar for detta anses följa av 5 ~lagen om införande av brottsbalken. Detsamma torde utan siirskild föreskrift giilla i fri1ga om skadestiindsskyldighet enligt patentlagen. Den enda öveq:Wngsregkring som
skulle kunna komma i fr:'1ga vid en utvidgning av patentskyddet iir diirför
bestiimmclser llm riitt all fortsiitta s:·1dan verksamhet som enligt iildre riilt
inte i och för sig omfattas av patent havarens ensamriitt. I förevarande fall
iir det emelkrtid enligt min mening inte rimligt att generellt ge sikfan riitt. I
betydande omfattning innefattar niimligen verksamhet som kommer att utgöra medelbart patentintr:'1ng enligt den nya lagstiftningen i1tgiinler som utgör upptakten till annans direkta patentintrimg. I den m:'m ett direkt patentintr:'1ng kommer till ständ kan s:'1dana :'tlgiirder diiit"ör i vissa fall föranleda
straffansvar for medverkan i annans patentintr:'lng. Det iir givetvis uteslutet att ge n[1gon form av fiiranviindarriitt fiir verksamhet som redan enligt
giillande riitt kan medföra straffansvar.
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I d.: fall da hjiilpm.:d.:I all utnyllja pal.:ntskyddad 11ppti11ni11g erhjuds .:1-

lcr tillhandahalls för utnylljand.: som fr1r ske utan pat.:ntha\'ar.:ns lov. kan
niig\1t ansvar int.: intriida enligt giillande riitt. Enligt J
dess nya lyddse hlir erbjudande ell.:r

1illhandah~11Iande

~

andra styck.:! i

av hjiilpmed.:I un-

der \'issa h.:tingelser \1tilli1tet o.:ksi1 i en 1.kl fall niir det riktar sig till mottagare. S\lm skall anviinda hjiilpm.:dkn vid L'lt utnylljand.: S\llll fr1r sk.: utan
pat.:nth<l\·arens lov. t. ex. utnyttjande fiir enskilt hruk. I dylika foll iir det
dock alltid fraga om ett medv.:1.:1 kringg;1endl' av pat.:nthavarens ensamriitt. Enligt min mt·ning tinns det d:irfiir inll' n;1gon ankdning all medge n;igon form av fiiranviindarriill i dylika fall. Jag vill i dL'tta sammanhang erinra \lm att erbjudand.: .:ller tillhandah;'illand.: av varor. S\lm iir allmiint fi_irekomrnand.: i handeln. inte konuner att utgiira medelhan palentintr;1ng i annat fall iin dt1 d.:n S\lm crhj11der elkr tillhandahfdkr varan söker pav.:rka
mottagan:n all anviinda varan fiir all utnyttja patenhkvddad uppfinning.

3.4 Fiirslagl't till lag om l'rkännande a\' ,·issa utländska :n giirandl'll pil patentriittms omradl' 111. 111.
1.agradet fiireslar hL'lriiffande denna lag en iindrad inhiirdes \lrdningsfiiljd mellan hestii111mels.:rna. Sitlunda biir enligt lagr;1det de hestiimmelser
som rör h.:hiirig domshil komma före hestiimmelserna om erkiinnande av
ut Hind ska avgi.irand.:n. l..agräd.:t föresli1r ocksi1 att lagens ruhrik iindras till
""Lag om svensk domstols behörighet i vissa m;\I p<'1 patentriiltens omr;·1t1e
m. m.". dterS\llll lkrtalet hesfammelser i lagen giiller fr;1gor om domsl\1ls
hehörighel.
Fnligl min 11ppfa1tning medfiir den föreslagna orndisponering.:n vissa
fördelar fri1n redaktionell synpunkt och jag ansluter mig diirfiir till lagrf1d.:1s fi_irslag i delta avseendt:. Det blir med dt:nna omdisponering naturligt
all ncksti iindra lagens nibrik i enlighet med lagrnd.:ts förslag.
Som en fiiljd av

omdispl1nerin~en

för.:sl;ir lagri'1d.:t vissa iindringar i lag-

texten. Sillunda föresl!ts en inledande paragraf. i vilk.:n ang.:s tilliimpningsomrtidel fiir vissa efkrröljandt: hestiimmelser. Vidar.: fiirordas nf1gra rcdaktionclla jiimkningar i de hestiimmelser som har tagits upp i 6

~i

lagri·ids-

remissen. Jag anser att lagrndets förslag bör följas. Hiiruliiver vill jag fiir
egen del föresb vissa ytterligare redaktionellajiimkningar i 2. J. 4 och 5

~~

samt i nya 7 ~Som lagri1det

p~tpekar

linns i erkiinnandeprotokollet en bestiimmelse

(art. 1.2) som saknar motsvarighet i lagförslaget. nlimligen all med domstol
skall jlimstiillas annan myndighet som enligt fordragsslutande stats nationella lag lir behörig att pröva talan av det slag som hiir avses. Jag delar lagr~1dets

hövs.

uppfattning all n{1gon siirskild bestfönmelse i detla avseende inte he-
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3.5 Förslaget till lag om ändring i lagen om hevisupptagning at utländsk
domstol

Lagrade! har lämnat förslaget utan erinran. Jag vill emellertid förorda
vissa justeringar av lagtexten. Sålunda föreslt1s att de nya tredje och fjärde
styckena i 3 * slits samman till ett stycke. Texten bör i samband diirmed
justeras redaktionellt. Vidare förordas smlirre redaktionella justeringar i
4 andra stycket och 5 * andra stycket.

*

3.6 Förslaget till lag om ändring i lagen om försvarsupplinningar

Jag ansluter mig till va<l lagr;·idet anför betriiffan<le denna lag. 7 * tredje
stycket och 18 * bör diirför ändras samt en övergi111gsbestiimmclse fogas
till lagen, allt i enlighet med lagril<lets förslag. Vad ang[1r utgt111gspunkten
för den frist som anges i 7 * tredje stycket vill jag pflpeka. att utgi111gspunkten är den tidpunkt då samtliga de handlingar som granskningsnämnden
finner erforderliga har kommit in till nämnden.
I samband med dessa ändringar vill jag ocksa föreslf1 vissa redaktionella
jämkningar i 5 *andra stycket. 7 *andra stycket och 10 *·

3.7 Förslaget till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i \'issa
fall

Förslaget har liimnats utan erinran av lagrfakt och är oföriindrat i förfoillande till lagrt1dsremissen.

4 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiilkr jag alt regeringen
fiireslar riksdagen att
dels antaga de av lagrti.det granskade lagförslagen med vidtagna lindring-

ar.
c/e/.1· godkänna
I. <len i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete med diirtill hörande tilliimpningsföreskrifter.
2. den i l\hinchen den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) med
diirtill hörande tilhimpningsföreskrifter och protokoll.
dels förnya sitt godkiinnande av den i Strasbourg den 27 november 1963

avslutade konventionen om förenhetligande av vissa delar av patentriittcn.
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Billlgll B ril/ regeringens /Jropositio11 nr I är 1977/78
UtJrag
HAN DELSDEl'ARTEM El\TET

PROTOKOLi.
viJ regeringssammanträde
1977-09-29

Föredragande: Statsr;iJet llurenstam LinJa
Anmälan till proposition om ändring i patentlagen (1967: 837) m. m. såvitt
avser handelsdepartementets verksamhetsområde.

Fört:'draganden anför.
Chefrn för justitiedepartementet har i lagrt1dsremissen under avsnittet
Statslinansiclla fragor (avsnitt 10.2.7) redovisat de ekonomiska följderna
för Sverige vid ett tilltriide till den europeiska patentkonventionen. Den
europeiska patentorganisatilHlens verksamhet skall som diir nämnts finansieras genom de avgifter som tas ut av patentsökande och andra parter
samt av en andel i de i1rsavgifter som de fördragsslutanJe staterna tar ut
för europeiska patent. S!tlunda skall till den europeiska patentorganisationen Övt:'1t"öras en andel i de ru-savgiftcr som uppbärs i Sverige for europeiska patent. Andelen. vars stl1rlck ht:'stiims av organisationens förvaltningsr[td. fftr utgöra högst 75 c; av t1rsavgiften. Ett visst minimibelopp per patent skall dock faststiillas.
Det europeiska patentverket skall sitlunJa i princip vara självbärande
ekonomiskt. Enligt de bcriikningar som har gjorts rörande Jet europeiska
patcntverkt:'ts ekonomi kommer Jetta Joek inte att vara möjligt unJer en
upphyggnadst id pä tio t1r. De fiirdragsslutandc staterna skall därför under
denna tid genom Ian stiilla medel till den europeiska patentorganisationens
flirfogandc. I .ancn jiimtc marknadsmiissig riinta skall Järefter Merbetalas
under en fcmton!trsperiod.
Enligt de senaste hl·riikningar som har utförts av en arhetsgrupp som har
tillsatts av interimskommittcn för den europeiska patentorganisationen
skulle det ankomma p{i Sverige att bidra med sammanlagt ca 18 milj. kr. av
erforderligt länebelopp förutsatt att alla de stater som har undertecknat
konventionen ratificerar denna. Sverige kommer inte att tillträda den europeiska patentkonventionen förrän I 978. Sveriges andel i lånen till verksamheten under det liret hcriiknas till 2 200 000 kr. Den tolkning av konventionen (art. 170! som man har enats om inom interimskommitten innebär
att stat som tillträder konventionen under ett räkenskapsar skall bidra med
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ltin som om tilltriide skell fran rlikenskapsim:ts bi.ir:jan. Första riikt:nskapsitret skall omfatta tiden fran det verksamheten inleds under itr 1977 till utgängen av kalenderiiret 1978. Sverige skall dföför bidra med Wn till verksamheten fran det att den inleds. dvs. som om Sverige hade varit humlet av
konventionen niir den trädde i kraft. För 1977. som hlir det första verksamhetsitret. berliknas Sveriges andel i H"tnen till 600 000 kr.
Jag beriiknar medelsbehovet för de lftn som Sverige skall stiilla till den
europeiska patentorganisationens fört"ogande under budgeUtret 1977/78 till
2800000 kr. och hemstiiller att regeringen föreslrtr riksdagen
att under ett nytt anslag L1/11 till den e11ro1wiska p111e11torga11i.rntio111'11
för 1977/7'11. anvisa ett investeringsanslag av 2 800000 kr.
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Traite de cooperation en matiere de brevets
fait

aWashington le 19 juin 1970

Convinced that cooperation among nations will greatly facilitatc the attainment
of !hese aims,
Havc concluded the present Treaty.

Les Etats contractants,
Desireux de contribuer au developpement
de la science et de la technologie,
Desireux de perfectionner la protection
legale des inventions,
Desireux de simplifier et de rendre plus
economique l'obtention de la protection des
inventions lorsqu'elle est desiree dans plusieurs pays,
Desireux de faciliter et de hater l'acccs
de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui decrivent les
inventions nouvelles,
Dcsireux de stimuler et d'accelerer le
progres cconomique des pays en voic de
developpement en adoptant des mesures de
nature a accroitre l'cfficacite de lcurs systemes lcgaux de protection des inventions,
qu'ils soient nationaux ou rcgionaux, en
leur permettant d"avoir facilement acccs aux
informations relatives a l'obtention de solutions techniques adaptecs
leurs besoins
specifiques et en leur facilitant l'acces au
volume toujours croissant de la technologie
moderne,
Convaincus que la cooperation internationale facilitera grandement la realisation de
ces buts.
Ont conclu le present traitc :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article l

Article premier

Establishment of a Union

Etablissement d'une union

(1) The States party to this Treaty (herei11after called "the Contracting States")
constitute a Union for cooperation in the
filing, searching, and examination, of applications for thc protection of inventions, and
for rcndering special technica\ services. The
Union shall be known as the Intemational
Patent Cooperation Union.

1) Les Etats parties au present traite (ciapres denommes « Etats contractants ») sont
constitues a l'etat d'union pour la cooperation dans le domaine du dcpöt, de la recherche et de !'examen des dcmandes de
protection des invcntions, ainsi que pour la
prestation de services techniques speciaux.
Cette union est denommee Union internationale de cooperation en matiere de brevets.
2) Aucune disposition du present traite
nc peut ctre interpretee comme restreignant

The Contracting States,
Desiring to make a contribution to the
progress of science and technology,
Desiring to perfect the legal protection of
inventions,
Desiring to simplify and rencier more economical thc obtaining of prot·~ction for inventions where protection is sought in
several countries,
Desiring to facilitate and accelerate access
by the pub\ic to the technical information
contained in documents describing new inventions,
Desiring to foster and accelcrate the cconomic dcvelopment of developing countries
through the adoption of measures designed
to increase the efficiency of their legal
systems, whether national or n~gional, instituted for the protection of inventions by
providing easily accessible information on
the availability of technological solutions
applicable to their special n;~eds and by
facilitating access to the ever expanding
volumc of modem technology,

(2) No provision of this Tr<~aty shall be
interpreted as diminishing the rights under

a
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(Översättning)

Konvention om patentsamarbete
avslutad i Washington den 19 juni 1970
De fördragsslutande staterna.
vilka önskar bidraga till vetenskapens och
teknologins utveckling,
vilka önskar förbättra rättsskyddet för
uppfinningar,
vilka önskar göra det enklare och billigare att erhålla skydd för uppfinningar när
sådant skydd sökes i flera länder,
vilka önskar underlätta för allmänheten
att snabbt rn tillgång till den tekniska information som finns i handlingar vilka beskriver nya uppfinningar.
vilka önskar främja och påskynda den
ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna genom att vidtaga åtgärder som är ägnade att göra skyddet för uppfinningar i deras r~ittssystem - nationella såväl som regionala - mera effektivt. genom att på ett
enkelt sätt ge dessa länder tillgång till information angående tekniska lösningar som
kan tillämpas på deras speciella behov och
genom att underlätta för dem att få tillgång
till den ständigt ökande mängden av modern
teknologi,
vilka är övertygade om att internationellt
samarbete i hög grad kommer att underHil ta att dessa mål uppnås,
har avslutat denna konvention.
INLEDANDE BESTAMMELSER
Artikel 1
U ppriittande ai: en union

1. De stater som tillträtt denna konvention li det följande benämnda "de fördragsslutande staterna"), bildar en union för samarbete i fråga om ingivandc, nyhctsgranskning och patentcrbarhetsprövning av ansökningar om skydd för uppfinningar och för
tillhandahtillande av särskilda tekniska tjänster. Denna union kallas Unionen för internationellt patentsamarbete.
2. Bestämmelserna i denna konvention
får icke tolkas som innebärande inskränk-
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the Paris Convention for thc Protection of
Jndustrial Property of any national or resident of any country party to that Convention.

les droits prevus par la Convention de Paris
pour la protection de Ja propriete industrielle
en faveur des nationaux des pays parties a
cette convention ou des personnes domiciliees dans ces pays.

Article 2

Article 2

Definition.i·

Definitions

For the purposes of this Treaty and the
Regulations and unless expressly stated
otherwise:

Au sens du present traitc et du reglement
d'exccution, et sauf lorsqu'un sens different
est expressement indiquc :

(i) "application" means an application for
the protection of an invention; references to
an ·'application" shall be construed as references to applications for p.~tents for inventions, invcntors' certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates
of addition, inventors' certificates of addition, and t1tility certificates o[ addition;

i) on entend par « demande » une demande de protection d'une invention; toute
rcference a une « demande )) s'entend
comme une reference aux demandes de
brevets d'invention, de certificats d'auteur
d'invention, de certificats d'utilite, de modCles d'utilite, de brevets ou certificats
d'addition, de certificats d'auteur d'invention
additionnels et de certificats d'utilite additionncls;
ii) toute reference a un « brevet )) s'entend
commc une referencc aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention,
aux certificats d'utilite, aux modeles d'utilite,
aux brevets ou certificats d'addition, aux
certificats d'autcur d'invention additionnels
et aux ccrtificats d'utilite additionnels;
iii) on entend par « brevet national » un
brevet delivrc par une adm:nistration nationale;
iv) on entend par « brevet regional )) un
brevet delivre par une administration nationale Oll intergouvernementa]e habilitee a
dC!ivrer des brevets ayant effet dans plus
d'un Etat;
v) on entend par « demande regionale ))
une demande de brevet regional;
vi) toutc refärence a une « demande nationale » s'entend comme une refärence aux
dcmandes de brevets nationaux et de brevets
regionaux, autres que les demandes deposees conformcment au present traitc;
vii) on entend par « dcmandc internationale » une demandc cteposee conformemcnt
au present traite;
viii) toute rcfärencc a une « demande ))
s'entend comme unc reference aux de-

(iil references to a ''patent" shall be
construed as references to pat<:nts for inventions, inventors' certificates, utility certificates, utility modcls, patents or certificates
of addition, invcntors' certificates of addition, and utility certificates of addition;
(iii) "national patent" means a patent
granted by a national authority;
(iv) "regional patent" means a patent
granted by a national or an intergovernmental authority having the power to grant
patents effcctive in more than one State;
(v) "regional application" means an application fora regional patent;
(vi) refercnces to a "natimwl application"
shall be construed as references to applications for national patents and regional patents, other than applications filed under
this Treaty;
(vii) ''international application" means an
application filed under this Tn:aty;
(viii) references to an "application" shall
be construed as references to international
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ning i de rättigheter som enligt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd tillkommer den som är medborgare i eller har hemvist i något av de länder som har tillträtt
den konventionen.
Artikel 2
Dej initioner

I denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna har följande uttryck nedan
angivna betydelse om annat ej uttryckligen
anges:
i) "ansökan'': ansökan om skydd för en
uppfinning; uttrycket "ansökan" omfattar
ansökan om patent, uppfinnarcertifikat, certifikat för nyttighetsmodell, nyttighetsmodell, tilläggspatent, tilläggscertifikat, tillläggsuppfinnarcertifikat och tilläggscertifikat för nyttighetsmodell;

ii) ··patent": med ullrycket avses - förutom patent - uppfinnarcertifikat, certifikat för nyttighetsmodell, nyttighetsmodell,
tilläggspatent. tilliiggscertifikat, tilläggsuppfinnarcertifikat och tilläggscertifikat för nyttighetsmodel I;
iii) '"nationellt patent": patent meddelat
av nationell myndighet;
iv) ''regionalt patent": patent meddelat av
nationell eller mellanstatlig myndighet som
är behörig att meddela patent med verkan
i mer än en stat;
v) "regional ansökan": ansökan om regionalt patent;
vi) "nationell ansökan'': annan ansökan
om nationellt patent eller regionalt patent
än sådan som ingivits enligt denna konvention;
vii) "internationell ansökan": ansökan
som ingivits enligt denna konvention:
viii) "ansökan'': med uttrycket avses såväl internationella som nationella ansök-

15

Prop. 1977/78:1. Del B
applications and national appfo;ations;
(ix) references to a "patent" shall be
construed as references to national patents
and regional patents;
(x) references to "national law" shall be
construed as refcrences to the national law
of a Contracting State or, whcre a regional
application or a regional patent is involved,
to the treaty providing for the filing of
regional applications or the granting of
regional patents;
(xi) ""priority date." for thc purposes of
computing time limits, means:
(a) whcre the international application
contains a priority claim und:er Artide 8,
the filing datt: of the applii:ation whose
priority is so claimed;
(b) where the international application
contains several priority claims under Article 8, thc filing datc of the ·~arliest application whosc priority is so claimed;
(c) wherc the international application
does not contain any priority claim under
Article 8. the international filing date of
such application;
(xii) "national Office'' mear.s the governmcnt authority of a Contracting State cntrusted with the granting of patents; references to a "national Office" shall be
construed as referring also to any intergovcrnmental authority which several States
have entrusted with the task of granting
regional patents, provided that at kast one
of those States is a Contracting State, and
providcd that the said States have authorized
that authority to assumc the obligations and
excrcise the powers which this Treaty .and
the Regulations provide for i.n respect of
national Offices;
(xiii) "dcsignated Office '' mcans the national Office of or acting for the State
dcsignated by the applicant under Chapter J
of this Treaty;

(xiv) ·'elected Office" mean:; the national
Office of or acting for thc Statc elected by
the applicant under Chapter Il of this
Treaty;
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mandes internationales et nationalcs;
ix) toute reference a un « brevet ,, s'entend comme une rCfercnce aux brevets nationaux et rcgionaux;
x) toute refärence a la « legislation nationale )) s'entend comme une refCrcnce a la
lcgislation nationale d'un Etat contractant
ou. lorsqu'il s'agit d'une demande regionale
ou d'un brevet regional, au traitc qui prevoit le depöt de demandes regionales ou la
delivrance de brevets rcgionaux;
xi) on entend par « date de prioritc »,
aux fins du calcul des dclais :
a) lorsque la demande internationale
comporte une revcndication de priorite selon
l'article 8, la date du depöt de la demande
dont la prioritc est ainsi revendiquce;
b) lorsque la demande internationale
comporte plusieurs revcndications de priorite selon l'article 8, la date du depöt de la
demande la plus ancienne dont la priorite
est ainsi rcvendiquce;
c) lorsque la demande internationale ne
comporte aucune revcndication de priorite
sclon l'article 8, la date du depöt international de cette demande;
xii) on entend par « officc national »
l'administration gouvernementale d'un Etat
contractant chargee de delivrer des brevets;
toute reference a un (( office national ))
s'entcnd egalement comme une rcfCrence a
toute administration intergouvcrnementale
chargee par plusieurs Etats de delivrer des
brevets regionaux, a condition que l'un de
ces Etats au moins soit un Etat contractant
et que ces Etats aicnt autorise ladite administration a assumer les obligations et a
exercer les pouvoirs que le present traitc
et le reglement d'execution attribuent aux
offices nationaux;
xiii) on entend par « office designe »
l'office national de l'Etat designe par le deposant conformement au chapitre I du present traitc, ainsi quc tout office agissant
pour cet Etat;
xiv) on entend par (( office elu )) l'office
national de l'Etat elu par le deposant conformement au chapitre IT du present traite,
ainsi que tout office agissant pour cet Etat;
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ningar;
ix) "patent": med uttrycket avses såväl
nationella som regionala patent;
x) "nationell lag": den nationella lagen
i fördragsslutande stat eller, i fråga om regional ansökan eller regionalt patent, det
fördrag som reglerar ingivandet av regionala ansökningar och meddelandet av regionala patent;
xi) ''prioritetsdag": vid beräkning av
tidsfrister,
a) när internationell ansökan innehåller
yrkande om prioritet enligt artikel 8, ingivningsdagen för den ansökan från vilken
prioritet åberopas;
b) när internationell ansökan innehåller
flera yrkanden om prioritet enligt artikel 8.
ingivningsdagen för den tidigaste av de ansökningar från vilken prioritet åberopas;
e) när internationell ansökan icke innehåller prioritetsyrkande enligt artikel 8, ansökningens internationella ingivningsdag;
xii) "nationell patentmyndighet": den
statliga myndighet i fördragsslutande stat
som har till uppgift att meddela patent;
med "nationell patentmyndighet" förstås
även mellanstatlig myndighet åt vilken flera stater uppdragit att meddela regionala
patent, under förutsättning att åtminstone
en av dessa stater är fördragsslutande stat
och att dessa stater uppdragit åt den myndigheten att åtaga sig de skyldigheter och
utöva de befogenheter som enligt denna
konvention och tilHimpningsföreskrifterna
tillkommer nationella patentmyndigheter;
xiii) ''designerad myndighet": den nationella patentmyndigheten i stat, som designerats av sökanden enligt kapitel J i denna
konvention, eller den nationella patentmyndighet som verkar för sådan stat;
xiv) "utwld myndighet": den nationella
patentmyndigheten i stat, som valts av sökanden enligt kapitel Il i denna konvention, eller den nationella patentmyndighet
som verkar för en sådan stat;
2 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del 8
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(xv) "receiving Office" means the national Officc or the intergovernmental organization with which the intcrnational application has becn filcd;
(xvi) "Union" means the International
Patent Coopcration Union;
(xvii) "Asscmbly" means the Assembly
of the Union;
(xviii) "Organization" me2.ns the World
Jntellectual Propcrty Organization;
(xix) "Jnternational Burcau'' means the
lnternational Bureau of the Organization
and, as Iong as it subsists, thc Unitcd International Burcaux for the Prot·~ction of Intellectual Propcrty (BJRPI);
(xx) "Director General" m1~ans the Director General of the Organization and. a~ long
as BIRPI subsists, the Director of BIRPI.

18

xv) 011 entend par (( office recepteur ))
l'officc national ou !'organisation intergouverncmentale ou la demande internationale a etc deposce;
xvi) on entend par « Union » !'Union internationale de coopfration en matiere de
brevets;
xvii) on cntend par « Assemblcc » l' Asscmblee de !'Union;
xviii) on cntcnd par « Organisation » !'Organisation mondiale de la propricte intellectuelle;
xix) on entend par «Burcau intcrnational » le Burcau international de !'Organisation ct, tant qu'ils existcront, les Bureaux
internationaux reunis pour la proteetion de
la propriete intellcetuelle (BJRPI);
xx) on entend par « Direeteur general »
le Direeteur general de !'Organisation et,
tant que les BIRPI existeront, le Directeur
des BIRPI.

CHAPTER I
INTERNATJONAL APPLICATION AND
INTERNATJONAL SEARCH

CHAPITRE I
DEMANDE INTERNATfONALE ET
RECHERCHE INTERNATIONALE

Article 3

Article 3

The lnternational Application

Demande internationa/e

(1) Applications for the protection of

.1) Les demandes de protection des in-

invcntions in any of the Contracting States
may be filcd as intcrnatioml applieations
under this Trcaty.
(2) An international application shall contain, as specified in this Trcaty and the Regulations, a request, a description, one or
more claims, one or more drawings (where
rcquired), and an ab~tract.

ventions dans tout Etat contractant peuvent
etre dcposecs en tant que demandes internationales au sens du present traitc.
2) Une demande internationale doit eomporter, conformement au present traite et
au reglement d'execution, une requete, une
deseription, une ou plusieurs revendications,
un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrege.
3) L'abrcgc sert exclusivement a des fins
d'information technique; il ne peut etre pris
en consideration pour aucune autre fin,
notammcnt pour apprccier l'etendue de la
protection demandce.
4) La dcmande internationale :

(3) The abstract merely serves the purposc of technical information and cannot be
taken into account for any othcr purpose,
particularly not for the purpose of interprcting the scopc of thc protection sought.
(4) The international appli·;ation shall:

(i) be in a prescribed Ianguagc;

i) doit etre redigce dans une des langues
p rese ri tes;
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xv) "'mottagande myndighet"': den nationella patentmyndighet eller mellanstatliga
organisation till vilken internationell ansökan ingivits;
xvi) "unionen": Unionen för internationellt patentsamarbete;
xvii) "församlingen": unionens församling;
xviii) ··organisationen": Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten;
xix) ''internationella byrån": organisationens internationella byrå och, så länge de
består, De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (BIRPI);
xx) "generaldirektören'': organisationens
generaldirektör och, så länge BIRPI består,
direktören för BIRPI.

KAPITEL I
INTERNATIONELL ANSÖKAN OCH
INTERNATIONELL NYHETSGRANSKNING
Artikel 3
Internationell ansiikan
l. Ansökan om skydd för uppfinning

1

fördragsslutande stat får inges som internationell ansökan enligt denna konvention.
2. Internationell ansökan skall i enlighet
med vad som närmare anges i denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna innehålla en anhttllan, en beskrivning, ett eller
flera patentkrav, en eller flera ritningar
(om så erfordras) och ett sammandrag.
3. Sammandraget tjänar enbart som teknisk information och får icke tillmätas betydelse för något annat ändamål, i synnerhet ej för tolkning av det begärda skyddets
omfattning.
4. I fråga om internationell ansökan gäller att
i) ansökningen skall vara avfattad på föreskrivet språk:

20

Prop. 1977/78:1. Del B
(ii) comply with the prescribed physical
requirements;
(iii) comply with the preseribed requirement of unity of invention;
(iv) be subjeet to the payment of the
preseribcd fees.

ii) doit remplir les eonditions materielles
preserites;
iii) doit satisfaire a rexigenee preserite
d'unite de l'invention;
iv) est soumise au paiement des taxes
preserites.

Article 4

Article 4

The Request

Requf!te

(I) The request shall eontain:
(i) a petition to the effeet that the international application be processed aceording to
this Treaty;
(ii) the designation of thi! Contraeting
State or States in which protection for the
invention is desired on the basis of the international applieation ("designated States");
if for any designated State a regional patent
is available and the applieant wishes to obtain a regional patent rather than a national
patent, the request shall so indieate; if,
under a treaty coneerning a regional patent,
the applicant eannot limit bis applieation
to certain of the States party to that treaty,
designation of one of those States and the
indieation of the wish to obtain the regional
patent shall be treated as desi.gnation of all
the States party to that treaty; if. under the
national law of the designa1:ed State, the
designation of that State has the effeet of
an application for a regional patent, the
designation of the said State sb.all be treated
as an indieation of the wish to obtain the
regional patent;
(iii) the namc of and othcr prescribed
data eoneerning thc applieant and the agent
(if any);

La requete doit eomporter:
i) une petition selon laquelle la demande
internationale doit etre traitce conformement au present traite;
ii) la designation du ou des Etats eontraetants ou la protection de l'invention est
demandee sur la base de la demande internationale (« Etats designes )) ) ; si le deposant
peut et desire, pour tout Etat designe,
obtenir Ull brevet regional au lieu d'un
brevet national, la rcquete doit l'indiquer;
si le deposant ne peut, en vertu d'un traite
rcJatif a Ull brevet regional, limiter Sa demande a certains des Etats parties audit
traite, la dcsignation de l'un de ces Etats
et l'indieation du desir d'obtenir un brevet
regional doivent etre assimilees a une designation de tous ees Etats; si, selon la
legislation nationalc de l'Etat designe, Ja
dcsignation de eet Etat a les cffets d'une
demande regionale, eette designation doit
etre assimilee a l'indieation du desir d'obtenir Ull brevet regional;

(iv) the title of the invention;
(v) the name of and other preseribed data
coneerning the inventor where the national
law of at kast one of the designated States
requires that these indications be furnished
at the timc of filing a national applieation.
Otherwise, thc said indieations may be furnished eithcr in the requcst or in separate
notices addressed to each designated Office
whose national law requires the furnishing
of the said indieations but allows that they

iv) le titre de l'invention;
v) le nom de l'inventcur ct les autres
renseignemcnts preserits le eoneernant, dans
le eas ou la legislation d'au moins l'un des
Etats dcsignes exigc que ces indieations
soient fournies des le dcpöt d'une demande
nationalc; dans les autres eas, lcsditcs indieations pcuvent figurer soit dans la requctc
soit dans des notiees distinetes adressees a
ehaque offiee dcsigne dont la legislation
nationale exige ces indieations mais pcrmet

1)

iii) Je nom et les autres renseignements
preserits relatifs au deposant et au mandataire (le eas eehCant);
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ii) ansökningen skall uppfylla de krav
som uppställes i formellt avseende;
iii) ansökningen skall uppfylla vad som
föreskrives om uppfinningens enhet;
iv) för ansökningen skall betalas föreskrivna avgifter.

Artikel 4
Anhållan
1. Anhållan skall innehålla:
i) framställning om att den internationella ansökningen skall handläggas enligt
denna konvention;
ii) angivande (designering) av den eller
de fördragsslutande stater i vilka sk]'dd för
uppfinningen begäres på grundval av den
internationella ansökningen ("designerade
stater"); om regionalt patent kan erhållas
för designerad stat och sökanden önskar erhålla sådant patent i stället för nationellt
patent, skall detta anges i anhållan; om sökanden enligt fördrag rörande regionalt patent icke kan begränsa sin ansökan till att
avse endast vissa av de stater som tillträtt
detta fördrag, skall designering av en av
dessa stater och begäran att få regionalt
patent anses innebära designering av alla
stater som tillträtt nämnda fördrag; om enligt den nationella lagen i designerad stat designering av den staten har samma verkan
som ansökan om regionalt patent, skall designering av nämnda stat anses innebära begäran om att få regionalt patent;
iii) sökandens namn och andra föreskrivna uppgifter om honom och, i förekommande fall. motsvarande uppgifter om hans
ombud;
iv) benämning på uppfinningen;
v) uppfinnarens namn och andra föreskrivna uppgifter om honom, om enligt den
nationella lagen i minst en av de designerade staterna dessa uppgifter skall lämnas
när en nationell ansökan inges; i annat fall
får dessa uppgifter lämnas antingen i anhållan eller i särskilt meddelande till den
designerade myndigheten i varje stat vars
nationella lag kräver att nämnda uppgifter
lämnas men tillåter att detta sker senare
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be furnished at a time later than that of
the filing of a national application.
(2) Every designation shall be subject to
the payment of the prescrib-~d fee within
the prescribed time limit.
(3) Unlcss the applicant asks for any of
the other kinds of protection referred to in
Article 43. designation shall mean that the
desired protection consists of tht grant of a
patent by or for the designated State. For
the purposes of this paragraph, Article 2(ii)
shall not apply.
(4) Failure to indicate in the request the
name and other prescribed d~.ta concerning
ihe inventor shall have no consequenee in
any designatcd State whose national law
requires the furnishing of th~ said indications but allows that they be furnished at a
time later than that of the filing of a national application. Failure to furnish the said
indications in a separate notice shall have
no consequence in any designatcd State
whose national law does not require the
furnishing of the said indications.

qu'elles ne soient donnees qu'apres le depöt
de la demande nationale.
2) Toutc designation est soumise au paiement, dans le delai prescrit, des taxes prescrites.
3) Si le deposant ne demande pas d'autres
titres de proteetion vises a l'article 43, la
dCsignation signifie que la protection dernandfo consiste en la dclivrancc d'un brevet
par ou pour l'Etat dcsignc. Aux fins du
present alinea, l'articlc 2.ii) ne s'appliquc
pas.
4) L'abscnce, dans la requete, du nom
de l'inventcur ct des autrcs renseignements
concernant l'inventeur n'entraine aucune
consequence dans les Etats dcsignes dont la
legislation nationalc cxige ces indications
mais permet qu'elles ne soient donnees
qu'aprcs le dcpöt de Ja demandc nationale.
L 'absenee de ees indieations dans une notiee
distinete n'entralne aueune consequence
dans les Etats designes ou ces indications ne
sont pas exigees par Ja Jegislation nationale.

Article 5

Artic/e 5

The Description

Descriptio11

The description shall disclose the invention in a manner sufficiently clcar and complete for the invention to be carried out by
a person skillcd in the art.

La description doit exposer l'invention
d'une maniere suffisamment claire et complcte pour qu'un homme du mctier puisse
I' exccute r.

Article 6

Article 6

The Claims

Reve11dicatio11s

The claim or claims shall define the
mattcr for which proteetion is sought.
Claims shall be elcar and coneise. They
shall be fully supported by the dcseription.

La ou les revendications doivent dcfinir
l'objet de Ja protection demandee. Les revendications doivent etre claires et concises.
EJles doivent se fonder entierement sur la
description.

Article 7

Article 7

The Drawings
(1) Suhject to thc provisions of para-

graph (2)(ii), drawings shall be required
when they arc nceessary for the understanding of thc invention.
(2) Wherc, without bcing neccssary for

Dessin.1·

1) Sous reserve de l'alinfa 2)ii), des
dessins doivent etrc fournis lorsqu'ils sont
necessaires a l'intelligence de l'invention.
2) Si l'invention est d'une nature tellc
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än vid ingivandet av nationell ansökan.
2. För varje designering skall inom föreskriven tid betalas föreskriven avgift.
3. Om sökanden icke begär någon av de
andra former av skydd som avses i artikel
43, innebär designering begäran om skydd i
form av patent meddelat av den designerade
staten eller med verkan för denna. Vid tilllämpning av detta stycke gäller icke artikel
.., ..
_.11.

4. Underlåtenhet att i anhållan uppge
uppfinnarens namn och lämna andra föreskrivna uppgifter rörande uppfinnaren skall
ej medföra rättsverkan i sftdan designerad
stat vars nationella lag kräver att dessa uppgifter lämnas men tillåter att detta sker senare iin vid ingivandet av nationell ansökan.
Underl[ttenhet att lämna dess<t uppgifter i
särskilt meddelande skall ej medföra rättsYerkan i sådan designerad stat vars nationella Jag icke kräver att dessa uppgifter lämnas.

Artikel 5
Bcskrirning

Bcskrivningcn skall vara så tydlig och
fullständig att en fackman med ledning d~ir
av kan utöva uppfinningen.

Artikel 6
Patentkrav

Patentkravet eller patentkraven skall ange
vad som sökes skyddat. Patentkrav skall
vara tydliga och kortfattade. De skall ha
fullt stöd i beskrivningen.

Artikel 7
Rit11i11gar

1. Om ej annat följer av vad som föreskrives under 2.ii skall ritningar inges när
·;ådana är nödvändiga för förståelsen av
uppfinningen.
2. Ar ritningar ej nödvändiga för förstå-
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thc understanding of the invention, the
nature of the invention admits of illustration by drawings:
(i) tbe applicant may include such drawings in the international application when
fil ed,
(ii) any dcsignated Office may require
that the applicant file such drn.wings with it
within the prescribed time limit.

qu'elle peut etre illustree par des dessins,
meme s'ils ne sont pas necessaires a son
intelligence :
i) le deposant peut inclurc de tels dessins
dans la demande internationale lors de son
depöt;
ii) tout office designe peut exiger que Je
deposant lui fournisse de tels dessins dans
le delai preserit.

Article 8

Artic/e 8

Clainzing Priority
( l) The international application may
contain a declaration, as prescribed in the
Regulations, claiming the priority of one or
more earlicr applications filed in or for any
country party to the Paris Convention for
thc Protection of Industrial Property.

(2)(a) Subject to the provlSlons of subparagraph (b), the conditions for, and the
cffoct of, any priority claim declared under
paragraph (1) shall be as provided in Article
4 of the Stockholm Act of the Paris Convention for thc Protection of Industrial Property.
(b) The international application for
which the priority of one or more earlier
applications filed in or for a Contracting
State ·is claimed may contain the designation
of that Statc. Whcre, in thc international
application, the priority of on1~ or more national applications filed in or for a designatcd State is claimed, or whm.~ thc priority
of an international application having designated only one Statc is elaimed, the
eonditions for, and the effect of, the priority
claim in that Statc shall be governed by
the national law of that State.

Revendication de priorite
1) La demande internationale peut com-

porter une declaration, conformc aux prescriptions du rcglement d'execution, revendiquant la prioritc d'unc ou de plusieurs
dcmandes antericures deposees dans ou pour
tout pays partie a la Convcntion de Paris
pour la protection de la propriete industrielle.
2)a) Sous reserve du sous-alinea b), les
eonditions et les effets de toute revcndication de priorite presentcc conformement a
l'alinea 1) sont ceux quc prevoit J'articlc 4
de l'Acte de Stockholm de la Convention de
Paris pour la protection de la proprictc industrielle.
b) La dcmande intcrnationale qui revcndique Ja priorite d'une ou plusicurs dcmandcs anterieures cteposccs dans ou pour un
Etat contractant pcut designer cet Etat. Si
Ja dcmande internationalc revendiquc Ja
priorite d'une ou de plusieurs dcmandes
nationalcs deposces dans ou pour un Etat
designe ou Ja priorite d'une demande internationale qui avait designe un seul Etat, les
conditions et les cffets produits par la revendication de priorite dans cet Etat sont ceux
quc prevoit la lcgislation nationale de ce
dernicr.

Artic/e 9

Article 9

The .Applicant

Deposant

(1) Any resident or national of a Con-

tracting Statc may iile an int1!rnational applieation.

1) Toute personnc domiciliee dans un Etat
contractant ct tout national d'un tel Etat
peuvcnt deposer une demande internationale.
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elsen av uppfinningen men är uppfinningen
av sådant slag att den kan belysas med ritningar,
i) får sökanden låta sådana ritningar ingå i den internationella ansökningen när
denna inges,
ii) får varje designerad myndighet kräva
att sökanden till denna myndighet inger sådana ritningar inom föreskriven tid.

Artikel 8
Yrkande om privri1ct

J. Internationell ansökan får enligt vad
som föreskrives i tillämpningsbestämmelserna innehålla förklaring, i vilken yrkas prioritet från en eller flera tidigare ansökningar
som ingivits i e:Ier för land vilket är anslutet till Pariskonventioncn för industriellt
rättsskydd.
2. a) I fråga om villkoren för och verkan av yrkande om prioritet som framställts
enligt bestämmelsen under l gäller vad som
sägs i artikel 4 i Stockholmsakten av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, om
ej annat följer av vad som föreskrives under b.

b) Inh:rnationell ansökan, i vilken yrkas
prioritet från en eller flera tidigare ansökningar som ingivits i eller för en fördragsslutande stat, får innehålla designering av
denna stat. Om i internationell ansökan prioritet yrkas från en eller flera nationella ansökningar som ingivits i eller för en designerad stat, eller om prioritet yrkas från internationell ansökan i vilken endast en stat
designerats, skall villkoren för och verkan
av yrkande om prioritet i den staten bestämmas av den statens nationella Jag.

Artikel 9
Sökanden
1. Internationell ansökan får inges av den
som har hemvist i eller är medborgare i fördragsslutande stat.
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(3) The concepts of residcnce and nationality, and the application of those conccpts in cases where there arc several
applicants or wherc the applicants are not
the same for all the designated States, are
defined in the Rcgulations.

2) L'Assemblee pcut dccider de permettre
aux personnes domiciliees dans tout pays
partie a la Convention de Paris pour Ja
protection de la propriete industrielle qui
n'est pas partie au present traite, ainsi
qu'aux nationaux de ce pays, de deposer des
demandcs internationales.
3) Les notions de domicile et de nationalite, ainsi que l'application de ces notions
lorsqu'il y a plusieurs deposants ou lorsque
les deposants ne sont pas les memes pour
tous les Etats designes, sont dcfinies dans Je
reglcment d'execution.

Article JO

Article JO

(2) The Assembly may decide to allow the
residents and the nationals of any country
party to the Paris Convention for the Protection of lndustrial Property which is not
party to this Treaty to file international
applications.

The Receivi11g O/jice

Of/ice recepteur

The intcrnational application shall be filed
with the prescribed recciving Office, which
will check and process it as provided in this
Treaty and thc Regulations.

La demande internationalc doit ctre dcposee auprcs de l'office rccepteur prescrit, qui
la c.:ontrolc et la traitc conformemcnt au present traitc ct au rcglement d'execution.

Artic/e 11

A rticle 11

Filing Datc and Effects oj thc
Interiuuio11al Applicctio11

Date du d''put el ef jets de la demandc
in temationale

(J) The rt:cciving Office shall accord as
thc intcrnational filing datc the date of
rcccipt of the international application,
providcd that that Office has found that,
at thc timc of receipt:

1) L "office recepteur accorde, t:n Lant que
datc du depot international, la date de reception de la demande intcrnationale pour
autant qu"il constate, lors de ccttc reception,
que :

(i) the applicant does not oöviously lack,
for rcasons of residence or nationality, thc
right to file an international application
with the receiving Officc,

i) le deposant n'cst pas depourvu manifcstement, pour des raisons de domicile ou
de nationalite, du droit de deposcr une demandc intcrnationale aupres de l'office reccpteur;
ii) la demande intcrnationale est rcdigcc
dans la langue prescrite;
iii) la dcmande internationalc comportc
au moins les elements suivants :
a) une indication selon laquelle elle a
ete deposee ~l titre de demande intcrnationale;
b) la dcsignation d'un Etat contractant
au moins;
c) le nom du deposant indique de Ja
manierc prcsc.:rite;

tii) the international applic:::.tion is in the
prescribed language,
(iii) the international application contains
at least thc following elements:
(a) an indication that it is intended as
an international application,
(b) the designation of at kast one Contracting State,
(c) the namc of thc applkant, as prescribed,
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2. Församlingen får besluta att internationell ansökan får inges av den som har
hemvist i eller är medborgare i land som
tillträtt Pariskonventionen för industriellt
rättsskydd men icke tillträtt denna konvention.

3. I tillämpningsföreskrifterna definieras
begreppen hemvist och medborgarskap samt
regleras ti!Himpningen av dessa begrepp när
det finns flera sökande eller när det ej är
samma sökande för alla designerade stater.

Artikel 10
Mvttagande myndighet

Internationell ansökan skall inges till föreskriven mottagande myndighet, som skall
kontrollera och handlägga den i enlighet
med vad som stadgas i denna konvention
och i tillämpningsförcskriftcrna.

Artikel 11
lngirningsdag fur och rättSl'crkan av
internationell ansökan

1. Mottagande myndighet skall som internationell ingivningsdag fastställa den dag
då myndigheten mottog den internationella
ansökningen, under förutsättning att myndigheten finner att vid tidpunkten för mottagandet
i) det icke är uppenbart att sökanden på
grund av sitt hemvist eller sitt medborgarskap ej har rätt att inge internationell ansökan till den mottagande myndigheten;

ii) den internationella ansökningen är avfattad på föreskrivet språk;
iii) den internationella ansökningen innehåller f1tminstone följande uppgifter:
a) uppgift om att den är avsedd som internationell ansökan;
b) designcring av minst en fördragsslutande stat;
c) sökandens namn angi~·et på föreskrivet
sätt:
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(d) a part which on the facc of it appcars
to be a description,
(e) apart which on the face of it appears
to be a claim or claims.
(2)(a) If the receiving Officc finds that
the international application did not, at thc
timc of reccipt, fulfill the requircments listed
in paragraph (l), it shall, as provided in the
Regulations, invite the applicant to file the
required correction.

d) une partie qui, a prcmiere vue, semble
constituer une description;
e) une partie qui, a premiere vue, semble
constituer une ou des revendications.
2)a) Si l'office recepteur constate que la
demande intemationale ne remplit pas, lors
de sa reception, les conditions enumerees a
l'alinfa 1), il invite le deposant, conformcment au reglement d'execution, a faire Ja
correction nccessaire.

(b) If the applicant complies with the
invitation, as provided in thc: Regulations,
the receiving Office shall accord as the
international filing date the date of reccipt
of the rcquired corrcction.

b) Si le deposant denne suite a cette
invitation, conformement au reglement
d'execution, l'office recepteur accorde, en
tant que date du depöt international, la date
de reception de la correction exigee.

(3) Subject to Article 64(4), any international application fulfilling the rcquirements listcd in items (i) to (iii) of paragraph (1) and accorded an international
filing date shall have the effect of a regular
national application in each designated State
as of the intcrnational filing <late, which
<late shall be considered to be the actual
filing <late in cach dcsignated Statc.
(4) Any international application fulfilling the requircments listcd in items (i) to
(iii) of paragraph (l) shall be equivalent to
a regular national filing within. the meaning
of the Paris Convention for the Protcction
of Industrial Propcrty.

3) Sous rcservc de l'article 64.4), toute
demande intcrnationale remplissant les conditions cnumerees aux points i) a iii) de
ralinfa 1) et a laquelle une date de dcpöt
international a ete accordee a, des la <late du
depöt international, les effets d'un depöt
national regulier dans chaque Etat designe;
cctte date est consideree comme date de
depöt effectif dans chaque Etat designe.
4) Toute demande internationale remplissant les conditions enumerees aux points
i) a iii) de l'alinea 1) est consideree comme
ayant la valeur d'un dcpöt national regulier
au scns de la Convention de Paris pour la
protection de la propriete industrielle.

Article 12

Article 12

Transmittal of the lntemationd Application
to the lnternatio11al Bureau and tlze l11ternational Searching Authority

Transmission de la demande internationale
au Bureau i11ternational et a l' administration chargee de la recherche internationale

(1) One copy of the international application shall be kept by the receiving Office
("home copy"), one copy (''r·~cord copy")
shall be transmitted to the Jnternational
Bureau, and another copy ("search copy")
shall be transmitted to the competent International Searching Authority referred to
in Article 16, as provided in the Regulations.

1) Un excmplaire de la demande internationale est conserve par l'office recepteur
( « copie pour l'office recepteur »), un exemplaire (« exemplaire original ») est transmis
au Bureau international et un autrc exemplaire (« copie de recherche ») est transmis
a l'administration competente chargce de la
rccherche internationale visee a l'article 16,
conformemcnt au reglcment d'execution.

(2) The record copy shall be considered

2) L ·exemplaire original est considere
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d) en del som vid ett ytligt betraktande
förefaller vara en beskrivning;
e) en del som vid ett ytligt betraktande
förefaller vara ett eller flera patentkrav.
2. a) Finner den mottagande myndigheten att den internationella ansökningen vid
tidpunkten för mottagandet ej uppfyllde de
krav som anges under 1, skall myndigheten
i enlighet med vad som sägs i tillämpningsförcskrifterna anmoda sökanden att vidtaga
erforderlig rättelse.
h) Efterkommer sökanden denna anmodan i enlighet med vad som sägs i tillämpningsföreskrifterna, skall den mottagande
myndigheten som internationell ingivningsdag fastställa den dag då begärd rättelse
mottogs.
3. Om ej annat följer av vad som sägs
i artikel 64.4, skall internationell ansökan,
som uppfyller under 1. i-iii angivna krav
och som erhållit internationell ingivningsdag, från den internationella ingivningsdagen ha samma verkan som en vanlig nationell ansökan i varje designerad stat. Denna
dag skall anses såsom faktisk ingivningsdag i varje designerad stat.
4. Internationell ansökan som uppfyller
under 1. i-iii angivna krav skall vid tilllämpning av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd jämställas med en vanlig
nationell ansökan.

Artikel 12
översändande av internationell ansökan till
internationella byrån och internationella nyhetsgranskningsmyndigheten
1. Ett exemplar av den internationella ansökningen skall behållas av den mottagande
myndigheten ("mottagande myndighetens
exemplar"), ett exemplar ("arkivexemplaret'') skall sändas till internationella byrån
och ett exemplar ("granskningsexemplaret")
skall i enlighet med vad som sägs i tillämpningsföreskrifterna sändas till den behöriga
internationella nyhetsgranskningsmyndighet
som avses i artikel 16.
2. Arkivexemplaret skall anses vara ori-

29

Prop. 1977 /78: 1. Del B

30

the true copy of the international application.
(3) The international applii;ation shall be
considered withdrawn if the: record copy
has not been received by thc International
Bureau within the prescribed 1ime limit.

comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.
3) La demande internationalc est consideree comme retiree si Je Bureau intemational ne rec;oit pas l'exemplaire original
dans le dclai prescrit.

Article 13

Ar1icle 13

A vailability oj Copy oj the Jnterna1ional
Application to Designated Off ices

Possibilifl; pour les ojjiccs ch'signes de recci•oir copic de la dcmande intcrnationale

(1) Any designated Office may ask the
Intemational Bureau to transmit to it a copy
of the international application prior to the
communication provided for in Article 20,
and the International Bureau shall transmit
such copy to the designated Office as soon
as possible after the expiration of one year
from the priority date.

1) Tout office dcsigne peut demandcr au
Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prcvuc a l'article 20; le Bureau international lui rcmet cctte copie des que possible apres l'expiration d'un dclai d'une annce
il compter de la <late de prioritc.

(2)(a) The applieant may, at any time.
transmit a eopy of his intemational applieation to any designated Offiee.
(b) The applieant may, at any time, ask
the International Bureau to transmit a copy
of his international application to any designated Office, and the International
Bureau shall transmit such copy to the designated Office as soon as possible.
(c) Any national Office may notify the
International Bureau that it does not wish to
receive copies as provided for in subparagraph (b), in whieh case that subparagraph
shall not be applieable in rcspect of that
Office.

2)a) Le deposant peut, en tout temps, remettre a tout offiee designe une copie de sa
demande internationale.
b) Le deposant peut en tout temps, dcmander au Bureau international de remettrc
a tout office dcsigne une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet des quc possible cettc copie
audit office.
c) Tout offiee national peut notifier au
Bureau international qu'il ne desire pas recevoir les copies visees au sous-alinfa b);
dans ce cas, ledit sous-a\inea ne s'applique
pas pour cet officc.

Article 14

Article 14

Certain Dejects in the lnternational
Application

lrregularitt;s dans la demande internationale

(l)(a) The reeeiving Office shall check
whether the international application contains any of the following defects, that is
to say:
(i) it is not signed as provid.ed in the Regulations;
(ii) it does not contain the prescribed
indications concerning the applicant;
(iii) it does not contain a title;

l)a) L'office recepteur verifie si la demande internationalc :

i) est signee conformement au reglement
d'execution;
ii) comporte les indications prescrites au
sujet du deposant;
iii) comporte un titre;
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ginalexemplar av den internationella ansökningen.
3. Den internationella ansökningen skall
anses återkallad om arkivexemplaret icke
har kommit internationella byrån tillhanda
inom föreskriven tid.
Artikel 13
MDj/ighet för designerad myndighet att
ti/lgäng till internationell ansökan

få

J. Designerad patentmyndighet får begära att internationella byrån skall tillställa
myndigheten avskrift av den internationella
ansökningen innan sådant övcrsändande som
föreskrives i artikel 20 ägt rum. Internationella byrån skall i så fall sända denna avskrift till den designerade myndigheten snarast efter del att ett år förflutit frfm prioritctsdagcn.
2.a) Sökanden får när som helst sända
avskrift av sin internationella ansökan till
designerad myndighet.
h) Sökanden får när som helst begära att
internationella byrån skall sända avskrift av
hans internationella ansökan till designerad
myndighet. Internationella byrån skall i så
fall så snart som möjligt sända denna avskrift till n;imnda myndighet.
c) Nationell patentmyndighet får meddela internationella byrån att den icke öns-

kar mottaga avskrift enligt b. I sådant fall
skall nämnda punkt icke gälla i fråga om
den myndigheten.

Anikel 14

Visrn brister i i111crnatio11ell ansiikan
I .a) Mottagande myndighet skall undersöka om den internationella ansökningen

il är undertecknad enligt tillämpningsföreskriftcrna:
ii) innehåller föreskrivna uppgifter rörande sökanden;
iii) innehåller benämning på uppfinningen;
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(iv) it does not contain an abstract;
(v) it does not comply to the extent
provided in the Regulations with the prescribed physical requirements.

iv) comporte un abrege;
v) remplit, dans la mesure prevue par le
reglement d'execution, les conditions materielles prescritcs.

(b) If the receiving Office finds any of
the said defects, it shall invite the applicant
to correct the international application
within thc prescribed time limit, failing
which that application shall be considered
withdrawn and the receiving Office shall so
declare.

b) Si l'office recepteur constate que l'unc
de ces prescriptions n'est pas observee, il
invite le deposant a corriger la demande
internationale dans le delai prescrit; a defaut, cette demande est consideree comme
retiree et l'office recepteur le declare.

(2) lf the international app;iication refers
to drawings which, in fact, an:: not included
in that application, the rec·~iving Office
shall notify the applicant acc:ordingly and
he may furnish them within the prescribed
timc limit and, if he does, the international
filing date shall be the datc on which the
drawings arc received by the receiving
Office. Otherwise, any reference to the said
drawings shall be considered non-existent.
(3)(a) lf the receiving Offae finds that,
within the prescribed time limits, the fees
prcscribed under Article 3(4)(iv) have not
been paid, or no fee prescrib·~d under Article 4(2) has becn paid in respect of any
of the designated States, the international
application shall be considen:d withdrawn
and the recciving Office shall so declare.
(b) If thc rcceiving Office ~'inds that the
fee prcscribed under Article 4(2) has been
paid in rcspect of one or more (but less
than all) designatcd States within the prescribed time limit, the desigm.tion of those
States in respect of which it has not been
paid within the prescribed time limit shall
be considercd withdrawn and thc receiving
Office shall so declarc.
(4) Jf, after having accorded an international filing date to the international application, the receiving Office finds, within
the prescribed time limit, that any of the
to (iii) of
rcquirements listed in items
Article 11(1) was not complied with at that
date, the said application shall be considered
withdrawn and the rcceiving Office shall
so declare.

m

2) Si la demande intcrnationale se refrre

a dcs dessins bien quc ccux-ci ne soient pas
inclus dans la demande, l'office receptcur
le notifie au deposant, qui peut remcttre ces
dcssins dans le delai prescrit; la date du depöt intcrnational est alors la date de reception desdits dcssins par l'office rccepteur.
Sinon, toute refärence a de tels dessins est
consideree comme incxistante.

3)a) Si l'office recepteur constate que les
taxes prescritcs par l'article 3.4)iv) n'ont pas
ete payees dans le delai prescrit ou que la
taxe prcscrite par l'article 4.2) n'a ete payce
pour aucun dcs Etats dcsigncs, la dcmandc
intcrnationalc est considerce comme retirce
et l'office recepteur le declare.

b) Si l'office rccepteur constatc que la
taxe prcscrite par l'article 4.2) a etc payee
dans le delai prescrit pour un ou plusieurs
Etats designcs (mais non pour tous ces
Etats), la designation de ceux desdits Etats
pour lesquels la taxe n'a pas cte payee dans
le delai prescrit est considcrce comme rctiree et l'office reccpteur le dcclare.
4) Si, apres qu"il a accorde a la demande
internationale une date de ctepöt intcrnational, l'office recepteur constate, dans le delai prescrit, que l'unc quelconque des conditions enumerces aux points i) a iii) de
l'article 11.1) n'etait pas remplie a cette
date, cette demande est consicteree comme
rctiree et l'office recepteur le declare.
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iv) innehåller sammandrag;
v) i den utsträckning som anges i tillämpningsföreskrifterna uppfyller de krav som
uppställes i fråga om ansökningshandlingarnas utformning i formellt avseende.
b) Finner mottagande myndighet att dessa krav ej är uppfyllda, skall myndigheten
anmoda sökanden att inom föreskriven tid
avhjälpa bristerna i den internationella ansökningen. Efterkommes ej denna anmodan
skall ansökningen anses återkallad, och den
mottagande myndigheten skall avge förklaring härom.
2. Hänvisas i den internationella ansökningen till ritningar, fastän dessa icke ingår i ansökningen, skall den mottagande
myndigheten underrätta sökanden härom.
Denne får i så fall inge dessa ritningar
inom föreskriven tid. Gör sökanden detta,
blir den internationella ingivningsdagen den
dag då dessa ritningar kom den mottagande
myndigheten tillhanda. I annat fall lämnas
hiinvisningen till sådana ritningar utan avseende.
3.a) Finner mottagande myndighet att de
avgifter som föreskrives i artikel 3.4.iv icke
betalats inom föreskriven tid eller att avgift som föreskrives i artikel 4.2 icke erlagts
för minst en av de designerade staterna,
skall den internationella ansökningen anses
återkallad. Den mottagande myndigheten
skall avge förklaring härom.
b) Finner mottagande myndighet att avgift som föreskrives i artikel 4.2 betalats
inom föreskriven tid för en eller flera (men
ej för alla) designerade stater, skall designeringen av de stater för vilka avgift ej erlagts
inom föreskriven tid anses återkallad. Den
mottagande myndigheten skall avge förklaring h~irom.
4. Om mottagande myndighet efter det
att internationell ansökan åsatts internationell ingivningsdag, inom föreskriven tid
finner att något av de krav som anges i artikel 11.1. i-iii icke var uppfyllda nämnda
dag, skall ansökningen anses återkallad.
Den mottagande myndigheten skall avge
förklaring h~irom.
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Article 15

Article 15

The lnternational Search

Recherche internationale

(1) Each international application shall
be the subject of international search.
(2) The objective of the international
search is to discover relevant prior art.

1) Chaque demande intcrnationale fait
l'objet d'une recherche internationalc.

(3) International scarch shall be made on
the basis of the claims, with due rcgard to
the description and the drawings (if any).

3) La rechcrche internationale s'effectue
sur la base des rcvcndications, compte tenu
de la description et des dessins (le cas
echeant).

(4) The lnternational Searching Authority
refcrred to in Article 16 shall endeavor to
discover as much of the relevant prior art
as its facilitics permit, and shall, in any
case, consult the documentation spccified
in the Regulations.

4) L 'administration chargce de Ja recherche intcrnationalc visee a l'article 16 s'efforce de dccouvrir l'ctat de la technique
pertinent dans toute la mesure ou ses
moyens le Jui pcrmettent et doit, en tout
cas, consulter la documentation specifiee
par le rcglement d'execution.

(5)(a) If the national law of the Contracting State so permits, the applicant who files
a national application with the national
Office of or acting for su·:h State may,
subject to the conditions provided for in
such law, request that a scarch similar to
an international search ("international-type
search") be carried out on such application.

5)a) Le titulaire d'unc demande nationale deposce aupres de l'office national d'un
Etat contractant ou de l'office agissant pour
un tel Etat pcut, si la lcgislation nationale de
cet Etat le pcrmet, et aux conditions prevues par cette legislation, demander qu'une
recherche semblable a une recherche internationale ( « rccherche de type international ») soit effcctuee sur cette demande.

(b) If the national law of thc Contracting
State so permits, the national Office of or
acting for such State may s>Jbject any national application filed with i1: to an international-type search.

b) L 'office national d'un Etat contractant ou l'office agissant pour un tel Etat
peut, si la legislation nationale de cet Etat
le permet, soumettre a une rechcrche de
type intemational toute demande nationale
deposee aupres de lui.

(c) The international-type search shall be
carried out by the International Searching
Authority refcrrcd to in Article 16 which
would be competcnt for an international
search if the national application were an
intcrnational application and were filed with
the Office refcrred to in subparagraphs (a)
and (b). If the national app1ication is in a
languagc which the International Scarching
Authority considers it is not cquipped to
handle, thc international-type search shall
be carricd out on a transbtion prcpared

c) La rechcrche de type intcrnational est
effectuee par !'administration chargcc de la
rccherche intcrnationale, visce a l'articlc 16,
qui serait comp~tcnte pour proccder a la recherche internationale si la demande nationale ctait une demande internationale deposee auprcs de l'office vise aux sous-alineas
a) et b). Si la demande nationale est redigee
dans une langue dans Jaquellc !'administration chargee de la recherche internationale
estime n'Gtre pas a meme de traiter la demande, la recherche de type international

2) La rccherche intcrnationalc a pour
objet de decouvrir l'etat de Ja technique
pertinent.
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Artikel 15
Internationell ny lzetsgranskning

1. Internationell ansökan skall underkastas internationell nyhetsgranskning.
2. Den internationella nyhetsgranskningen har till syfte att klarlägga teknikens
ståndpunkt på vederbörande område.
3. Den internationella nyhetsgranskningen skall utföras på grundval av patentkraven
med vederbörlig hänsyn tagen till beskrivningen samt till ritningarna, om sådana
finnes.
4. Den internationella nyhetsgranskningsmyndighet som anges i artikel 16 skall sträva efter att klarHigga teknikens ståndpunkt
på vederbörande omrade i så stor utsträckning som dess resurser medger. Myndigheten skall i vart fall genomgå den dokumentation som anges i tilHimpningsföreskrifterna.
5.a) Om fördragsslutande stats nationella lag tillåter det, får sökande som inger
nationell ansökan till den statens nationella
patentmyndighet eller den nationella patentmyndighet som verkar för den staten, under
de förutsättningar som anges i nämnda
lag, begära att denna ansökan skall bli föremål för nyhetsgranskning som motsvarar
internationell nyhetsgranskning ("nyhetsgranskning av internationellt slag .. ).
b) Om fördragsslutande stats nationella
lag tillåter det, rår den statens nationella
patentmyndighet eller den nationella patentmyndighet som verkar för den staten låta
varje nationell ansökan som inges till myndigheten bli föremål för nyhetsgranskning
av internationellt slag.
c) Nyhetsgranskning av internationellt
slag utföres av den internationella nyhetsgransl-:ningsmyndighet som avses i artikel
16, vilken skulle ha varit behörig att utföra internationell nyhetsgranskning om den
nationella ansökningen hade varit internationell ansökan och hade ingivits till den
patentmyndighet som anges under a och
b. Om den nationella ansökningen är avfattad på språk som den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten anser sig icke
ha resurser att behandla, skall nyhetsgransk-
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by the applicant in a language prescribed
for international applications and which the
International Searching Authority has undertaken to accept for international applications. The national application and the
translation, when required, shall be presented in the form prescribed for international
applications.

est effectuee sur la base d'une traduction
preparce par le deposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagee a accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigee, doivent ctre presentees dans la forme prescrite pour les demandes internationales.

Article 16

Article 16

The lmemational Searclzing Awlzority

Administration clzargee de la recherclze intemationale

(1) International search sball be carried
out by an Intcrnational Scarching Authority,
which may be cither a national Office or an
intergovernmental organization, sucb as the
International Patent Institute, whose tasks
include th..: ..:stablishing of documentary
search reports on prior art with respect to
inventions which are the subject of applications.

1) La recherche internationale est effectuce par une administration chargee de la
rccherche intcrnationale; celle-ci peut etre
soit un office national, soit une organisation
intergouvernementale, tclle que !'Institut international des brevets, dont les attributions
comportent l'etablisscment de rapports de
rccherche documentaire sur retat de la
technique relatif a des inventions objet de
demandes de brevets.
'.:!) Si, en attendant I'institution d'unc seule administration chargee de la recherche
internationale, il existe plusieurs administrations chargccs de la rcchcrche internationale,
chaque officc recepteur specifie, conformcmcnt aux dispositions de J'accord applicable
mentionnc a ralinea 3)b), celle ou celles de
ccs administrations qui seront compCtentes
pour proccdcr a la recherche pour les demandes internationalcs deposees aupres de
cet office.
3)a) Les administrations chargces de la
rechcrche internationale sont nommces par
l'Assembkc. Tout officc national et toute
organisation intergouverncmentalc qui satisfont aux cxigences visccs au sous-alinea c)
pcuvent etrc nommcs en qualite d'administration chargce de Ja rccherche intcrnationale.
b) La nomination dcpcnd du consentement de l'office national ou de rorganisation intergouvernemcntale en cause et de la
conclusion d'un accord, qui doit etre
approuve par l'Assemblee, cntre cet office
ou cdte organisation et le Burcau interna-

(2) If, pending the cstablishment of a
single lntcrnational Searching Authority,
thcre are scveral Intcrnatio:nal Scarching
Authoritics, cach recciving Office shall, in
accordancc with thc provisions of the applicablc agrecmcnt refcrrcd to in paragraph
(3)(b), specify the International Searching
Authority or Authorities competent for the
searching of international applications filed
with such Officc.

(3)(a) International Searching Authorities
shall be appointed by the Assembly. Any
national Officc and any intergovernmcntal
organization satisfying thc requirements refcrred to in subparagraph (c) may be
appointed as International Searching Authority.
(b) Appointment shall be conditional on
the consent of the national Office or intergovernmcntal organization to be appointcd
and thc conclusion of an agrcement, subject
to approval by the Assembly, betwcen such
Office or organization and the International
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ning av internationellt slag utföras på en av
sökanden utarbetad översättning till ett
språk, som föreskrives för internationella
ansökningar och som den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten åtagit sig att
godtaga för internationella ansökningar. Den
nationella ansökningen och översättningen,
om sf1dan erfordras, skall uppfylla de krav
i formellt avseende som föreskrives för internationella ansökningar.
Artikel 16
l ntemationell ny hetsgra1ZSkningsmyndighet

1. Den internationella nyhetsgranskningcn skall utföras av internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Denna myndighet
kan vara antingen nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation, såsom
internationella patentinstitutet, i vars uppgifter ingår att upprätta nyhctsgranskningsrapporter beträffande teknikens ståndpunkt
med avseende på uppfinningar som är föremftl för ansökningar om patent.
2. Om det, till dess en enda internationell nyhetsgranskningsmyndighct har uppriittals, finns flera internationella nyhetsgranskningsmyndigheter, skall varje mottagande myndighet i enlighet med besfämmclscrna i sådant tilfömpligt avtal som avses

under 3.b ange den eller de nyhetsgranskningsmyndigheter som är behöriga att utföra nyhetsgranskning av internationell ansökan som ingivits till den mottagande myndigheten.
3.a) De internationella nyhetsgranskningsmyndigheterna förordnas av församlingen. Nationell patentmyndighet och mellanstatlig organisation som uppfyller de
krav som anges under c kan förordnas till
internationell nyhetsgranskningsmyndighet.

b) Sådant förordnande föruts~itter att vederbörande nationella patentmyndighet eller
mellanstatliga organisation ger sitt samtycke och att avtal, som skall godkännas av
församlingen, ingås mellan nämnda myndighet eller organisation och internationella
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Bureau. The agreement sha''l specify the
rights and obligations of the parties, in
particular, the formal undertaking by the
said Office or organization to apply and
obscrve all the common rules of international scarch.
(c) The Regulations prescribe the mm1mum requiremcnts, particularly as to manpower and documcntation, which any Office
or organization must satisfy bdore it can be
appointed and must continue to satisfy while
it remains appointed.
(d) Appointment shal\ be for a fixed
period of time and may be extendcd for
further periods.
(e) Before the Assembly makes a decision
on the appointment of any national Office
or intcrgovernmental organization, or on
the extension of its appointment, or before
it allows any such appointment to lapse, the
Assembly shall hear the interc:sted Office or
organization and seek the advice of the
Committee for Technical Coopcration referred to in Articlc 56 oncc that Committee
has been established.

tional. Cet accord specifie les droits et ob1igations des parties ct contient en particu-

lier l'engagement formel dudit office ou de
laditc organisation d'appliquer et d'observer
toutes les regles communes de la recherche
internationale.
c) Le rcglcment d'execution prescrit les
cxigences minimales, particulierement en ce
qui concerne Je personncl et la documentation, auxquclles chaque office ou organisation doit satisfairc avant qu'il puisse etre
nomme et auxquclles il doit continuer de
satisfaire tant qu'il demcure nomme.
d) La nomination est faite pour une periode determince, qui est susceptible de
prolongation.
e) Avant de prendre une decision quant
a la nomination d'un office national ou
d\me organisation intergouvernementale ou
quant a la prolongation d'une telle nomination, de mf:me qu'avant de laisser une telle
nomination prendrc fin, l'Asscmblee entend
l'office ou ]'organisation en cause et prend
ravis du Comit6 de cooperation technique
vise a l'article 56, une fois ce Comite etabli.

Article 17

Article 17

Procedure Before the lnternational
Searching A uthority

Proci:d11re az1 se in de l' administration chargee de la recherche intemationa/e

(1) Proccdure bcfore thc Intemational
Searching Authority shall be govemed by
the provisions of this Treaty, thc Regulations, and the agreement whic:h the International Bureau shall concludc, subjcct to this
Treaty and the Regulations, with the said
Authority.
(2)(a) If the Intcrnational Searching Authority considers
(i) that the international 2.pplication relates to a subject matter which thc International Searching Authority is not required,
under thc Regulations, to search, and in the
particular casc decides not to search, or

l) La proccdure au sein de !'administration chargee de la rechcrche internationale
est determinee par le present traitc, le reglement d'execution et l'accord que le Bureau
international conclut, conformement au present traite et au reglement d'execution, avec
cctte administration.
2)a) Si !'administration chargee de la rechcrche internationale estime :
i) quc la demande internationale concerne Ull objet a ]\~gard duquel clle n'est pas
tenuc, selon le reglemcnt d'execution, de
proceder a la recherche, et decide en l'espece 11C pas proccder ala recberche, Oll

lii) that thc description, the claims, or the
drawings, fai\ to comply with the prescribcd

ii) que la description, les revendications
ou les dcssins nc rcmplissent pas les condi-
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byrån. I detta avtal skall parternas rättigheter och skyldigheter anges, och det skall i
synnerhet innehålla myndighetens eller organisationens uttryckliga åtagande att tilllämpa och iakttaga alla de allmänna regler
som gäller för internationell nyhetsgranskning.
c) I tillämpningsföreskrifterna anges de
minimikrav, särskilt i fråga om personal
och dokumentation, vilka myndighet eller
organisation måste uppfylla innan den kan
förordnas och vilka den måste uppfylla så
]~inge förordnandet består.
d) Förordnande skall ges för viss tid. Det
kan förli.ingas.
e) Innan församlingen fattar beslut rörande förordnande av nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation eller rörande förfangning av sådant förordnande
samt innan den låter sådant förordnande
upphöra, skall församlingen höra vederbörande myndighet eller organisation och inhämta yttrande från den kommitte för tekniskt samarb<:te som nämns i artikel 56, om
denna kommittc upprättats.

Artikel 17
F örjarandet in/ör i11tematio11ell 11yhetsgranskningsmyndighet

1. Förfarandet inför internationell nyhetsgranskningsmyndighet regleras av denna
konvention, av tillämpningsföreskrifterna
och av det avtal som internationella byrån
enligt konventionen och tillämpningsföreskrifterna sluter med n~imnda myndighet.
2. a) Finner den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten
i) att en internationell ansökan hänför
sig till sådant som den internationella nyhctsgranskningsmyndigheten enligt tillämpningsföreskrifterna icke är skyldig att granska och i ifrågavarande fall beslutar att icke
granska, eller
ii) att beskrivning, patentkrav eller ritningar ej uppfyller föreskrivna krav och att
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rcquircments to such an extem that a meaningful scarch could not be carried out,
the said Authority shall so declarc and
shall notify the applicant and the Internationel Burcau that no intcrnational search
report will be established.
(h) If any of the situations rcferred to in
subparagraph (a) is found to cxist in connection with certain claims only, thc intcrnational scarch rcport shall so indicate in re~pcct of such claims, whercas, for the other
claims, the said report shall be cstablished
as provided in Article 18.
(3)(a) Jf the International Scarching Authority consi.ders that the intc:rnational application docs not comply with the requirement of unity of invention as set forth in
thc Rcgulations, it shall invite the applieant
to pay additional fccs. The International
Scarching Authority shall establish thc international scarch rcport on thos•: parts of the
international application which rclate to the
invcntion first mcntioned iL the claims
("main invcntion") and, provided the required additional fees have been paid within
the prcscribcd timc Iimit, on thosc parts of
the international application which relate to
inventions in respcct of which the said fees
wcre paid.
(b) The national law of any designated
Slatc may providc that, wherc the national
Office of that State finds the invitation, referred to in subparagraph (a), of the International Scarching Authority justified and
whcre the applicant has not paid all additional fccs, thosc parts of the international
application whieh consequently have not
been searched shall, as far as dfects in that
State are concerned, be considered withdra wn unless a special fee is paid by the
applicant to thc national Officc of that
State.
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tions prescrites, dans une mesure telle
qu'une recherche significative ne peut pas
Ctrc effectuee,
elle le declarc et notifie au cteposant et au
Bureau international qu'un rapport de recherche ne sera pas ctabli.

b) Si l'une des situations mentionnees au
sous-alinfa a) n'existe qu'en relation avec
certaines rcvendications, le rapport de recherche internationale l'indique pour ces
revcndications ct·ii est etabli, pour les autres
revendications, conformcment a l'article 18.
3)a) Si !'administration chargcc de Ja recherche internationale estime que Ja demande internationale ne satisfait pas a l'exigence d'unite de l'invcntion telle qu'elle est definie dans le reglement d'exceution, elle invite le deposant a payer des taxes additionnellcs. L'administration chargee de la rechcrche internationale Ctablit le rapport de
rccherche internationale sur les parties de la
demandc intcrnationale qui ont trait a l'invention mcntionnec en premier lieu dans
les revendieations ( « invention principale »)
et, si les taxcs additionnelles requises ont
etc payces dans le ctelai prescrit, sur les
parties de la dcmande internationale qui ont
trait aux inventions pour lesquelles lesdites
taxes ont ete payees.
b) La lcgislation nationale de tout Etat
dcsigne peut prcvoir que, lorsque l'office national de cet Etat estime justifice !'invitation, mcntionnce au sous-alinea a), de !'administration chargee de Ja recberche internationale et lorsque le deposant n'a pas
paye toutes les taxes additionnelles, les parties de la demandc intcrnationale qui n'ont
par consequcnt pas fait l'objet d'une recherche sont considerecs comme retirees pour ce
qui concerne les cffets dans cet Etat, a
moins qu'une taxc particuliere ne soit payee
par le deposant a l'office national dudit
Etat.
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bristerna är av s:idan omfattning att någon
meningsfull granskning icke kan utföras,
skall nyhetsgranskningsmyndigheten avge
förklaring härom samt underrätta sökanden
och internationella byrån om att internationell nyhetsgranskningsrapport icke kommer
att upprättas.
b) Föreligger någon av de omständigheter som anges under a endast i fråga om
vissa patentkrav, skall den internationella
nyhetsgranskningsrapporten ange detta beträffande dessa patentkrav. I fråga om övriga patentkrav skall rapporten upprättas
enligt artikel 18.
3.a) Anser internationell nyhetsgranskningsmyndighet att internationell ansökan
icke uppfyller kravet på uppfinningens enhet, som detta krav är utformat i tillämpningsföreskrifterna, skall den anmoda sökanden att betala tilläggsavgifter. Den internationella nyhctsgranskningsmyndigheten
skall upprätta internationell nyhetsgranskningsrapport rörande de delar av den internationella ansökningen som hänför sig till
den uppfinning som anges först i patentkraven ("huvuduppfinningen") och, om erforderliga tilläggsavgifter betalats inom föreskriven tid, rörande de delar av den internationella ansökningen som hänför sig till de
uppfinningar för vilka sådana avgifter betalats.
b) I designerad stats nationella lag får
föreskrivas att, om den statens nationella
patentmyndighet finner sfidan anmodan av
den internationella nyhetsgranskningsmyndighetcn som avses under a befogad och
sökanden icke erlagt alla tilläggsavgifter, de
delar av den internationella ansökningen vilka till följd härav icke varit föremål för nyhctsgranskning skall anses återkallade såvitt
giiller ansökningens verkan i den staten, om
icke sökanden betalar en särskild avgift till
den statens nationella patentmyndighet.
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Article 18

Article 18

The lntemational Search Report

Rapport de recherche internationale

(1) The international search report shall
be established within the prcscribed time
limit and in thc prcscribed form.
(2) The intcmational search report shall,
as soon as it has bcen established, be transmitted by the International Searching Authority to thc applicant and the International Bureau.
(3) The intcrnational search report of the
declaration referred to in A:ticle 17(2)(a)
shall be translated as provided in the Regulations. The translations shaH be prepared
by or under the responsibility of the Intcrnational Burcau.

1) Le rapport de recherchc internationale est etabli dans le dclai prescrit et dans
la forme prescritc.
2) Le rapport de recherche internationale
est, des qu'il a cte etabli, transmis par l'administration cbargee de la recherche internationale au deposant et au Burcau intcrnational.
3) Le rapport de recherche internationalc
ou la declaration visee a l'article 17.2)a)
est traduit conformcmcnt au rcglement
d'cxecution. Les traductions sont pn!parees
par le Bureau intcrnational ou sous sa rcsponsabilitc.

Article 19

Article 19

Amendment of tlze C/aims Bef ore tize
Intemational Bureau

Afodificarion des revendications aupr<:s dct
Bureau international

(l) The applicant shall, after ha ving received the international sear·::h report, be
entitlcd to one opportunity to amend the
claims of the international a.pplication by
filing amendments with the Intcrnational
Burcau within the prescribed ':ime limit. Hc
may, at the same timc, file a bricf statemcnt, as provided in the Regu\ations, explaining thc amendments and indicating
any impact that such amendments might
havc on the description and the drawings.
(2) The amcndments shall not go bcyond
the disclosure in thc intcnntional application as filed.

1) Le deposant, aprcs reception du rapport de recherche internationale. a le droit
de modifier une fois les revendications de
la demande internationale en deposant dcs
modifieations, dans le dclai preserit, auprcs
du Bureau international. 11 pcut y joindrc
unc breve declaration, conformement au
reglemcnt d'exccution, expliquant les modifications ct prccisant les cffets quc ccs dernicres peuvent avoir sur la description et
sur les dcssins.
2) Les modifications nc doivent pas aller
au-dela de l\:xposc de l'invention figurant
dans la demande internationale telle qu'elle
a fo! deposee.
3) L'inobservation des dispositions de
l'alinfa 2) n'a pas de eonsequence dans les
Etats designes dont la Jegislation nationale
permet quc les modifications aillent au-defa
de rexposc de l'invention.

(3) 1f the national law of any designated
Statc pcrmits amendments to :50 beyond the
:;aid disclosure. failure to comply with paragraph (2) shall have no consequcncc in that
State.

Artic/e 20

Article 20

Comm1111icatio11 to Design(;ted Offices

Comm1mication aux offices dcsignJs

(l)(a) The international application, togcther with the international search report
(including any indication referred to in Ar-

l)a) La demande internationale, avec le
rapport de ro:chcrche intcrnationale (y compris toute indication viscc a l'articlc 17.2)b))
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Artikel 18
Den internationella 11ylzetsgransk11ingsrapporte11

1. Den internationella nyhetsgranskningsrapporten skall upprättas inom föreskriven
tid och på föreskrivet sätt.
2. Så snart den internationella nyhetsgranskningsrapporten upprättats, skall den
internationella nyhetsgranskningsmyndigheten sända den till sökanden och till internationella byrån.
3. Den internationella nyhetsgranskningsrapporten eller sådan förklaring som avses i
artikel 17 .2.a skall översättas enligt vad
som sägs i tillämpningsföreskrifterna. översättningen skall utföras av internationella
byrån eller på dess ansvar.
Artikel 19
Andring av patentkrav lzo.1· internationella
byrån

1. Sedan sökanden mottagit den internationella nyhetsgranskningsrapporten, har
han rätt att en gång ändra kraven i den
internationella ansökningen genom att inom
föreskriven tid inge ändringar till internationella byrån. Han får samtidigt, i enlighet
med vad som sägs i tillämpningsföreskriftcrna, inge ett kort yttrande i vilket ändringarna förklaras och den inverkan som
dessa kan ha på beskrivning och ritningar
anges.
2. Ändring får icke gå utöver vad som
framgick av den internationella ansökningen
i den lydelse ansökningen hade vid ingivandet.
3. Tillatcr designerad stats nationella lag
lindring som går utöver vad som framgick
av den internationella ansökningen i nämn<la lydelse skall underlåtenhet att iakttaga
vad som föreskrives under 2 ej medföra
rättsvcrkan i den staten.
Artikel 20
(hersiindande till designerad myndighet

1.a) Den internationella ansökningen och
den internationella nyhetsgranskningsrapporten (däri inbegripet uppgift som avses i
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ticle 17(2)(b )) or the declaration rcferred to
in Artiele 17(2)(a), shall be c:ommunieated
to eaeh designated Offiee, as provided in the
Regulations, unless the designated Offiee
waives sueh requirement in its entirety or
in part.
(b) The eommunieation shdl include the
translation (as preseribed) of the said report
or declaration.
(2) If the claims have beer:. amended by
virtuc of Article 19(1), thc eommunieation
shall either eontain the full text of the
claims both as filed and as amendcd or
shall eontain the full text of the claims as
filcd and speeify the amendmcnts, and shall
include tbe statcmcnt, if any, referred to in
Article 19(1).

(3) At thc request of the designated
Offiee or the applieant, the International
Searehing Authority shall send to the said
Offiec or tbe applieant, respectivcly, eopies
of the doeuments eited in the international
seareh rcport, as provided in the Regulations.

a

ou la declaration mentionnee
l'article
17.2)a), est eommuniquee, conformement
au reglement d'exeeution, tout offiee designe qui n'a pas renonee, totalement ou
partiellement, cette eommunication.

a

a

b) La communication comprend la traduction (telle qu'ellc est preserite) dudit
rapport ou de ladite declaration.
2) Si les revendications ont ete modifiees
selon l'article 19.1), la communication doit
soit comporter le texte integral des revcndications te!les qu'elles ont ete deposces et
tellcs qu'ellcs ont etc modificcs, soit comporter Je texte integral dcs revcndications
telles qu'elles ont ete dcposees et preciser les
modifications apportees; elle doit en outre,
le cas ccheant, comportcr la declaration visee al'articlc 19.l).
3) Sur requete de l'officc designc ou du
deposant, !'administration chargee de la rechcrehe internationale leur adrcsse, eonformement au reglement d'exeeution, copie
des documents cites dans le rapport de recherehe internationale.

Article 21

Artic!e 21

Intemational Publicatio11

Pub/ication intemationa/c

(1) The lntcrnational Bureau shall publish
international applications.
(2)(a) Subject to thc exceptions provided
for in subparagraph (b) and in Article 64(3),
thc international publieation of the international application shall be effected promptly
after the expiration of 18 months from the
priority date of that application.
(b) The applicant may ask thc International Bureau to publish bis international
application any time before tbe expiration
of the time limit referred to in subparagraph
(a). The lntcrnational Bureau shall proceed
aeeordingly, as provided in tht Rcgulations.

1) Le Bureau international proccdc a la
publication de demandcs internationalcs.
2)a} Sous reserve des cxccptions prcvues.
au sous-alinfa b) ct a l'articlc 64.3), la publication intcrnationalc de la dcmande internationale a lieu a bref delai apres l'expiration
d'un dclai de dix-huit mois a comptcr de la
datc de priorite de cettc demande.
b) Le dcposant peut demander au Bureau
international de publier sa dcmande internationalc en tout temps avant l'expiration du
delai mcntionne au sous-alinfa a). Le Bureau international proccdc en conscquenee,
conformcmcnt au reglement d'exccution.

(3) The international search report or the
declaration referred to in Article 17(2)(a)
shall be published as prescribed in the Regulations.

3) Le rapport de rccherchc intemationale
ou la dcclaration viscc a l'article l 7.2)a) est
public conformement au reglement d'execution.
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artikel 17.2.b) eller förklaring som avses i
artikel 17.2.a skall i enlighet med vad som
sägs i tillämpningsföreskrifterna sändas till
varje designerad myndighet, om icke denna
helt eller delvis avstår från att få dessa handlingar översända.
b) Föreskriven översättning av nämnda
rapport eller förklaring skall ingå i de översända handlingarna.
2. Har patentkraven ändrats enligt artikel
19.1 skall översändas antingen den fullständiga texten av patentkraven både i den först
ingivna lydelsen och i den ändrade lydelsen eller den fullständiga texten av patentkraven i den först ingivna lydelsen med angivande av de företagna ändringarna. Dessutom skall yttrande som avses i artikel 19.1
översändas, om sådant föreligger.
3. På begäran av designerad myndighet
eller av sökanden skall den internationella
nyhetsgranskningsmyndighcten i enlighet
med tillämpningsföreskrifterna sända den
designerade myndigheten respektive sökanden avskrift av de handlingar som nämns i
den internationella nyhetsgranskningsrapporten.
Artikel 21
lntemationell publicering

1. Internationella byrån skall publicera
internationella ansökningar.
2.a) Om ej annat följer av vad som föreskrives under b eller i artikel 64.3 skall internationell publicering av internationell ansökan äga rum snarast efter det att 18 månader förflutit från ansökningens prioritctsdag.
b) Sökanden får begära att internationella byrån skall publicera hans internationella ansökan när som helst före utgången av
den tidsfrist som anges under a. Internationella byrån skall efterkomma sådan beg1iran och därvid förfara enligt tillämpningsföreskrifterna.
3. Den internationella nyhetsgranskningsrapporten eller förklaring som avses i artikel 17.2.a skall publiceras enligt tillämpningsföreskrifterna.
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(4) The language and form of the international publication and otber details are
governed by thc Rcgulations.

4) La langue et la forme de la publication
internationale, ainsi que d'autres details,
sont fixcs par le reglement d'execution.

(5) There shall be no international publication if the international application is
withdrawn or is considered withdrawn before the technical preparations for publication have bccn completed.
(6) If the intemational application contains expressions or drawing~. which, in the
opinion of the International Bureau, are
contrary to morality or public order, or if,
in its opinion, the international application
contains desparaging statements as defined
in the Regulations, it may omit such exprcssions, drawings, and statements, from
its publications, indicating ;:he place and
number of words or drawings omittcd, and
furnishing, upon request, individual copies
of the passages omitted.

5) Il n'est proeede a aucune publication
internationale si la demande internationalc
est retiree ou consideree comme retiree
avant l'achevement de la preparation teehnique de la publication.
6) Si Je Bureau intcrnational estime que
la dcmande internationale eontient des expressions ou dcs dessins contraires aux
bonnes moeurs ou a l'ordre public, ou dcs
deeJarations denigrantes au sens du rcglcmcnt d'exccution, il pcut les omettre de ses
publications, en indiquant la place et le
nombre des mots ou dcs dessins omis. Il
fournit. sur demande, des copics speciales
des passages ainsi omis.

Article 22

Articlc 22

Copy, Translation, and Fee, ro

Copies, trnd11ctio11s et taxcs pour les of fices

Desig11t1ted Off ices

desig1u;_1·

(1) The applicant shall fornish a copy
of the intern::itional application (unless the
communication provided for in Article 20
has already taken place) and a translation
thereof (as prescribcd), and pay the national
fcc (if any), to 1:acb designated Office not
later than at the expiration of 20 months
from thc priority date. Where the national
Jaw of the designated Stat·~ requires thc
indication of the name of and other prescribcd data concerning the inventor hut
allows that thcsc indications be furnished
at a time later than that of the filing of a
national application, thc applicant shall, unless they werc contained in the request,
furnish the said indications to the national
Office of or acting for that State not later
than at thc expiration of 20 months from the
priority date.
(2) N otwithstanding the provisions of
paragraph (1 ), where the International
Search Authority makes .;i, declaration,

Le d~posant rcmet a chaque officc dcsigne unc copic de la dcmandc internationalc
(sauf si la communication visee a rarticle 20
a <leja cu licu) ct une traduction (telle qu'clJc est prescritc) de cette dcmande et lui
paie (le cas echcant) Ja taxc nationale au
plus tard a l'cxpiration d'un deJai de vingt
mois a comptcr de la date de priorite. Dans
le cas ou le nom de J'inventeur et les autres
renseignements, prescrits par la legislation
de l'Etat dcsigne, relatifs a l'invcnteur ne
sont pas cxiges des Je dcpöt d'unc demandc
nationalc, le dcposant doit. s'ils nc figurent
pas deja dans la requete, les communiqucr
a l'office national de cet Etat ou a l'office
agissant pour cc dcrnier au plus tard a l'cxpiration d'un dClai de vingt mois a compter
de Ja date de prioritc.
l)

2) Nonobstant les dispositions de l'alinea
1), Jorsque !'administration chargee de la
rechcrche internationalc declare, conforme-
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4. Det språk på vilket internationell publicering skall ske samt formen för sådan
publicering bestämmes i tillämpningsföreskrifterna, som även i övrigt ger närmare
bestämmelser om publiceringen.
5. Internationell publicering äger ej rum
om den internationella ansökningen återkallas eller skall anses återkallad innan de
tekniska förberedelserna för publicering har
avslutats.
6. Innehåller internationell ansökan uttryck eller ritningar, som internationella byrån anser strida mot goda seder eller allmiin ordning, eller uttalanden som enligt
byråns uppfattning är nedsättande i den
mening detta ord ges i tillämpningsföreskrifterna, får byrån i sina publikationer
utelämna sådana uttryck, ritningar och uttalanden med angivande av platsen för de
ord eller ritningar som utelämnats och antalet sil.dana ord eller ritningar. På begäran
skall byrån tillhandahålla särskild avskrift
av vad som utenimnats.
Artikel 22
A.1·skrift. ö1·ffsiit1ni11g och tffgift till desig-

nerad my11diglze1

l. Si..ikanden skall inom tjugo manadcr
från prioritetsdagen till varje designerad
myndighet inge avskrift av den internationella ansökningen (om denna icke redan
översänts enligt artikel 20) och föreskriven
översättning av denna samt i förekommande fall betala nationell avgift. Skall enligt
designerad stats nationella lag lämnas uppgift om uppfinnarens namn och andra uppgifter om uppfinnaren men får detta ske
senare iin då en nationell ansökan inges,
skall sökanden, om dessa uppgifter icke
finnes i anhållan, inom tjugo månader från
prioritctsdagcn Himna dessa uppgifter till
<len statens nationella patentmyndighet eller
till den nationella patentmyndighet som verkar för den staten.

2. Om den internationella nyhetsgranskningsmyndighetcn enligt artikel 17.2.a avgivit förklaring att internationell nyhetsgransk-
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under Article l 7(2)(a), that no international
search report will be established, the time
limit for performing the acts referred to in
paragraph (1) of this Article shall be two
months from the date of the notification
sent to the applicant of the said declaration.
(3) Any national law may, for performing the acts referred to in paragraphs (1)
or (2), fix time limits which expire later than
the time limit provided for in those paragraphs.
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ment
l'articlc 17.2)a), qu'un rapport de
recherche internationale ne sera pas etabli,
le delai pour l'accomplissement dcs actes
mentionnes a l'alinea 1) du present article
est de deux mois compter de la date de la
notification de ladite declaration au deposant.
3) La legislation de tout Etat contractant
peut, pour l'accomplisscment des actes vises
aux lineas 1) et 2), fixer des dClais expirant
apres ceux qui figurcnt auxdits alincas.

a

Article 23

Article 23

Delaying of National Procedure

Suspension de la procedure 1w1ionale

(1) No designated Office shall process or
examine thc international application prior
to the expiration of the applicable time limit
under Article 22.
(2) N otwithstanding the provisions of
paragraph (1), any designatcd Office may,
on the express requcst of the applicant, process or examine the international application at any time.

l) Aucun office dcsigne ne traitc ni
n"cxamine la demande internationale avant
l'expiration du delai applicable selon l'article 22.
2) Nonobstant les dispositions de J"alinea
l), tout office dcsigne pcut, sur requete cxpresse du deposant, traiter ou examiner en
tout temps la dcmandc intcrnationale.

Article 24

Ar1icle 24

Possible Loss of Effect i11
Designated States

Perte possible des effets dans dcs Etats

(l) Subjcct, in casc (ii) below. to thc provisions of Article 25, the effect of the international application provided for in Articlc 11(3) shall cease in aay designated
State with thc same consequences as the
withdrawal of any national application in
that Statc:
(i) if the applicant withdraws bis international application or the designation of
that State;
(ii) if the international application is considered withdrawn by virtue of Articles
12(3), 14(1)(b), 14(3)(a), or 14(4), or if the
designation of that State is con.sidered withdrawn by virtuc of Articlc 14(3)(b);
(iii) if the applicant fails to perform the
acts refcrred to in Article 22 within the
applicable time limit.
(2) Notwithstanding the prov!Slons of
paragraph (1 ), any designated Office may

1) Sous rcserve de l'article 25 dans le cas
vise au point ii) ci-aprcs, les cffets de la dcmande internationale prevus a l'articlc
11.3) cessent dans tout Etat dcsigne et cette
cessation a les mcmes consequenccs quc le
retrait d'une dcmandc nationalc dans cet
Etat:
i) si le deposant retire sa demandc internationale ou la dcsignation de cet Etat;

desigm~s

ii) si la demandc internationale est considerec comme rctirec en raison des articles
12.3), 14.l)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la
designation de cct Etat est considercc comme rctiree selon l'article 14.3)b);
iii) si le deposant n'accomplit pas, dans le
delai app!icable, les actes mcntionncs a l'article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinea
1), tout office designe peut maintenir les
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ningsrapport icke kommer att upprättas, är
utan hinder av vad som sägs under 1 tidsfristen för att fullgöra vad som där föreskrives två månader från dagen för det meddelande om denna förklaring som sändes till
sökanden.
3. För fullgörande av vad som sägs under 1 eller 2 får i nationell lag föreskrivas
frister, som är längre än de frister som
där anges.

Artikel 23
Uppskov med nationell ha11dliigg11i11g

1. Designerad myndighet får ej handlägga eller pröva internationell ansökan före
utgången av den frist som gäller enligt artikel 22.
2. Utan hinder av vad som siigs under 1
får designerad myndighet på sökandens uttryckliga begäran när som helst handlägga
dler pröva den internationella ansökningen.

Artikel 24
Förlust av riittsverkan i designerad stat

1. Den verkan av internationell ansökan
som föreskrives i artikel 11.3 upphör i designerad stat med samma rättsföljd som en
återkallelse av en nationell ansökan i den
staten, i fall som avses under ii dock endast
om ej annat följer av artikel 25:

i) om sökanden återkallar sin internationella ansökan eller återkallar designeringen
av den staten;
ii) om den internationella ansökningen
skall anses återkallad enligt artiklarna 12.3,
14.1.b, 14.3.a eller 14.4, eller om designeringen av den staten skall anses återkallad
enligt artikel 14.3.b;
iii) om sökanden underlåter att inom tillfämplig frist fullgöra vad som åligger honom enligt artikel 22.
2. Utan hinder av vad som sligs under 1
får designerad myndighet låta den verkan
4 Ril.sd11g1'/l 1977/78. I wml. Nr I. /.)l'f B
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maintain the effect provided for in Article
11(3) even where such effect is not required
to be maintained by virtue of Article 25(2).

50
effets prevus a l'article 11.3) meme lorsqu'il
n'est pas exige que de tels effets soient
maintenus en raison de l'article 25.2).

Article 25

Article 25

Review By Designated Offices
(l)(a) Where the receiving Office has re-

fuscd to accord an international filing date
or has declared that the international application is considered withdrawn, or where
the International Bureau has roade a finding under Article 12(3), the International
Bureau shall promptly send, at the request
of the applicant, copies of any document in
the file to any of the designatcd Offices
named by the applicant.
(b) Where thc receiving Office has declared that the designation of any given
State is considcred withdrawn, the International Bureau shall prompt!)' send, at the
request of the applicant, copics of any documcnts in the file to the national Office
of such Statc.
(c) The request under subparagraphs (a)
or (b) shall be prescntcd within the prcscribed timc limit.
(2)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), cach designated Office shall,
provided that the national fre (if any) has
been paid and the appropriate translation
(as prcscribed) has been fu:mished within
the prescrihed time limit, dccide wbether
the refusal, declaration, or finding, rcferred
to in paragraph (1) was justified under the
provisions of this Treaty and the Regulations, and, if it finds that the refusal or
declaration was thc result af an crror or
omission on the part of the recciving Office
or that the finding was th~: result of an
crror or omission on the part of the International Bureau, it shall, as far as effects in
the Statc of thc dcsignated Office are concerned, treat the international application as
if such crror or omission hac'. not occurred.
(b) Whcre thc record copy has reached
the International Bureau after thc expiration
of thc timc limit prescribed under Articlc
12(3) 011 account of any error or omission
on the part of thc applicant, the provisions

Revision par des offices dhignes
l)a) Lorsque

I'office recepteur refuse
d'accorder une date de depöt international
ou declare que la demande internationale
est considerec comme retirec, ou lorsquc le
Bureau intcrnational fait une constatation
selon rarticle 12.3), ce Bureau adresse a
bref delai, sur rcquete du dcposant, it tout
office dcsignc indiquc par celui-ci, copic
de tout document contcnu dans le dossier.
b) Lorsque I'office reccpteur declarc que
la designation d\111 Etat est considerec comme retiree, le Bureau international, sur requcte du requcrant, adresse a bref dclai a
I'office national de cet Etat copie de tout
documcnt contenu dans le dossier.

c) Les requetes fondees sur les sous-alineas a) ou b) doivent Ctrc prcscntecs dans
Je delai prescrit.
2)a) Sous rescr\"e des dispositions du
sous-alinca b), tout office designe, si la taxe
nationalc (le cas echeant) a cte payee et si
la traduction appropriee (telle qu'elle est
prescritc) a etc remise dans le delai prescrit,
dccide si le refus, la dcclaration ou la constatation mentionnes a l'alinfa ]) etaient justifics au sens du present traite ct du rcglement d'execution; s'il constate que le refus
ou la declaration est le resultat d"une errcur
ou d'une omission de l'office receptcur, ou
quc la constatation est le resultat d'une errcur ou d'une omission du Burcau intcrnational, pour ec qui concernc ses dfets dans
I'Etat de I"office designe, commc si une
tcllc crreur ou omission ne s'ctait pas produite.

Lorsque l'cxcmplaire original parvient
au Bureau international aprcs I'expiration
du delai prescrit it l'articlc 12.3) en raison
d'unc errcur ou d'une omission du dcposant, le sous-alinca a) nc s'applique que dans
b)
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som föreskrives i artikel 11.3 bestå, även
om det ej enligt artikel 25.2 är nödvändigt
att sådan verkan består.

Artikel 25
Omprövning hos designerad myndighet
1.a) Om mottagande myndighet har vägrat att åsätta ansökan internationell ingivningsdag eller har förklarat att den internationella ansökningen skall anses återkallad,
eller om internationella byrån har funnit sådant förhållande föreligga som avses i artikel 12.3, skall internationella hyrån på beg1iran av sökanden snarast sända avskrift av
varje handling i akten till varje designerad
myndighet som anges av denne.
b) Har mottagande myndighet förklarat
att designering av viss stat skall anses återkallad, skall internationella byrån på begäran av sökanden snarast sända avskrift av
varje handling i akten till den statens nationella patentmyndighet.
c) Begäran som avses under a eller b
skall framsfällas inom föreskriven tidsfrist.
2.a) Om ej annat föreskrives under b
skall varje designerad myndighet, under förutsättning av att den nationella avgiften i
förekommande fall erlagts och vederbörlig
översättning ingivits inom föreskriven tidsfrist, avgöra om vägran, förklaring eller bedömning som avses under 1 var befogad enligt konventionen och tilUimpningsföreskrifterna. Anser myndigheten att sådan vägran
eller förklaring var följden av fel eller försummelse av den mottagande myndigheten
eller att internationella byråns bedömning
var följden av fel eller försummelse av byrån, skall den designerade myndigheten, såvitt g~iller verkan i den stat som den designerade myndigheten tillhör, behandla den
internationella ansökningen som om sådant
fel eller sådan fi5rsummelse ej förekommit.
b) Om arkivexemplaret på grund av fel
eller försummelse av sökanden kommer internationella byrån tillhanda efter utgången
av den frist som föreskrives i artikel 12.3,
gäller vad som s~igs under a endast i de
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<lf subparagraph (a) shall apply only under
the circumstances rcfcrrcd to in Article

les circonstanccs mentionnces
48.2).

a

rarticle

48(2).
Article 26

Article 26

Opportu11ity to Correct Before
Desig11ated Offices

Occasio11 de corriger aupres des offices
designes

No designatcd Office shall rcject an international application on th•! grounds of
non-compliancc with the requirements of
this Trcaty and the Rcgulation:; without first
giving the applicant the opportunity to
correct the said application to the extent
and according to thc procedur•! providcd by
the national law for the same or comparable situations in rcspect of national applications.

Aucun office designe ne peut rejeter une
demande internationale pour le motif que
cette dernicre ne remplit pas les conditions
du present traite et du reglement d'execution sans donner d'abord au deposant l'occasion c.Je corrigcr lac.Jite demande dans la mesure et selon la proccdure prevues par la
legislation nationale pour des situations
idcntiques Oll comparabJes se prcsentant a
propos de dcmandes nationales.

Article 27

Article 27

National Rcquireme11ts

Exigences 11ationales

(l) No national law shall rcquire compliance with rcquircments rclating to the
form or contcnts of the international application different from or addifonal to those
which are provided for in this Treaty and
thc Regulations.

1) Aucune legislation nationale ne peut
cxigcr que la demande internationale satisfasse, quant a sa formc ou son contenu, a
des exigences differcntes de celles qui sont
prevues dans Je present traite et dans le
reglcmcnt d'cxccution ou a des exigences
supph:mcntaircs.
2) Les dispositions de l'alinea 1) ne sauraient affecter l'application de l'article 7.2)
ni empccher aucune lcgislation nationale
d'exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commence au sein
de l'office designe :

(2) The provisions of paragraph (1)
ncither affcct the application of the provisioos of Article 7(2) nor preclude any
national law from requiring, once the processing of the intcrnational application has
startcd in the dcsignated Officc, the furnishing:
(i) when thc applicant is a legal cntity,
of the name of an officer cntitled to represcnt such legal cntity,
(ii) of documcnts not part cf the international llpplication but which constitute proof
of ailcgations or statcments :made in that
application, including the confirmation of
the intcrnational application ;JY the signaturc of the applicant when th::<:t application,
as filcd, was signcd by bis representative or
agent.

(3) Whcrc thc applicant, for thc purposes
of any dcsignatcd State, is not qualified

i) lorsque Je deposant est une personne
morale, l'indication du nom d'un dirigeant
de cctte derniere autorise a la rcpresenter;
ii) Ja remise de documents qui n'appartiennent pas a la demande intcrnationale
mais qui constituent Ja preuve d'allegations
ou de declarations figurant dans cette demandc, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du deposant Jorsquc cette demande, telle qu'elle
avait etc deposee, etait signee de son representant ou de son mandatairc.
3) Lorsque le deposant, aux fins de tout
Etat designe, n'a pas qualitc sclon la lcgisla-
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fall som avses i artikel 48.2.

Artikel 26
Möjlighet att vidtaga rättelse hos designerad
myndighet

Designerad myndighet får ej avslå internationell ansökan på grund av att ansökningen icke uppfyller de krav som uppställes i
denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna utan att dessförinnan ha berett sökanden tillfälle att rätta ansökningen i den
utstdickning och på det sätt som föreskrives
i nationell lag för nationella ansökningar i
fråga om samma eller jämförliga förhållanden.
Artikel 27
Nationella krai'
1. I nationell lag får ej uppställas krav i
fråga om internationell ansökans form eller
inneMll som skiljer sig från eller går utöver
de krav som föreskrives i denna konvention
och tillämpningsföreskrifterna.

2. Vad som sLigs under 1 inverkar icke
på tillämpningen av artikel 7.2 och utgör ej
heller hinder mot att nationell lag kdiver att,
sedan handläggningen av den internationella ansökningen påbörjats vid designerad
myndighet,
i) uppgift skall lämnas om namnet på
tjänsteman som är behörig att företräda sökanden, om denne är juridisk person,
ii) sökanden skall inge handlingar som
icke ingår i den internationella ansökningen
men som utgör bevisning rörande påståenden som gjorts eller förklaringar som lämnats i ansökningen, däri inbegripet bekräftelse av den internationella ansökningen med
sökandens underskrift, om ansökningen vid
ingivandet var undertecknad av ställföreträdare eller ombud.
3. Är sökanden i fråga om viss designerad stat enligt den statens nationella lag icke
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according to the national law of that State
to file a national application because be is
not the inventor, the international application may be rejected by the designated
Office.
(4) Where the national Jaw provides, in
respect of the form or contents of national
applications, for requirements whieh, from
the viewpoint of applicants, are more favorable than the requircments provided for by
this Trcaty and the Rcgulations in respect
of international applications, the national
Office, the courts and any othcr competent
organs of or acting for the dcsignated State
may apply the former requirements, instead
of the !alter requirements, to intcrnational
applications, cxcept where the applicant
insists that the requirements provided for
by this Trcaty and the Regulations be applied to his intcrnational application.
(5) Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as prescribing anything that would limit the frecdom of C<tch Contracting State to prescribe
such substantive conditions o•: patentability
as it desircs. In particular, any provision in
this Treaty and the Regulations conccrning
the definition of prior art is exclusively for
thc purposcs of the intcrnational proccdurc
and, consequcntly, any Contracting State is
frec to apply, whcn determining the patcntability of an invention claimcd in an international application, the 1;ritcria of its
national law in rcspcct of prior art and other
conditions of patentability not constituting
rcquircmcnts as to the form and contents
of applications.
(6) The national Jaw may require that
thc applicant furnish evidencc in respect of
any substantive condition of patentability
prcscribed by such law.
(7) Any receiving Office or, once the processing of the intcrnational application has
startcd in the designatcd Offö:c, that Office
may apply thc national law as far as it rclatcs to any rcquircmcnt that the applicant
be rcprest:nted by an agent having the right
to rcprcscnt applicants beforc ;:he said Officc
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tion nationale de cct Etat pour proceder au
dcpot d'une dcmande nationale pour la raison qu'il n'est pas rinventeur, la demande
internationale peut ctre rejetee par l'offiee
designe.
4) Lorsquc la lcgislation nationale prcvoit, pour ce qui concerne la forme ou le
contenu des demandcs nationales, des exigcnccs qui, du point de vue des deposants,
sont plus favorables que celles que prevoient le present traite et le rcglement d'execution pour les demandes internationalcs,
l'office national, les tribunaux et tous autres
organes compctents de l'Etat dcsignc ou
agissant pour ce dcrnier peuvent appliquer
les prcmicres exigences, en lieu ct place des
dernieres, aux demandes internationales,
sauf si le dcposant rcquiert que les exigences prevucs par Je present traite et par le
reglement d'cxccution soicnt appliquces a
sa dcmande internationale.
5) Rien dans le present traitc ni dans le
rcglcmcnt d'exfrution nc peut ctre compris
comme pouvant limiter la liberte d'aucun
Etat contractant de prescrirc toutes conditions matericlles de brevetabilitc qu'il desire.
En particulier, tout~ disposition du present
traitc et du reglcment d'execution concernant la definition de l'etat de la techniquc
doit s·entcndre exclusivemcnt aux fins de la
procedure internationale; par conscquent,
tout Etat contractant est libre d'appliquer,
lorsqu'il determine la brevetabilite d'une
invention faisant l'objct d'une demande internationale, les criteres de sa legislation
nationalc relatifs a l'ctat de Ja technique et
d"autres conditions de brevetabilite qui nc
constituent pas des exigences relatives a la
forme ct au contenu des demandes.
6) La lcgislation nationale peut exiger du
dcposant qu'il fournisse des preuves quant
a toute condition de droit materiel de brevetabilite qu'clle prcscrit.
7) Tout office receptcur, de meme que
tout officc dcsignc qui a commence a traiter
la demande internationalc, peut appliquer
toutc disposition de sa legislation nationale
relative a la representation obligatoire du
dcposant par un mandataire habilitc auprcs
de cet office et a l'indication obligatoirc
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behörig att inge nationell ansökan på grund
av att han ej är uppfinnaren, får den internationella ansökningen avslås av den designerade myndigheten.
4. Uppställes i nationell lag i fråga om
nationella ansökningars form eller innehåll
krav som från sökandens synpunkt är förmånligare än de krav som i denna konvention m:h i tillämpningsföreskrifterna uppställcs i fråga om internationella ansökningar, får nationell patentmyndighet, domstolar och andra behöriga myndigheter i
designerad stat eller som verkar för sådan
stat i frf1ga om internationella ansökningar
tillämpa förstnämnda krav i stället för sistn~imnda krav, om icke sökanden fordrar
att de krav som uppställes i denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna skall
tillämpas pil hans internationella ansökan.
5. Vad som sägs i denna konvention och
i tillämpningsföreskrifterna får icke tolkas
såsom innebärande inskränkning i fördragsslutande stats frihet att uppställa de materiel la villkor för patenterbarhet som den
önskar. l synnerhet gäller, att de bestämmelser i denna konvention och i tillämpningsföreskriftcrna som rör innebörden av
begreppet teknikens ståndpunkt uteslutande avser det internationella förfarandet.
Fördragsslutande stat har således rätt att,
när den bedömer patenterbarheten av uppfinning som är föremål för internationell
ansökan, til!Limpa nationell lag i fråga om
teknikens ståndpunkt och andra villkor för
patenterbarhet som icke utgör krav i fråga
om ansökans form och inneha!!.
6. I nationell Jag får föreskrivas att sökanden skall förebringa bevisning i fråga
om materiellt villkor för patenterbarhet som
uppsfalles i den lagen.
7. Mottagande myndighet samt designerad myndighet, sedan handläggning av internationell ansökan har påbörjats vid denna, får tillämpa nationell lag såvitt gäller
krav att sökanden skall ha ombud som äger
företräda honom inför myndigheten och att
sökanden skall ange en adress i designerad
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and/or that the applicant have an address
in the designated State for thc purpose of
receiving notifications.
(8) Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as limiting the freedom of any Contracting State
to apply measurcs deemed necessary for the
prescrvation of its national ~.ecurity or to
limit, for the protcction of thc general economic interests of that State, the right of
its own residents or nationals to file international applications.

d'unc adresse de service dans l'Etat designe
aux fins de la reception de notifications.

A rtic/e 28

Artic/c 28

Amendment oj tlze Claims, the Description,
and the Drmrings. Before Designated
Of ficc.1·

1\Jodification des reve11dicatio11s, de la descripl ion el des dessins aupn~s des officcs
desig11es

(1) The applic::rnt shall be given the opportunity to amend the claims, the description. and the drawings, bdore each designated Office within the prescribcd time limit.
No dcsignated Officc shall grant a patent,
or rcfuse thc grant of a patent, before such
time limit has cxpired cxcept with the express consent of the applicant.
(2) The amendmcnts shall not go beyond
thc disclosure in the international application as filed unless the national law of the
designatcd State permits them to go beyond
the said disclosure.
(3) The amendmcnts shall be in accordancc with the national Jaw of the dcsignated
Statc in all respects not provided for in this
Trcaty and the Regulations.

1) Le dcposant doit avoir l'occasion de
modifier les rcvendications, la description ct
les dcssins, dans le delai prescrit, aupres de
chaque office designc. Aucun office designe
ne peut delivrer de brevet ni refuser d'en
dclivrcr avant l'cxpiration de ce dclai, sauf
accord exprl:s du dcposant.

8) Rien dans le present traitc ni dans le
reglement d'execution ne peut etre compris
comme pouvant limiter la liberte d'aucun
Etat contractant d'appliquer les mesures
qu'il considere nccessaires en matiere de defense nationale ou de limiter, pour proteger
ses interets economiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliecs sur son territoire de deposer des demandcs internationales.

(4) Whcre the dcsignatcd Office requires
a translation of the international application, the amendmcnts shall b~ in the language of the translation.

2) Les modifications ne doivent pas allcr
au-dela de l'exposc de l'invention qui figure
dans la dcmandc internationale tclle qu'elle
a etc deposec, sauf si la legislation nationale
de l'Etat designe le permet cxpressemcnt.
3) Les modifications doivent etre conformes a la lcgislation nationale de l'Etat designe pour tout ce qui n"est pas fixe par Je
present trait.: ou par le reglemcnt d'cxccution.
4) Lorsque l'offiee designc cxige une traduction de la demande intcmationalc, les
modifications doivcnt etre etablics dans la
langue de la traduction.

Article 29

Artic/e 29

Ff fects of the Intemational Publication

E/f ets de la puhlicmion intemationale

(1) As far as the protection of any rights
of thc applicant in a dcsignated State is
concerncd, the cffccts, in that Statc, of the

1) Pour ce qui conccrne la protcction de
tout droit du deposant dans un Etat designe,
la publication internationale d'une dcmande
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stat under vilken meddelanden kan sändas.

8. Vad som sägs i denna konvention och
i ti1Himpningsföreskriftcrna får ej tolkas såsom innebärande inskränkning i fördragsslutande stats frihet att vidtaga de åtgärder
som den anser erforderliga för att skydda
sin nationella säkerhet eller att, i syfte att
skydda sina allmänna ekonomiska intressen,
begrtinsa r~ittcn för dem som har hemvist i
eller iir medborgare i den staten att inge
internationell ansökan.

Artikel 28
)f11dri11g ll\' pa1entkrav, beskrivning och ritningar lzo.~ designerad myndighet

1. Sökanden skall ges tillfälle att inom
föreskriven tid ändra patentkrav, beskrivning och ritningar hos designerad myndighet. Designerad myndighet för icke meddela patent eller avslå ansökan före utgången
av denna tid utom med sökandens uttryck1iga medgivande.
2. Ändring får icke gå utöver vad som
framgick av den internationella ansökningen i den lydelse ansökningen hade vid ingivandet, om icke den nationella lagen i designerad stat uttryckligen medger detta.
3. Ändring skall stå i överensstämmelse
med den nationella Jagen i designerad stat
i alla hänseenden som icke regleras i denna
konvention eller i tillämpningsföreskrifterna.

4. Om designerad myndighet kräver överav internationell ansökan, skall ändring avfattas på samma språk som översättningen.

>~ittning

Artikel 29
V er kan av internatio11ell publicering

1. Om ej annat följer av vad som föreskrives under 2 och 4 skall den internationella publiceringen av internationell ansö-
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international publication of an intcrnational
application shall, subject to the provisions
of paragraphs (2) to (4), be the same as
those which thc national law of the dcsignated Statc provides for the compulsory national publication of uncxamined national applications as such.
(2) If the language in which the international publication has bcen effected is diffcrent from the language in which publications
under the national law arc e:Ffeeted in thc
designatcd State, the said national law may
providc that the effects providcd for in paragraph (1) shall be applicable only from such
time as:
(i) a translation into the latter language
has heen published as providcd by the
national law, or
(ii) a translation into the latter language
has bcen madc availablc to the public, by
laying open for public inspcction as provided
by thc national Jaw, or
(iii) a translation into the latter languagc
has becn transmittcd by thc applicant to the
actual or prospcctivc unauthorized user of
the invention claimed in the international
application, or
(iv) both the acts describt:d in (i) and
\iii), or both the acts described in (ii) and
(iiiJ, have taken placc.
(3) The national law of any designated
Statc may provide that, wher<! the international publication has been effected, on the
rcquest of the applicant, before the expiration of 18 months from the priority date,
the effccts provided for in paragraph (1)
shall be applicable only from the expiration of 18 months from the priority date.
(4) The national law of any designated
Statc may providc that the effects provided
for in paragraph (1) shall he applicablc only
from the datc on which a eopy of the international application as published under Article 21 has been received in the national
Officc of or acting for such State. The said
Office shall publish the date of receipts in
its gazctte as soon as possihlc.
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internationale a, dans cet Etat, sous reserve
des dispositions des alineas 2) a 4), les memcs effets que ceux qui sont attachCs par
la legislation nationale de cet Etat a la
publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinecs comme telles.
2) Si la Jangue de la publication internationale diffcre de celle des publications requises par la legislation nationale de l'Etat
dcsigne, ladite legislation nationale peut prevoir que les effets prevus ii. l'alinea 1) ne se
produisent qu"[t partir de la date ou:

i) unc traduction dans cctte derniere langue est publiee conformcment a la legislation nationalc; ou
ii) une traduction dans cette derniere
langue est mise a la disposition du public
pour inspection, conformement a la legislation nationale; ou
iii) une traduction dans cette dernierc
langue est transmise par le deposant a l'utilisatcur 11011 autorise, cffectif ou eventucl, de
l'invention faisant l'objct de la demande internationale; ou
iv) les dcux actes vises aux points i) et iii),
ou les deux actes vises aux points ii) et iii),
ont etc accomplis.
3) La lcgislation nationale de tout Etat
designe pcut prevoir que, Jorsque la publication internationale a etc effectuee, sur requete du dcposant, avant l'expiration d'un
delai de dix-huit mois a compter de la date
de prioritc, les cffets prcvus a l'alinea 1) ne
se produisent qu'a partir de rexpiration d'un
delai de dix-huit mois a compter de la date
de priorite.
4) La Jcgislation nationale de tout Etat
designe peut prcvoir que les effets prevus a
l'alinea l) ne se produisent qu'a partir de la
datc de reception, par son office national ou
par I'officc agissant pour cet Etat, d'un
excmplairc de la publication, effectuce conformement a l'artiele 21, de la demande internationale. Cct office public, des que possible, la date de reception dans sa gazette.
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kan ha samma verkan i designerad stat när
det gäller skyddet av sökandens rättigheter i
den staten som den verkan som uppkommer
enligt den nationella Jagen i nämnda stat
genom den obligatoriska nationella publiceringen av icke prövade nationella ansökningar.
2. Om det språk på vilket den internationella publiceringen iigt rum är ett annat än
det språk pft vilket publicering enligt den
nationella lagen sker i designerad stat får i
nlimnda nationella lag föreskrivas att den
verkan som anges under J uppkommer
först från den tidpunkt då
i) översättning till sistnämnda språk publicerats enligt vad som föreskrives i den
nationella lagen eller
ii) översättning till sistnämnda språk
gjorts tillglinglig för allmänheten genom utHiggning enligt vad som föreskrives i den
nationella lagen, eller
iii) översättning till sistnlimnda språk av
sökanden tillställts den som obehörigen utnyttjar eller kan förväntas att obehörigen
utnyttja den uppfinning som är föremål för
den internationella ansökningen, eller
iv) vad som föreskrives i både punkt i
och punkt iii eller i både punkt ii och
punkt iii har fullgjorts.
3. I designerad stats nationella lag får
föreskrivas att, om den inkrnationella publiceringen på sökandens begäran ägt rum
innan 18 månader förflutit från prioritetsclagcn, den verkan som avses under 1 uppkommer först när 18 månader förflutit från
prioritc(sdagen.

4. I designerad stats nationella lag får
föreskrivas, att den verkan som avses under
J. uppkommer först från den dag då den
statens nationella patentmyndighet eller den
nationella patentmyndighet som verkar för
den staten mottagit ett exemplar av den publicering av den internationella ansökningen som rigt rum enligt artikel 21. Denna
myndighet skall så snart som möjligt i sin
tidskrift för officiella meddelanden offentliggöra uppgift om dagen för mottagandet.
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Article 30

Article 30

Confidc11tial Nature oj the Intcrnatio11al
Application

Caracterc co11fide11tiel de la demande inter11ationale

(1 )(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), the Intemational Bureau and
the International Searching Authorities shall
not allow access by any person or authority
to the international application before the
intcrnational publication of that application, unless requested or authorized by the
applicant.
(b) The provisions of subparagraph (a)
shall not apply to any transmittal to the
competent Intcrnational Searching Authority, to transmittals provided for under
Article 13, and to communications provided
for under Article 20.

l)a) Sous reserve du sous-alinea b), le
Bureau international et les administrations
chargees de la recherche internationale ne
doivent permettre a aucune personne ou administration d'avoir acces a la demande intemationale avant sa publication internationalc, sauf requete ou autorisation du deposant.
b) Le sous-alinea a) ne s'applique pas aux
transmissions a !'administration competente
chargce de la recherche intemationale, aux
transmissions prevues a l'article 13 ni aux
communications prevues al'article 20.

(2)(a) No national Office shall allow
access to the international application by
third parties, unlcss requested or authorized
by the applicant, before the earliest of thc
fol\owing dates:
(i) date of the intcrnational publication
of the international application,
(ii) date of the rcceipt of ;:be communication of the intemational application under
Article 20,
(iii) date of the reccipt of a copy of the
intcrnational application under Article 22.

2)a) Aucun officc national ne peut permettre a dcs tiers d'avoir acces a la demande internationale, sauf requetc ou autorisation du dcposant, avant celle des dates
suivantes qui intervient Ja prcmiere :
i) date de la publication internationale de
la dernande internationale;
ii) date de reception de Ja communication de la demande internationale selon l'article 20;
iii) date de reception d'une copie de Ja
demande internationale sclon l'article 22.

(b) The provisions of subparagraph (a)
shall not prevent any national Office from
informing third parties that it has been designated, or from publishing tiD.at fact. Such
information or publication may, however,
contain only the following data: identification of the receiving Office, name of the
applicant, intcrnational filing date, international application number, and title of the
invention.
(c) The provisions of subparagraph (a)
shall not prcvent any designated Office from
allowing access to the international application for the purposes of the judicial
authorities.
(3) The provisions of paragraph (2)(a)
shall apply to any receiving Office except as
far as transmittals provided for under Article 12(1) are concerned.

b) Le sous-alinea a) ne saurait empecher
un office national d'informer des tiers qu'il
a ete designe, ni de pubJier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes :
idcntification de l'office recepteur, nom du
deposant, date du depöt internationaJ, numero de la demande internationale et titre
de l'invention.
c) Le sous-alinea a) ne saurait empecher
un office designe de permettre aux autorites
judiciaircs d'avoir acces a la demande intcrnationalc.

3) L'alinea 2)a) s'applique a tout office
recepteur, sauf pour les transmissions prevues a l'article 12.]).
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Artikel 30
Sekretess i fråga om internationell
ansökan

l.a) Om ej annat följer av vad som föreskrives under b, får internationella byrån
och de internationella nyhetsgranskningsmyndigheterna icke låta någon person eller
myndighet få tillgång till internationell ansökan innan den internationella publiceringen av ansökningen ägt rum, om icke sökanden begär eller tillåter detta.
b) Vad som sägs under a gäller icke i
fråga om övcrsändande till vederbörande internationella nyhetsgranskningsmyndighet,
översändande enligt artikel l 3 och översändande enligt artikel 20.
2.a) Nationell patentmyndighet får icke
låta tredje man få tillgång till internationell
ansökan, om icke sökanden begär eller tillåter detta, före den tidigaste av följande tidpunkter:
i) dagen för den internationella publiceringen av den internationella ansökningen;
ii) dagen för mottagandet av den internationella ansökningen, om denna översänts
enligt artikel 20;
iii) dagen för mottagandet av avskrift av
den internationella ansökningen enligt artikel 22.
b) Vad som föreskrives under a hindrar
icke nationell patentmyndighet från att upplysa tredje man om att den blivit designerad eller från att publicera detta förhållande. St1dan upplysning eller sådan publicering får dock innehålla endast följande uppgifter: mottagande myndighet, sökandens
namn, internationell ingivningsdag, internat!oncllt ansökningsnummer och bcn~imning
på uppfinningen.
c) Vad som föreskrives under a hindrar
icke designerad myndighet från att låta judiciell myndighet få tillgång till internationell ansökan.
3. Vad som föreskrives under 2.a gäller
för varje mottagande myndighet utom i fråga om sådant översfodande som avses i artikel 12.l.
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(4) For the purposes of this Article, the
term "access" covers any m<:ans by which
third parties may acquire cognizance, including individual communication and general publication, provided, !ilowever, that
no national Office shall generally publish an
intemational application or its translation
before the international publication or, if
intemational publication has not taken place
by the cxpiration of 20 months from the
priority date, before the expiration of 20
months from thc said priority datc.

4) Au sens du present article, l'expression « avoir acccs » comprend tout rnoyen
par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication generale; toutefois, aucun office national ne peut
publier une demande intemationale ou sa
traduction avant la publication intcrnationale ou avant I'expiration d'un delai de vingt
mois a cornpter de la date de prioritc si la
publication intemationale n'a pas eu lieu a
l'cxpiration de ce delai.

CHAPTERJI

CHAPITREU

JNTERNATIONAL PRELTMINARY
EXAMINATION

EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Article 31

Article 31

Dema11d for lmemational Preliminary
Examination

Demande d'examen preliminaire international

(1) On the demand of thc applicant, his
international application shalJ be the subject
of an international preliminary examination
as provided in the following provisions and
the Regulations.
(2)(a) Any applicant who is a resident or
national, as defined in the Regulations, of
a Contracting Statc bound by Chapter Il,
and whose international application has been
filed with the receiving Office of or acting
for such State, may make a demand for international prcliminary examination.

1) Sur demande du deposant, la dcmandc
intemationale fait l'objet d'un examen prcliminaire international conformement aux
dispositions ci-aprcs et au rcglement d'execution.
2)a) Tout deposant qui, au sens du reglement d'cxccution, est domicilic dans un Etat
contractant lie par le chapitre Il ou est le
national d'un tel Etat et dont la demande
intemationale a etc dcposee auprcs de l'office rccepteur de cet Etat ou agissant pour le
compte de cet Etat, peut presenter une de·
roande d\~xamen prcliminaire international.

(b) The Assembly may dccide to alJow
persons entitled to file intemational applications to make a demand for international
preliminary examination even if they are
residents or nationals of a Statc not party
to this Treaty or not bound by Chaptcr Il.

b) L'Assemblce pcut decider de permettre
aux personnes autorisccs a deposer des demandcs internationalcs de presenter des demandes d'cxamen prcliminaire international
mcme si clles sont domicilices dans un Etat
non contractant ou non lie par le chapitre
Il ou ont la nationalite d'un tel Etat.
3) La demande d'examen preliminaire international doil clre etablie indcpendamment
de Ja demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites ct Ctre etablie
dans la langue et dans la forme prescrites.

(3) The demand for international preliminary examination shall be roade separately
from the intemational application. The demand shall contain the prescribed particulars and shall be in the prescribed language.
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4. Vid tillämpning av denna artikel omfattar uttrycket "få tillgång" varje förfarande varigenom tredje man kan få kännedom,
däri inbegripet enskilt meddelande och allmän publicering. Nationell patentmyndighet
får emellertid icke publicera internationell
ansökan eller översättning av sådan ansökan innan den internationella publiceringen ägt rum eller 20 månader förflutit från
prioritetsdagen, om den internationella publiceringen ej ägt rum vid utgången av denna frist.

KAPITEL Il
INTERNATIONELL FÖRBEREDANDE
PATENTERBARHETSPRöVNING
Artikel 31
Begiiran om internationell förberedande
pate11terbarhetsprö1·ning

l. På begiiran av sökanden skall internationell ansökan underkastas internationell
förberedande patenterbarhetsprövning enligt vad som sägs i följande bestämmelser
och i tillämpningsföreskrifterna.
2.a) Sökande som enligt vad som sägs i
tillämpningsföreskr!ftcrna har hemvist i eller iir medborgare i en av kapitel lI bunden
fördragsslutande stat och vars internationel-

la ansökan har ingivits till den statens mottagande myndighet eller mottagande myndighet som verkar för den staten, för bcg~ira internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
bl Församlingen får besluta att den som
har rätt att inge internationell ansökan skail
få bcg~ira internationell förberedande patenterbarhetsprörning, även om han har hemvist i eller är medborgare i icke fördragsslutande stat eller i stat som icke är bunden av kapitel IL
3. Begiiran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall göras fristacnde från den internationella ansökningen. Begäran skall innehålla föreskrivna uppgifter, vara avfattad på föreskrivet språk
och uppfylla föreskrivna krav i formellt avseendL'.
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(4)(a) The demand shall indicate the Contracting State or States in which the applicant intends to use the results of the international preliminary examination ("elected
States"). Additional Contracting States may
be elected later. Election ma.y relatc only
to Contracting States alreacly designated
under Article 4.
(b) Applicants referred to in paragraph
(2)(a) may elect any Cont.racting State
bound by Chapter Il. Applicants referred to
in paragraph (2)(b) may elcct only such
Contracting States bound by Chaptcr Il as
have declared that they are prcpared to be
elected by such applicants.
(5) The demand shall be subject to the
payment of the prescribed fres within thc
prcscribed timc limit.
(6)(a) The dcmand shall be submitted to
the competcnt International Preliminary
Examining Authority referred to in Article
~')

.)_.

(b) Any later election shall be submitted
to the Jnternational Bureau.
(7) Each elected Office shall be notified
of its election.
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4)a) La demande d'examen preliminaire
international doit indiquer celui ou ceux dcs
Etats contractants ou le deposant a !'intention d'utiliser les resultats de l'examen preliminaire international (« Etats elus » ). Des
Etats contractants additionnels peuvent etre
elus ulterieurcment. Les elections ne peuvcnt
porter que sur des Etats contractants deja
designes conformcment al'article 4.
b) Les deposants vises a l'alinea 2)a) peuvent elire tout Etat contractant lie par le
cbapitre Il. Les dcposants vises a l'alinea
2)b) ne pcuvent eJire que les Etats contractants lies par le chapitrc Il qui se sont dcclares disposcs a etre clus par de tels deposants.
5) La dcmandc d'examcn preliminaire
intcrnational donne lieu au paicment des
taxes prescrites dans le dclai prescrit.
6)a) La dcmandc d"examcn prcliminaire
international doit etre prescntec a ]'administration compctcnte chargec de !'examen
prcliminaire intcrnational mentionnce it
rarticle 32.
b) Toute clcction ultericure doit etre
soumisc au Burcau intcrnational.
7) Chaque office elu m;oit notification
de son election.

Article 32

Article 32

The lntenuuional Preliminai y Examining
Autlwrity

Administration clzargee de /"examen preliminaire imemmional

(1) lnlernational preliminary examination
shall be carried out by the International
Prcliminary Examining Authority.

J) L'examen pre!iminaire international
est effcctuc par !'administration chargec de
!"examen pre!iminairc intcrnational.

(2) In the case of demands referred to in
Article 31 (2)(a), the receiving Officc, and, in
the case of demands rcferrcd to in Articlc
31(2)(b), the Assembly, shall, in accordance
with the applicable agreement between the
interestcd International Prelirninary Examining Authority or Authorities and the International Bureau, specify the International
Preliminary Examination Authority or Authorities compctent for the preliminary examination.
(3) The provisions of Artic:Je 16(3) shall
apply, nmtatis nmtandis, in respect of In-

2) Pour les demandes d'examen prC!iminaire international visees a l'article 31.2)a)
et a l'article 31.2)b), l'office rccepteur ou
I'Assemblcc, respcctivcment, precise. conformement aux dispositions de l'accord
applicable conclu entre !'administration ou
les administrations intercssees chargees de
l'examcn preliminaire international et le
Bureau international, cellc ou celles de ces
administrations qui scront competcntes pour
proceder a!'examen preliminairc.
3) Les dispositions de l'article 16.3)
s'appliquent, mutatis mutandis, aux admi-
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4.a) I begäran skall anges den fördragssl utande stat eller de fördragsslutande stater
i vilka sökanden avser att utnyttja resultatet
av den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen ("utvalda stater"). Ytterligare fördragsslutande stater får väljas
senare. Endast sådana stater som redan designerats enligt artikel 4 får väljas.
b) Sökande som avses under 2.a får välja varje fördragsslutande stat som är bunden av kapitel IL Sökande som avses under
2.b får välja endast sådan av kapitel Il
bunden fördragsslutande stat som förklarat
sig beredd att väljas av dylik sökande.
5. För begäran skall erläggas föreskrivna
avgifter inom föreskriven tid.
6.a) Begäran skall inges till den myndighet för internationell förberedande patenterbarhctsprövning som avses i artikel 32.

b) Val av ytterligare stat skall göras hos
internationella byrån.
7. Varje utvald myndighet skall underrättas om att den blivit vald.
Artikel 32
!vfyndigher för i11tcmatio11ell förberedamle

paten terbar!zetsprövni ng

1. Internationell förberedande patenterbarhctsprövning skall utföras av myndighet
för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
2. J\fottagande myndighet, såvitt gäller
beg~iran som avses i artikel 31.2.a, och församlingen, såvitt gäller begäran som avses
i artikel 3 l.2.b. skall i enlighet med sådant
tilliimpligt avtal som slutits mellan den eller
de berörda myndigheterna för internationell
förberedande patentcrbarhetsprövning och
internationella byrån ange vilken eller vilka
av dessa myndigheter som är behöriga att
utföra den fiirberedandc pa1entcrbarhctsprövningen.
3. Bestämmelserna i artikel 16.3 äger
motsvarande tillämpning i fråga om myn5Riksdai;en /<177/78. I sam/. Nr I. Del B
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ternational Preliminary Examining Authorities.

nistrations chargees de !'examen preliminaire international.

Article 33

Article 33

The lnternational Preliminary
Examination

Examen preliminaire international

(1) The objective of the international
preliminary examination is to formulate a
preliminary and non-binding opinion on the
questions wbether the claimed invention
appears to be novel, to involve an inventive
step (to be non-obvious), .,,nd to be industrially applicablc.

1) L'examen prcliminaire international a
pour objet de formuler unc opinion preliminaire et sans engagemcnt sur les questions de savoir si l'invention dont la proteetion est demandec semble ctre nouvclle,
impliqucr une activite inventive (n'ctre pas
evidente) et ctre susceptiblc d'applieation
industrielle.
2) Aux fins de !'examen prclirninairc international, l'invention dont la protection
est demandee est consideree comme nouvelle s'il n'est pas trouv6 d'anteriorite dans
retat de la technique tel qu'il est defini
dans le rcglement d'cxecution.
3) Aux fins de !'examen pre!iminaire international, l'invention dont Ja protcetion est
demandce est considerec comme impliquant
une activitc inventive si, compte tenu de
l'Ctat de la techniquc tel qu'il est dcfini dans
le rcglcment d'exccution, elle n'est pas, a
la datc pertinente preserite, cvidentc pour
un homme du metier.

(2) For thc purposes of the international
preliminary examination, a daimed invention sball be considered novcl if it is not
anticipated by thc prior art as defined in
the Regulations.
(3) For the purposcs of the international
preliminary examination, a daimed invention shall be considered to involve an inventive stcp if, having regard to the prior
art as defined in the Regula•:ions, it is not,
at the prescribed relevant date, obvious to
a person skilied in the art.

(4) For the purpose of the international
preliminary examination, a daimed invention shall be considered industrially applicable if, according to its nature, it can be
made or used (in the technological sense)
in any kind of industry. "Industry" shall be
understood in its broadest s·~nse, as in the
Paris Convention for the Protcction of Industrial Propcrty.

(5) The eritcria described above merely
serve the purposcs of international preliminary examination. Any Co;1traeting State
may apply additional or different criteria
for the purposes of deeiding whether, in
that State, the claimed invention is patentable or not.
(6) The international preliminary examination shall take into consic'.eration all the

4l Aux fins de !'examen preliminaire international, l'invention dont la protection
est dcmandee est considercc comme susceptiblc d'application industrielle si, conformcment it sa nature, cllc peut ctrc produite ou
utilisce (au scns technologique) dans tout
genre d'industrie. Le tcrme <~ industrie i;
doit ctre compris dans son sense le plus
large, comme dans la Convention de Paris
pour la protection de la propriete industrielle.
5) Les critercs qui prccedent ne servent
qu·aux fins de !'examen prcliminaire international. Tout Etat contractant peut appliquer dcs criteres additionnels ou differents
afin de dccider si, dans cet Etat, l'invention
est brcvetable ou non.
6) L'examen preliminaire international
doit prendrc en consideration tous les do-
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dighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning .
. Artikel 33
Internationell förberedande patenterbarhctsprörning
l. Syftet med den internationella förberedande patenterbarhctsprövningen är att få
ett preliminärt, icke bindande utlåtande om
huruvida den uppfinning för vilken skydd
sökes förefaller vara ny, ha uppfinningshöjd (icke vara närliggande) och kunna tillgodogöras industriellt.
2. Såvitt avser den internationella förberedande patenterbarhetsprövningcn skall
uppfinning för vilken skydd sökes anses som
ny om den icke redan utgör del av teknikens ståndpunkt såsom detta begrepp bestiimmes i titmmpningsföreskriftcrna.
3. Såvitt avser den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen skall
uppfinning för vilken skydd sökes anses ha
uppfinningshöjd, om uppfinningen icke vid
den föreskrivna avgörande tidpunkten för
en fackman var närliggande i förhållande
till teknikens ståndpunkt såsom detta begrepp bestämmes i tillämpningsföreskrifterna.
4. Såvitt avser den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen skall
uppfinning för vilken skydd sökes anses
kunna tillgodogöras industriellt om den, enligt sin natur, kan tillverkas eller användas
(i teknisk mening) i någon form av industriell verksamhet. Begreppet "industriell
verksamhet" skall förstås i sin vidaste bemärkelse liksom i Pariskonventionen för industriellt riittsskydd.

5. De kriterier som anges ovan g1iller endast såvitt avser internationell förberedande patcnterbarhctsprövning. Fördragsslutande stat får timimpa ytterligare eller andra
kriterier när det gäUer att avgöra om uppfinning för vilken skydd sökes är patenterbar i den staten eller icke.
6. Vid internationell förberedande patenterbarbetsprövning skall beaktas alla de
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documents cited in the internatioral search
rcport. It may take into consideration any
additional documents considered to be relevant in the particular case.

curnents cites dans le rapport de recherche
internationalc. Il peut prendre en consideration tous documents additionnels consideres
comme pertinents dans le cas d'espece.

Article 34

Article 34

Proccdure Before the Intanational
Preliminary Examining Authority

Procedure au sein de !'administration chargee de /'examen prCliminaire international

(1) Proccdurc beforc thc Intcrnational
Preliminary Examining Authority shall be
governed by the provisions of this Treaty,
the Regulations, and the agreemcnt which
the International Bureau shall conclude,
subject to this Trcaty and thc: Regulations,
with thc said Authority.
(2)(a) The applicant shall havc a right to
communicatc orally and in writing with the
Intcrnational Preliminary Examining Authority.
(b) The applicant shall have a right to
amend the claims, the description, and the
drawings, in the prcscribcd manner and
within thc prcscribed time limit, before the
international preliminary examination report
is established. The amendment shall not go
beyond the disclosure in the international
application as filcd.
(c) The applicant shall receivc at lcast
onc writtcn opinion from the International
Preliminary Examining Authority unless
such Authority considers that all of the
following conditions arc fulfill·~d:
(i) the invention satisfies the criteria set
forth in Article 33(1),
(ii) the international applic<Ltion complies
with thc rcquircrnents of this Treaty and
the Regulations in so far as checked by that
Authority,

l) La procedure au sein de !'administration chargee de !'examen preliminaire international est detcrminee par le present traite, le rcglcment d'execution et l'accord que
le Burcau intcrnational conclut, conformcment au present traite et au reglemcnt d'execution, avec cette administration.
2)a) Le deposant a le droit de communiquer, vcrbalcment et par ecrit, avec l'administration chargee de l'examen preliminaire
international.
b) Le deposant a le droit de modifier les
revendications, la description et les dcssins,
de la manierc prcscrite et dans le delai prescrit, avant l'etablissernent du rapport d'examcn prcliminaire intemational. Les modifications ne doivent pas aller au-dela de l'expose de l'invcntion figurant dans la dcmande
intcrnationalc telle qu'elle a ete deposce.
c) Le dcposant re<;oit de l'administration
chargee de !'examen preliminaire intemational au moins un avis ecrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions
suivantes sont remplies :
i) l'invention repond aux critcres figurant il l'article 33.1);
ii) la demande internationale remplit les
conditions du present traite et du reglement
d'cxecution dans la mesure ou clles sont
contrölccs par ladite administration;

(iii) no observations are intended to be
rnade under Article 35(2), last scntence.

iii) il n'est pas envisagc de presenter dcs
observations au sens de l'article 35.2), dernierc phrasc.
d) Le dcposant peut repondre a !'avis
ecrit.
3)a) Si !'administration chargec de l'examen preliminaire intemational cstime que la

(d) The applicant may re;pond to the
written opinion.
(3)(a) If the Inkrnational Prcliminary
Exarnining Authority considers that the in-

Prop. 1977/78:1. Del B
handlingar som nämns i den internationella nyhetsgranskningsrapporten. Vid prövningen får beaktas de ytterligare handlingar som anses ha betydelse i det enskilda fallet.

Artikel 34
Fiirfarande inför myndighet för internationell förberedande pate11terbarlzetspröv11ing

1. Förfarandet inför myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning regleras av denna konvention, av tilllämpningsföreskrifterna och av det avtal
som internationella byrån enligt denna konvention och tillämpningsföreskrifterna ingår
med denna myndighet.
2.a) Sökanden har rätt att meddela sig
muntligen och skriftligen med den myndighet som utför internationell förberedande
patenterbarhetsprövning.
b) Sökanden har rätt att ändra patentkrav, beskrivning och ritningar på föreskrivet s1ltt och inom föreskriven tid innan rapport över internationell förberedande patenterbarhetsprövning upprättas. Ändring
får icke gå utöver vad som framgick av
den internationella ansökningen i den lydelse ansökningen hade vid ingivandet.
c) Sökanden skall erhålla minst ett skriftligt utlåtande från den myndighet som utför
internationell förberedande patenterbarhetsprövning, om icke denna myndighet anser att samtliga följande villkor [ir uppfyllda:
i) uppfinningen uppfyller de krav som
anges i artikel 33.1,
ii) den internationella ansökningen uppfyller de krav som uppställes i denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna i
den utstr~ickning myndigheten kontrollerat
detta,
iii) myndigheten avser ej att framställa erinringar enligt artikel 35.2 sista punkten.
cl) Sökanden får yttra sig över det skriftliga utlfitandet.
3.a) Om den myndighet som utför internationell förberedande patentcrbarhetspröv-
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ternational application does not comply
with thc rcquircmcnt of unity of invention
as set forth in the Regulations, it may invite
the applicant, at bis option, to restrict the
claims so as to comply with the requirement or to pay additional fees.
(b) The national law of any elccted Statc
may provide that, whcre the applicant chooses to restrict the claims under subparagraph
(a), thosc parts of the international application which, as a consequence •)f thc restriction, arc not to be the subjed of international preliminary examination shall, as far
as effects in that State arc concerncd, be
considcrcd withdrawn unless a special fee
is paid by thc applicant to thc national Office of that State.
(c) Jf the applicant does no': comply with
the invitation refcrred to in subparagraph
(a) within the prescribed tirne limit, the International Prelirninary Exami.ning Authority shall establish an international prcliminary examination report on those parts of
the intcrnational application "hich relate to
wlrnt appears to be thc main .invcntion and
shall indicatc thc relevant facts in the said
repor!. The national law of any eleeted
State may provide that, where its national
Office finds the invitation of the Intcrnational Preliminary Examining Authority
justified, those parts of the international
application which do not relate to the main
invention shall, as far as effccts in that
Stat.: ar<: eoneerncd, be considercd withdrawn unless a special fee is paid by the
app:icant to that Offiee ..

(4)(a) If the International Preliminary
Examining Authority consiclcrs

(i) that the inkrnational application rel<ttcs to a subject matter on which the Internatitmal Prcliminary Exami.ning Authority is not required, under the Regulations,
to C<!rry out an international preliminary
examination, and in the pr.rticular ease
decides not to carry out sueh examination,
or
lii) that the description, the claims, or
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demande internationale ne satisfait pas a
I'exigence d'unitc de l'invention tellc qu'elle
est definie dans le reglement d'execution, e\le peut inviter le dcposant, au choix de ee
dernier, soit limiter les revendieations de
maniere a satisfaire a cette exigenee, soit a
payer <les taxes additionnelles.
b) La lcgislation nationale de tout Etat
elu peut prcvoir que, lorsque le deposant
choisit de limitcr les revendications au sens
du sous-alinea a), ies parties de la demande
internationalc qui, en conscquence de la !imitation, ne font pas l'objet d'un examen
prC!iminaire international sont, pour ce qui
concerne les effets dans cet Etat, considerees comme retirces, a mois qu'une taxc
particuliere nc soit payce par le dcposant a
l'office national dudit Etat.
c) Si le deposant ne donne pas suite a
l'invitation mentionnce au sous-alinea a)
dans le Mlai prescrit, ]'administration
chargee de !'examen preliminaire international ctablit un rapport d'examen preliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait a ce qui
scmble constituer l'invention principale ct
donnc sur ce point des indications dans le
rapport. La lcgislation nationale de tout
Etat Clu peut prevoir que, lorsque l'offiec
national de cet Etat estime justifice !'invitation de !'administration ehargee de l'cxamen
pre!iminairc international, les parties de la
dcmandc intcrnationale qui n'ont pas trait a
l'invention prineipalc sont, pour ce qui eoneerne les effcts dans cet Etat, considerecs
eomme retirees, a moins qu'une taxe particulicrc ne soit payce par Je deposant a cet
officc.
4)a) Si !'administration chargee de !'examen preliminairc international estimc :

a

i) que la demande internationalc conccrne un objct a l'egard duquel elle n'est pas
tenue, sclon le rcglement d'cxecution, d'effecteur un examen prc!iminairc intcrnational ct cteeidc en l'cspccc de ne pas cffeetuer
un tel examen, ou

ii) que la deseription, les revendications
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ning anser att internationell ansökan icke
uppfyller kravet på uppfinningens enhet,
som detta krav är utformat i tillämpningsföreskrifterna, får den anmoda sökanden
att, enligt dennes val, antingen inskränka
patentkraven så att detta krav uppfylles eller betala timiggsavgifter.
b) I utvald stats nationella lag får föreskrivas att, om sökanden väljer att inskränka
patentkraven enligt a, de delar av den internationella ansökningen, vilka till följd
av inskränkningen icke blir föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning, skall anses återkallade såvitt gäller ansökningens verkan i den staten, om
icke sökanden betalar en särskild avgift till
den statens nationella patentmyndighet.
c) Efterkommer icke sökanden inom föreskriven tid anmodan som avses under a,
skall den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning
upprätta rapport över s[1dan prövning rör::mde de delar av den internationella ansökningen som hänför sig till vad som förcfalkr vara huvuduppfinningen och i rapporten
fämna uppgifter pft denna punkt. I utvald
stats nationella lag far föreskrivas att, om
den statens nationella patentmyndighet finner anmodan av den myndighet som utför
internationell förhcredand..: patcntcrbarhetsprövning befogad, de delar av den internationella ansökningen som icke hlinför sig till
huvuduppfinningen skall anses återkallade
såvitt g:ilkr ansökningens verkan i den staten, om icke sökanden betalar en särskild
avgift till denna patentmyndighet.

4.a) Finner myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning
i) att den internationella ansökningen
hänför sig till sådant i fråga om vilket myndigheten enligt tillämpningsföreskrifterna icke är sk]'ldig att utföra internationell förberedande patentcrbarhetsprövning och i
ifrågavarande fall beslutar att icke utföra
sådan prövning, eller
ii) att beskrivning, patentkrav eller rit-
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the drawings, are so unclear, or the claims
arc so inadequately supported by the description, that no meaningful opinion can be
formcd on the novelty, invent:ive step (nonobviousness), or industrial applicability, of
the claimed invention,
the said Authority shall not go into the
questions refcrred to in Artide 33(1) and
shall inform the applicant of this opinion
and thc reasons therefor.
(b) If any of the situations referred to in
subparagraph (a) is found to exist in, or in
connection with, certain claims only, the
provisions of that subparagraph shall apply
only to the said claims.
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ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les
revendications ne se fondent pas de fa~on
adequate sur la description, de sorte qu'une
opinion valable ne peut ctre formce au sujet
de la nouveautc, de l'activite inventive (noncvidence) ou de l'application industrielle de
l'invention dant la protection est demandee,
elle n'aborde pas les questions mentionnees a l'articlc 33.1) et fait connaitre au
dcposant cette opinion et ses motifs.
b) Si l'une des situations mentionnees au
sous-alinea a) n'existe qu'a l'cgard de certaines revendications ou en relation avec
certaines revendications, les dispositions dudit sous-alina a) ne s'appliquent qu'a l'cgard
de ces revendications.

Article 35

Article 35

The Intemational Preliminary Examination
Repor/
(l) The international preliminary examination rcport shall be establishcd within the
prescribed time limit and in the prcscribed
form.
(2) The international preliminary examination report shall not contain any statement on the question whether thc claimed
invention is or seems to be patentablc or
unpatent;Jb!c according to any national law.
It shall state, suhject to thc ;;Jrovisions of
paragraph (3), in relation to caeh claim,
whcther the claim appcars to satisfy the
criteria of novelty, inventive s.tcp (non-obviousness), and industrial applicability, as
defined for the purposes of thc international
preliminary examination in Article 33(1) to
(4). The statcmcnt shall he accompanicd by
the citation of the documents believed to
support the stated conclusion with such expl:rnations as the circumstances of thc casc
may requirc. The statcmcnt shdl also be accompanicd by such other ob;ervations as
thc Regulations providc for.

Rapport d' examen preliminaire international

(3)(a) If, at thc time of establishing the
intcrnational prcliminary examination re-

1) Le rapport d'examen prcliminaire intcrnational est etabli dans le delai prescrit et
dans la forme prescrite.
2) Le rapport d'examen preliminaire international ne contient aucune dcclaration
quant a la qucstion de savoir si l'invention
dant la protection est demandec est ou semblc ctrc brcvetable ou non au regard d'une
legislation nationale quelconquc. 11 dcclare, sous reservc de l'alinea 3), en relation
avec chaque revendication, si cette revendication semble repondre aux critcrcs de nouvcautc, d'activitc inventive (non-cvidence)
et d'application industrielle, tels que ces critcrcs son definis, aux fins de !'examen prcliminaire international, a l'article 33.1) a
4). Cettc declaration doit ctre accompagnee
de la citation des documents qui scmblent
etayer la conclusion declarce, et de toutes
explications qui peuvcnt s'imposer en l'espcce. A cette dcclaration doivent egalement
ctre jointes les autres. observations prcvues
par le rcglement d'execution.

3)a) Si !'administration chargee de !'examen prcliminaire intcrnational cstime, Jors
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ningar är så otydliga eller patentkraven har
ett så otillräckligt stöd i beskrivningen att
någon meningsfull bedömning icke kan göras av huruvida den uppfinning för vilken
skydd sökes är ny, bar uppfinningshöjd (icke är närliggande) eller kan tillgodogöras industriellt,
skall nämnda myndighet ej taga ställning
till de frågor som avses i artikel 33.1 utan
underrätta sökanden om myndighetens uppfattning och om skälen härför.
b) Föreligger någon av de omständigheter som anges under a endast i fråga om eller i samband med vissa patentkrav, skall
vad där sägs gälla endast i fråga om dessa
patentkrav.

Artikel 35
Rapport över internationell förberedande
patenterbarhetsprövning

1. Rapport över.internationell förberedande patenterbarhctsprövning skall upprättas
inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
2. Rapport över internationell förberedande patentcrbarhetsprövning får icke innehålla något uttalande om huruvida den
uppfinning för vilken skydd sökes är eller
förefaller vara patenterbar eller icke patenterbar enligt viss nationell lag. Om ej
annat följer av vad som sägs under 3, skall
rapporten i fråga om varje patentkrav innehålla utlåtande om huruvida detta patentkrav förefaller uppfylla kriterierna för nyhet, uppfinningshöjd (att icke vara närliggande) och möjlighet till industriellt tillgodogörande, såsom dessa kriterier bestämmes i artikel 33.1-4 såvitt avser internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
Utlåtandet skall åtföljas av hänvisning till
de handlingar som anses stödja den uttalade slutsatsen och av sådana förklaringar
som kan vara erforderliga i det föreliggande fallet. Till utlåtandet skall också fogas
ytterligare anmärkningar enligt vad som
sägs i tillämpningsföreskrifterna.
3.a) Om den myndighet som har att upprätta rapport över internationell förberedan-
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port, the Intemational Preliminary Examining Authority considers that any of the situations referred to in Article 34(4)(a) exist,
that report shall state this opinion and the
reasons therefor. It shall not contain any
statement as providcd in paragraph (2).

de l'etablissement du rapport d'examen preliminaire international, que l'une queleonque
des situations mentionnees a l'article 34.4)a)
existe, Je rapport en fait etat ct indique les
motifs. Il ne doit contenir aucune declaration au sens de l'alinea 2).

(b) lf a situation under kticle 34(4)(b)
is found to exist, the international prcliminary examination report shall, in relation
to the claims in question, contain the statement as provided in subparagraph (a),
whereas, in relation to the other claims, it
shall contain the statement as provided in
paragraph 2).

b) Si l'une des situations mentionnees a
l'article 34.4 )b )existe, le rapport d'examen
preliminaire intemational contient, pour les
revendications en question, l'indication
prevue au sous-alinea a) et, pour les autres
revendications, la declaration indiquee a
l'alinea 2).

Article 36

Article 36

Transmittal, Translation, and Communication, of the lnternational Preliminary
Examination Report
(1) The intemational preliminary examination report, together with the prescribed
annexes, shall be transmitted to the applicant and to the International Bureau.
(2)(a) The intemational preliminary examination report and its annexes shall be
translated into the prescribe.:l languages.
(b) Any translation of thc said report
shall be prepared by or under the responsibility of the International Bureau, whereas
any translation of thc said annexes shall be
prepared by the applicant.
(3)(a) The international preliminary examination report, together with its translation (as prescribed) and its annexes (in the
original language), shall be c:ommunicated
by the International Burcau to each elected
Office.
(b) The prescribed translation of the annexes shall be transmitted within the prescribed time limit by the applicant to the
clected Offices.
(4) The provisions of Article 20(3) shall
apply, mutatis mutandis, to copies of any
document which is cited in thc: international
preliminary examination report and which
was not cited in the international search report.

Transmission, traduction et commzmication
du rapport d' examen preliminaire international
1) Le rapport d'examen preliminaire international est, avec les annexes prescrites,
transmis au deposant et au Bureau international.
2)a) Le rapport d'examen preliminaire
international et ses annexes sont traduits
dans les langues prescrites.
b) Toute traduction dudit rapport est preparee par le Bureau international ou sous
sa responsabilite; toute traduction de ses
annexes est prcparee par Je deposant.
3)a) Le rapport d'cxamen preliminaire
international, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la
langue d'origine), est communique par le
Bureau international achaque office clu.
b) La traduction prescrite des anncxcs est
transmise, dans le delai prescrit, par le dcposant aux offices elus.

4) L'article 20.3) s'applique, mutatis mutandis, aux copics de tout document qui est
cite dans le rapport d'examen preliminaire
intcrnational et qui n"a pas ete cite dans le
rapport de recherche intcrnationale.
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de patenterbarhetsprövning vid rapportens
upprättande anser, att något av de fall
som avses i artikel 34.4.a föreligger, skall
detta anges i rapporten jämte skälen för
myndighetens bedömning. Rapporten skall
icke innehålla sådant utlåtande som avses
under 2.
b) Ai1ses fall som avses i artikel 34.4.b
föreligga, skall rapporten över internationell
förberedande patentcrbarhetsprövning såvitt
avser ifrågavarande patentkrav innehålla sådant utlåtande som avses under a, medan
den såvitt avser övriga patentkrav skall innehålla sådant utlåtande som avses under 2.

Artikel 36
Översiindande av rapport örer internationell

f i.Jrheredande patenterbarhetsprövning samt
iii·crsiittning m· .\"ådan rapport
1. Rapport över internationell förberedande patenterbarhetsprövning jämte föreskrivna bilagor skall översändas till sökanden L):.:h till internationella byrån.
2.a) Rapport över internationell förberedande patenterbarhetsprövning jämte bilagor skall övers~ittas till föreskrivna språk.
b) översättning av nämnda rapport skall
utföras av internationella byrån eller på
dess ansvar. medan översättning av bilagorna skall utföras av sökanden.

3.a) Rapport över internationell förberedande patcnterbarhetsprövning j1imte föreskriven l.iversättning samt bilagor (på originalspriikct) skall av internationella byrån
sändas till varje utvald myndighe't.
h) Flircskriven översättning av bilagorna skall inom föreskriven tid av sökanden
sändas till de utvalda myndigheterna .

.+. Bcsfammelserna i artikel 20.3 äger
motsvarande tilförnpning i fråga om avskrift
av handling som nämns i rapport över internationell förberedande patent::rbarhctsprövning men icke n[imnts i den internationella nyhctsgranskningsrapporten.
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Article 37

Article 37

Withdrawal of Dema11d er Election

Retrait de la dema11de d'exame11 prelimi1zaire intemational ou d' elections

(1) The applicant may withdraw any or
all clections.

1) Le deposant peut retirer tout ou partie
des elections.

(2) lf the elcction of all elected States is
withdrawn, the demand shall be considered
withdrawn.

2) Si l'election de tous les Etats elus est
retiree, la demande d'examen preliminaire
international est consideree comme rctiree.

(3)(a) Any withdrawal shall be notified
to the Intemational Bureau.
(b) The elected Offices concerned and
the International Preliminary Examining
Authority concerned shall be notified accordingly by the Intcrnational Bureau.

3)a) Tout retrait doit ctre notifie au Bureau internalional.
b) Le Bureau international le notifie aux
offices clus interesses et
!'administration
interessee chargee de !'examen preliminaire
international.

(4)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), withdrawal O''. the demand
or of the election of a Contracting State
shall, unlcss the national law of that State
provides otherwise, be considercd to be
withdrawal of the international application
as far as that State is concerned.

4)a) Sous reserve du sous-alinea b), le
retrait de la demandc d'examen preliminaire
international ou de l'election d'un Etat contractant est, si la legislation nationale de cet
Etat n'cn dispose pas autrement, considere
comme un rctrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet Etat.

(b) Withdrawal of the demand or of the
clection shall not be considered to be withdrawal of the intcrnational application if
such withdrawal is effected prior to the expiration of the applicablc time Iimit under
Article 22; however, any Contracting State
may provide in its national law that the
aforesaid shall apply only if its national Officc has received, within the said time limit,
a copy of the international application,
together with a translation (as prescribed),
and thc national fec.

b) Le retrait de la dcmande d'examen
preliminairc intcrnational ou de l'elcction
n'est pas considere comme un rctrait de la
demande internationale s'il est cffcctuc
avant l'cxpiration du dClai applicable selon
l'article 22; toutefois, tout Etat contractant
pcut prcvoir dans sa legislation nationak,
qu'il n'cn ira ainsi que si son office national
fC(;:oit, dans ce dclai, copie de Ja dcmandc
internationale, une traduction (tclle qu'elle
est prcscritc) de ladite dcmandc et la taxe
nationale.

Article 38

Article 38

Confidential Nature oj the l11temational
Preliminary Examination
(1) Neithcr the lntcrnational Burcau nor
the Jnternational Prcliminary Examining
Authority shall, unless requested or authorizcd by the applicant, allow access within
the meaning:, and with the proviso, of Article 30(4) to the filc of thc intcrnational

a

Caracll~re

co11fide111iel de /'examen prelimi1wire i11ternatio11al

l) Sauf rcquete ou autorisation du dcposant, le Burcau international et !'administration chargee de !'examen preliminaire
intcrnational nc peuvent pcrmcttre il aucun
moment, a aucune personne ou administration - a l"exception des officcs elus, aprcs
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Artikel 37
Aterkallelse av begäran om internationell
förberedande patenterbarlzetsprövning eller
av val av stat
1. Sökanden får återkalla sitt val såvitt
avser viss utvald stat, vissa utvalda stater
eller alla utvalda stater.
2. Sker återkallelse av val beträffande alla utvalda stater, skall begäran om internationelJ förberedande patentcrbarhetsprövning anses återkallad.
3.a) Återkallelse skall meddelas till internationella byrån.
b) Internationella byrån skall underrätta berörda utvalda myndigheter och vederbörande myndighet för internationell förberedande patenterbarhctsprövning att återkallelse skett.
4.a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b skall, såvida icke annat föreskrives i fördragsslutande stats nationella lag,
återkallelse av begäran om internationell
förberedande patcnterbarhetsprövning eller
återkallelse av val av fördragsslutande stat
innebära återkallelse av den internationella
ansökningen såvitt gäller den staten.
b) Återkallelse av begäran om internationell förberedande patentcrbarhetsprövning eller återkallelse av val av stat skall
icke anses innebära återkallelse av den internationella ansökningen, om återkallelsen
ligcr rum före utgången av den frist som
g~iller enligt artikel 22. Fördragsslutande
stat får dock i sin nationella lag föreskriva
att vad nu sagts skall gälla endast om dess
nationella patentmyndighet inom nämnda
frist mottagit avskrift av den internationella
ansökningen jämte föreskriven översättning
samt den nationella avgiften.
Artikel 38
Sekretess i frtlga om i11tematio11ell förberedande patenterbarlzetsprövning

1. Internationella byrån och myndighet
för internationell förberedande patenterbarhctsprövning får icke vid någon tidpunkt låta någon person eller myndighet - utom de
utvalda myndigheterna sedan rapport över
internationell förberedande patenterbarhets-
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preliminary examination by any person or
authority at any time, execpt by the elected
Officcs once the international preliminary
examination report has becn cstablished.

1'6tablissemcnt du rapport d'examen preliminaire international - d'avoir aeces, au
sens ct aux conditions de l'article 30.4), au
dossier de !'examen preliminaire international.

(2) Subjeet to the provisions of paragraph

2) Sous r6serve de l'alinea 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et !'administration chargec de !'examen preliminaire international ne peuvent
donner, sauf reguete ou autorisation du deposant, aucunc information relative a la
delivrance ou au refus de delivrance d'un
rapport d'examen preliminaire international,
ou cncore au retrait ou au maintien de la demande d'examen prcliminaire international
ou d'une elcction quelconque.

(1) and Articlcs 36(1) and (3) and 37(3)(b),

neither the lnternational Burcau nor the International Preliminary Examining Authority shall, unless requcsted or authorized by
the applicant, give information on the issuance or non-issuance of an international
preliminary examination rcport and on the
withdrawal or non-withdrawal of the
demand or of any election.

Article 39

Article 39

Copy, Translation, and Fce, to Elected
Oj fices

Copies, traductions et taxes pour les offices elus

(l)(a) Jf the clcction of ar..y Contracting
State has been effectcd prior to the expiration of thc 19th month from the priority
date, the provisions of Articl<: 22 shall not
apply to such State and the applicant shall
furnish a copy of the interna>:ional application (unless the eommunication under Article 20 has already taken placc) and a translation thercof (as prescribed), and pay the
national fee (if any), to each eleeted Office
not later than at the cxpiration of 25
months from the priority date.
(b) Any national law may, for performing thc acts reforred to in subparagraph (a),
fix time Iimits which expire later than the
timc lim it provided for in that subparagraph.
(2) The cffect providcd for in Article
11(3) shall cease in the clected State with
the same conscguences as the withdrawal of
any national applieation in that State if the
applieant fails to pcrform thc acts rcferred
to in paragraph (1)(a) within thc timc limit
applicable under paragraph (1 l(a) or (b).
(J) Any clectcd Office may maintain the
effcct providcd for in Artic:e 11(3) evcn
wherc thc applicant docs not comply with

1)a) Si l'clection d'un Etat contractant a
effectuce avant l'expiration du dix-neuvieme mois a eompter de la date de priorite,
l'article 22 ne s'applique pas a cet Etat; le
deposant remet a chaque office clu une copic de la demande internationale (sauf si la
communication visce a l'article 20 a dcja eu
licu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demandc et lui paie (le cas
ecbeant) la taxe nationale au plus tard a
l'expiration d'un de!ai de vingt-cinq mois a
compter de la date de priorite.
b) Toute legislation nationale peut, pour
l'accomplissement des actes mentionnes au
sous-alinea a), fixcr des delais expirant apres
celui qui figure audit sous-alinea.
2) Les effets prevus l'article 11.3) cessent dans l'Etat clu avec les mcmes conscguenccs que celles qui dccoulent du retrait
d'une demande nationale dans cet Etat si le
dcposant n'exccute pas les actcs mentionnes
a l'alinea l)a) dans le delai applieable selon
l'alinea l)a) ou b).
3) Tout office elu peut maintenir les cffets prevus a l'article 11.3) meme lorsque le
deposant ne rcmplit pas les conditions pre-

etc
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prövning upprättats - få tillgång, i den
mening och på de villkor som anges i artikel
30.4, till handlingarna i ärende rörande internationell förberedande patenterbarhetsprövning, såvida icke sökanden begär eller
tillåter detta.
2. Om ej annat följer av vad som föreskrives under 1 och i artiklarna 36.1, 36.3
och 37.3.b. får internationella byrån och
myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning icke upplysa om
huruvida rapport över sådan prövning upprättats eller upprättande av sådan rapport
vägrats eller huruvida begäran om internationell förberedande patcntcrbarhetsprövning eller val av viss stat återkallats eller
vidhålles, såvida icke sökanden begär eller
tillåter detta.

Artikel 39
Översiindande av avskri/t och översiittning
samt erliiggande av avgift till utvald myndighet

1.a) Har val av fördragsslutande stat
gjorts innan 19 månader förflutit från prioritetsdagen, gäller bestämmelserna i artikel
22 icke i fråga om sådan stat. Sökanden
skall i sådant fall innan 25 månader förflutit från prioritetsdagen till varje utvald
myndighet inge avskrift av den internationella ansökningen (om denna icke redan
översänts enligt artikel 20) och föreskriven
översättning av denna samt i förekommande fall betala nationell avgift.
b) För fullgörande av vad som sägs under a får i nationell lag föreskrivas längre
frister än som där anges.
2. Den verkan som föreskrives i artikel
11.3 upphör i utvald stat med samma rättsföljd som en återkallelse av nationell ansökan i den staten, om sökanden underlåter
att fullgöra vad som åligger honom enligt
l.a inom den frist som gäller enligt l .a
eller b.
3. Utvald myndighet får låta den verkan
som föreskrives i artikel 11.3 bestå, även
om sökanden icke fullgör vad som sägs un-
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the rcquirements provided for in paragraph
(l)(a) or (b).
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vues

al'alinea l)a) ou b).

Article 40

Article 40

Delaying of National Examination and
Otlzer Processing

Suspension de I' examen national et des
autres procedures

(1) If the election of any Contracting
State has been cffccted prior to the expiration of the 19th month from the priority
date, the provisions of Article 23 shall not
apply to such State and the national Officc
of or acting for that State shall not proceed,
subject to the provisions of paragraph (2),
to the examination and other processing of
the intcrnational application prior to the
expiration of the applicable timc limit under Article 39.
(2) Notwithstanding the provisions of
paragraph (1), any elccted Office may, on
the express request of the a;['plicant, proceed to the cxaminination and other processing of the international applieation at any
time.

1) Si l'election d'un Etat contractant est
effcctuee avant l'expiration du dix-neuvieme
mois a comptcr de Ja date de priorite, l'article 23 ne s'applique pas a cet Etat et son
office national, ou tout office agissant pour
cet Etat, n'effectuc pas l'examen et n'engage
aucune autre procedure relative a Ja demande internationale, sous rcscrve de l'alinea
2), avant l'expiration du dclai applicable
se lon l'article 39.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinea 1), tout office elu peut, sur requcte expresse du dcposant, en tout temps proecder a l'examen et engager toute autre proccdure relative a Ja demande intcrnationale.

Article 41

Article 41

Amendment of tlze Claims, the Description,
and the Drawings, Before Eiected Offices

Modification des revendications, de la
description et des dessins auprl;S des
offices elus

(1) The applicant shall be given the opportunity to amend the claim~., the description, and the drawings, beforc cach elected
Officc within the prescribed ti.mc limit. No
elected Office shall grant a patent, or refuse
the grant of a patent, before such time
limit has cxpired, except with the express
consent of the applicant.
(2) The amendments shall not go beyond
the disclosure in the intcrnational applications as filed, unless the national Iaw of the
clected State permits them to ~;o beyond the
said disclosure.

1) Le deposant doit avoir l'occasion de
modifier les revendications, Ja description
et les dessins, dans le dClai prescrit, auprcs
de chaque office elu. Aucun office elu nc
peut delivrer de brevet ni refuser d'en dclivrer avant J'expiration de ce dclai, sauf
accord expres du deposant.

(3) The amendments shall be in accordance with the national law of the elected
State in all respects not providcd for in this
Treaty and the Regulations.

(4) Where an clected Offic:e rcquires a
translation of the international application,

2) Les modifications ne doivcnt pas aller
au-dela de l'exposc de l'invention qui figure dans Ja dcmande internationale telle
qu'elle a etc deposee, sauf si Ja legislation
nationale de l'Etat elu le permet cxpresscment.
3) Les modifications doivent etre conformes a la ICgislation nationale de l'Etat
elu pour tout ce qui n'est pas fixe par le
present traitc ou par le reglemcnt d'execution.
4) Lorsque l'office elu exige une traduction de Ja demande internationale, les mo-
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<ler l.a eller b.

Artikel 40
Uppskov med nationell prövning och annan
handläggning
1. Har val av fördragsslutande stat gjorts
innan 19 månader förflutit från prioritetsdagcn, gäller icke bestämmelserna i artikel
23 i fråga om sådan stat. Om ej annat följer av vad som föreskrives under 2, får
den statens nationella patentmyndighet eller
den nationella patentmyndighet som verkar
för den staten icke utföra prövning eller företaga annan handläggning av internationell
ansökan före utgången av den frist som gäller enligt artikel 39.
2. Utan hinder av vad som sägs under 1
får utvald myndighet på sökandens uttryckliga begäran när som helst utföra prövning
eller företaga annan handläggning av internationell ansökan.

Artikel 41
Ändring av patentkrav, beskrivning och
rit11ingar hos utvald myndighet

1. Sökanden skall ges tillfälle att inom
föreskriven frist ändra patentkrav, beskrivning och ritningar hos utvald myndighet. Utvald myndighet får icke meddela patent eller avslå ansökan före utgången av denna tid
utom med sökandens uttryckliga medgivande.

2. Ändring får icke gå utöver vad som
framgick av den internationella ansökningen i den lydelse ansökningen hade vid ingivandet, om icke den nationella Jagen i utvald stat uttryckligen medger detta.
3. Ändring skall stå i överensstämmelse
med den nationella lagen i utvald stat i alla
avseenden som icke regleras i denna konvention eller i tillämpningsföreskrifterna.
4. Om utvald patentmyndighet kräver
översättning av internationell ansökan, skall
6 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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thc amendments shall be in thc language of
the translation.

difications doivent etre ctablies dans la
langue de la traduction.

Article 42

Article 42

Results of National Examination in Elected
Offices

Resultat de !'examen national des offices
elus

No elected Office receiving the international preliminary examination report may
requirc that the applicant fumish copies, or
information on the contents, of any papers
connected with the examination relating to
the same international applkation in any
other elected Office.

Les offices elus reccvant le rapport d'cxamen prC!iminaire intcrnational ne peuvcnt
exiger du dcposant qu'il leur remctte des
documents lies a !'examen rclatif a la meme
demande internationalc dans tout autre office elu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents.

CHAPTER III

CHAPITRE III

COMMON PROVISIONS

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 43

Article 43

Seeking Certain Kinds of Protection
In respcct of any designated or elected
State whose law providcs fo:~ the grant of
inventors' certificates, utility certificates,
utility models, patents or certifieates of addition, inventors' certifieatcs of addition, or
utility certificates of addition, the applicant
may indicate, as prcscribed in the Regulations, that his international application is
for the grant, as far as that State is conccrned, of an inventor's certificate, a utility
certificate, or a utility modeL rather than a
paknt, or that it is for the grant of a patent
or ccrtificate of addition, an inventor's certificatc of addition, or a utility certificate of
addition, and the ensuing dfect shall be
govcrned by the applicant's c:hoice. For the
purposcs of this Article and zny Rulc thereundcr, Articlc 2(ii) shall not apply.

Reclzerche de certains titres de protection
Le deposant peut indiquer, conformcment
au reglcment d'cxecution, que sa demande
intcrnationalc tend a la dclivranee d'un
certificat d'auteur d'invention, d'un eertificat d'utilite ou d'un modelc d'utilite et non
a ee\Je d'un brevet, ou a la dclivrancc d'un
brevet ou certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention additionncl ou d'un
certifieat d'utilite additionnel, dans tout
Etat designe ou Clu dont la legislation prcvoit la delivrance de certificats d'autcur d'invcntion, de certificats d'utilitc, de modeles
d'utilite, de brevets ou certifieats d'addition,
de certificats d'auteur d'invcntion additionnels ou de certifieats d'utilite additionnels;
les effets dceoulant de cctte indication sont
detcrmines par le choix cffectuc par le dcposant. Aux fins du present article ct de
toute regle y relative, l'article 2.ii) ne s'appliquc pas.

Article 44

Article 44

Seeking Two Kinds of Protection
In respcct of any designated or elccted
State whose law pcrmits an applieation,
while being for the grant of a patent or one
of the other kinds of proteetion refcrred to
in Article 43, to be also for the grant of

Pour tout Etat dcsigne ou clu dont la lcgislation permet qu'une demandc tendant
a la ddivranee d'un brevet ou de l'un des
autres titres de proteetion mentionnes a
l'article 43 puisse egalemcnt viser un autre

Recherche de dc11x titres de protection ·
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ändring avfattas på samma språk som översättningen.

Artikel 42
Resultat av nationell prövning hos utvald
myndighet
Utvald myndighet som mottager rapport
över internationell förberedande patenterbarhetsprövning får icke kräva att sökanden skall tillhandahålla avskrift av eller lämna uppgift rörande innehållet i handling som
har samband med prövningen av samma internationella ansökan vid annan utvald myndighet.

KAPITEL JII
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Artikel 43
Ansökan om vissa form er av skydd
I fråga om designerad eller utvald stat,
vars lag medger att uppfinnarcertifikat, certifikat för nyttighetsmodell, nyttighetsmodcll, tilläggspatent, tilläggscertifikat, tillläggsuppfinnarcertifikat eller tilläggscertifikat för nyttighetsmodell meddelas, får sökanden i enlighet med vad som s~igs i tilllämpningsföreskrifterna förklara att hans internationella ansökan, såvitt g1iller den staten, avser meddelande av uppfinnarcertifikat, nyttighdsmodcll eller certifikat för nyttighetsmodcll i stället för patent, eller att
den avser meddelande av ti!Higgspatent eller ti!Eiggscertifikat, ti!Higgsuppfinnarcertifikat eller timiggscertifikat för nyttighetsmodcll. Verkan av sådan förklaring bestämmes av vad sökanden angivit. Vid tillämpning av denna artikel och därtill hörande
ti!Himpningsföreskrifter gäller icke artikel
2.ii.

Artikel 44
Ansökan om

t1•å

form er av skydd

I fråga om designerad eller utvald stat,
vars lag medger att ansökan, som syftar till
att leda till patent eller någon av de andra
former av skydd som anges i artikel 43,
dessutom far avse ytterligare en av de
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another of the said kinds of protection, the
applicant may indicate, as prescribed in the
Regulations, the two kinds of protection he
is seeking, and the ensuing effect shall be
governed by the applicant's indications. For
the purposes of this Article, Article 2(ii)
sha\l not apply.

de cet titres de protection, le deposant peut
indiquer, conformcment au reglement d'execution, les deux titres de protection dont il
demande la delivrancc; les effets qui en deeoulent sont determines par les indications
du dcposant. Aux fins du present article,
l'article 2.ii) ne s'applique pas.

Article 45

Article 45

Regional Patent Tre1ties
(1) Any treaty providing for the grant of

Traite de brevet regional

(2) The national law of the said designated or elected State may provide that any
designation or clection of such State in the
intcrnational application shaE have the effect of an indication of thc wish to obtain
a regional patent under the regional patent
trea ty.

1) Tout traite prevoyant la delivrance
d'un brevet regional ((( traite de brevet regional )) ) et donnant a toute personne, autorisee par l'article 9 a deposcr des demandes
internationales, le droit de dcposer des demandcs tendant a la delivrance de tels brevets peut stipuler quc les demandcs internationales eontenant la designation ou l'elcction d'un Etat partie a la fois au traite de
brevet regional et au present traite peuvent
ctre deposees en vue de la delivranee de brevets rcgionaux.
2) La legislation nationale d'un tel Etat
designe ou elu pcut prcvoir que toute designation ou clcction dudit Etat dans la demande internationale sera consideree commc l'indication que le deposant desire obtenir un brevet regional conformement au
traite de brevet regional.

Article 46

Article 46

lncorrect Translation af the Imernational
Applicatio11

Trad11ctio11 incorrecte de la dcmande
i11temationa/e

If, because of an ineorrect translation of
thc international application, the seope of
any patent granted on that application excecds the seope of the intcrnational application in its original languagc, the eompetent
authorities of the Contracting State concerned may accordingly and retroaclively
limit the scope of the patent, and dcclare
it null and void to the cxtent that its scope
has cxeccded the seope of th'~ international
application in its original Ianguage.

Si, en raison d'une traduction incorrccte
de la demande internationalc, I'ctendue
d'un brevet dclivrc a la suite de cette demande dcpasse l'ctendue de la demandc internationalc dans sa langue d'origine, les
auloritcs competentcs de I'Etat contractant
considere pcuvent limiter en consequence et
d'une maniere retroactive l'etendue du brevet et dcclarc qu'il est nul et non avcnu
dans la mesure ou son ctendue depasse celIe de la dcmande internationalc dans sa
langue d'origine.

Article 47

Article 47

Time Limits

Daais

regional patents ("regional patent treaty"),
and giving to all persons who, aceording to
Article 9, are entitled to file international
applications the right to file applications
for sueh patents, may provide that international applieations designating or electing a
State party to both the regional patent treaty
and the present Treaty may be filed as applieations for sueh patents.

(1) The details for comput[ng time limits

1) Le calcul des delais prcvus dans le
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nämnda formerna av skydd, får sökanden i
enlighet med vad som sägs i tillämpningsföreskrifterna ange de två former av skydd
som han söker. Verkan härav bestämmes
av vad sökanden angivit. Vid tillämpning av
denna artikel gäller icke artikel 2.ii.

Artikel 45
Regionala patent/ördrag
1. I fördrag som innehåller bestämmelser om meddelande av regionala patent
("regionalt patentfördrag") och som berättigar alla som enligt artikel 9 får inge internationell ansökan att inge ansökan om
sådant patent får föreskrivas att internationella ansökningar, vilka som designerad
eller utvald stat upptager stat som tillträtt
både det regionala patentfördraget och denna konvention, får inges som ansökan om
sådant regionalt patent.
~. I den nationella lagen i sådan designer:id eller utvald stat får föreskrivas, att designering eller val av den staten i internationell ansökan skall anses utgöra förklaring alt sökanden önskar erhftlla regionalt
patent enligt det regionala patentfördraget.

Artikel ./6
Oriktig ö1·as!it111i11g av i11rcrnatio11ell

ansiikan

Om på grund av oriktig översättning av
internationell ansökan omfattningen av paten~ som mcdclclats p[1 grund av denna anSlikan g[1r ut~-iver vad :.len internationella ansökningen p:l orig:n:ilspnlkct omfattar, får
behörig mynclighd i berörd fördragsslutandc stat till följd h~irav och med retroaktiv
verkan inskr:inka paknt·~ts omfattning och
förlda:-a pa'.cnt:.:t ogiltigt till den dd patentets omfattning ~[ir t:töver oml'a'.tningcn av
den int.:rn:i.ticnella ansökningen p[i original"
spnii\.Ct.
Artikel 47
Tids/risrer

l. Ntirmare bestämmelser om beräkning
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(b) Such decisions shall be made in the
Assembly or through voting by correspondcnce and must be unanimous.
(c) The dctails of the procedure are
govcrned by the Regulations.

present traite est fixe par le reglement
d'execution.
2)a) Tous les delais fixes dans les chapitres I et Il du present traite peuvent, en
dehors de toute revision selon l'article 60,
etre modifics par decision dcs Etats contractants.
b) La deeision est prise par l'Assemblee
ou par vote par correspondance et doit etre
unanimc.
c) Les dctails de Ja proccdure sont fixcs
par le reglemcnt d'exccution.

Article 48

Article 48

Delay in Meeting Certain Time Limits

Retards dam I' observation de certains dela is

referred to in this Treaty are governed by
the Regulations.
(2)(a) All limits fixed in Chapters I and
Il of this Treaty may, outside any revision
under Article 60, be modified by a decision
of the Contracting Statcs.

(2)(a) Any Contracting Statc shall, as far
as that Statc is conccrned, cxcuse, for
reasons admitted under its national law,
any dclay in mccting any time limit.
( h) Any Contracting Stalc may, as far as
that State is concerncd, cxcmc, for reasons
othcr than thosc referrcc.l to in subparagraph
(a), any dclay in mccting any timc limit.

1) Lorsqu'un dclai, fixc dans le present
traite ou dans le rcglemcnt d'execution,
n'cst pas obscrve pour cause d'intcrruption
des services postaux, de pertc ou de retard
incvitablcs du courrier, ce dC!ai est considerc comme observe dans les cas precises au
reglement d'execution et sous rcservc que
soient remplies les conditions de preuve et
autres conditions prescrites dans lcdit rcglemcnt.
2)a) Tout Etat contractant doit, pour cc
qui le concerne, cxcuser pour des motifs
admis par sa legislation nationalc tout retard dans )'observation d'un delai.
b) Tout Etat contractant pcut, pour cc
qui Je conccrnc, cxcuscr pour des motifs
autres quc ceux qui figurent au sous-alinea
a) tout rctard dans !"observation d'un delai.

Article 49

Article 49

Right to Practice Before frternational
Authorities

Droit d' exerccr aupri:s d'administrations
in t ernational es

Any attorney, patent agent, or other person, having the right to practice before the
national Office with which the international
application was filcd, shall be entitled to
practice beforc the Internatior..al Burcau and
the competent Tnternational Scarching
Authority and cornpctcnt Jnte:rnational Prcliminary Examining Authority in rcspect of
that application.

Tout avocat, agent de brevets ou autrc
personne, ayant le droit d'exercer aupres
de l'office national auprcs duquel la dcmande internationale a etc deposce, a le droit
d'exercer, en cc qui concernc cctte demande, aupres du Burcau intcrnational, de )'administration compctente chargce de la recherchc intcrnational et de l'administration
competcnte chargce de )'examen prcliminaire international.

(1) Wherc any time limit fixcd in this

Treaty or the Regulations is not met because of interruption in the mail service or
unavoidablc loss or delay in the mail, the
time limit shall be decmed to be mct in the
cascs and subject to the prcof and other
conditions prescribed in the Regulations.
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av de frister som anges i denna konvention
ges i tilfämpningsföreskriftcrna.
2.a) Alla frister som fastställes i kapitlen
I och Il i denna konvention kan, utom genom revision enligt artikel 60, ~indras genom
beslut av de fördragsslutande staterna.
h) Sådant beslut skall fattas i församlingcn eller genom omröstning per korrespondens och skall vara enhälligt.
c) Närmare bestlimmclscr om förfarandet
ges i tillämpningsföreskriftcrna.

Artikel 48
U11derldte11lzct att iakttaga vissa frister

1. Om frist som fastställes i denna konvention eller i tillämpningsföreskrifterna icke iakttages på grund av avbrott i postgången eller på grund av sådan förlust eller försening av post som icke kunnat undvikas,
skall fristen anses ha iakttagits i de fall som
angcs i tillämpningsföreskriftcrna under förutsättning att de krav på bevisning och de
övriga villkor som uppställes i tillämpningsföreskrifterna uppfylles.
2.a) Fördragsslutandc stat skall, såvitt
gäller den staten, vid överskridande av frist
anse att fristen iakttagits i de fall detta
medges i dess nationella lag.
b) Fördragsslutande stat för, såvitt gäller
den staten, vid överskridande av frist anse
att fristen iakttagits även i andra fall än
som sHgs under a.

Artikel 49

Riitt att upptriicla inför internationell
myncliglzet

Advokat, patentombud eller annan, som
har rlitt att uppträda inför den nationella
patentmyndighet till vilken internationell
ansökan ingavs, har i fråga om den ansökningen rlitt att upptrlida inför internationella byr:rn, behörig internationell nyhetsgranskningsmyndighet och behörig myndighet för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning.
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CHAPTER IV

CHAPITREIV

TECHNICAL SERVICES

SERVICES TECHNIQUES

Article 50

Article 50

Patent In/ ormation Services
(l) The Jnternational Burem may furnish services by providing tech;1ical and any
other pertinent information avai\able to it
on the basis of published documents, primarily patents and published applications
(rcferrcd to in this Article as ''the information services").
(2) The Intemational Burcau may provide these information services either directly or through one or morc International
Searching Authority or other national or
intcrnational specialized institutions, with
which thc International Bureau may rcach
agreement.
(3) The information services shall be
operated in a way particularly facilitati!1g
the acquisition hy Contracting States which
are developing countries of technical knowledge and tcchnology, induding available
puhlished know-how.
(.+) The information services shall be
av:.iilablc to Governmcnts of Contracting
Statcs and their nationals and residents. The
Assembly may dccide to make thcse services
available also to others.

(:')(a) Any service to Governments of
Contracting States shall be furnished at
cost, provided that, when the Government
is that of a Contracting Statc which is a
developing country, the service shall be
furnished below eost if thc dJferencc can
be covcrcd from profit madc on services
furnishcd h> othcr~ than C1ovcrnrncnts of
Contracting States or from the sourccs
rckrrcd to in Artick 51 (.+).
(b) The cost referrcd to in subparagraph

(a) is to be unckrstood as cost ovcr and

abovc costs normally incident to the performance of thc services of a national OffieL' or th..: obligations of an Intcrnational

Services d'in/ormation sur les brevets
1) Le Bureau intcrnational peut fournir

des services (dcnommcs dans Je present article «services d'information »), en donnant
des informations techniques ams1 que
d'autres informations pertinentes dont il
dispose, sur la base de documents publies,
principalement de brevets ct de demandes
publiees.
2) Le Bureau intcrnational peut fournir
ces services d'information soit dircctement,
soit par l'intermediaire d'une ou de plusieurs
administrations chargecs de la rechcrchc internationale ou d'autres institutions spccialisces, nationales ou internationales, avec
lcsquclles il aura pu conclurc des accords.
3) Les services d'information fonctionnent de maniere
facilitcr tout particuliercmcnt, par les Etats contractants qui sant
des pays en voic de dcveloppcment, des cor:naissances techniques et de la tcchnologie,
y compris le « know-how >> publie disponible.
4) Les services d'information pcuvcnt
ctre obtenus par les gouvcrnemcnts des
Etats contractants, par leurs nationaux et
par les pcrsonncs qui sont domicilices sur
kur territoire. L'Assemblce peut dccidcr
d'Ctendre ccs services a <l'autres inte,-esscs.
5)a) Tout service fourni aux gouvernements des Etats contractants doit l'etre a
son prix de rcvient; toutefois, pour les gouvcrnements des Etats contractants qui sont
dcs pays en voie de dcveloppement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la
diffcrcnce peut ctre couverte par les benefices realiscs sur la prestation de services a
dcs destinataires autres que les gouvernements d'Etats contractants ou par les
moyens mcn!ionncs i l'artidc 51.4).
b) Le prix de revient vise au sous-alinea
a) doit Ctrc cntcndu comme consistant dans
les frais qui s'ajoutent i ccux quc l'office
nati0nal ou !'administration chargee de Ja
rcchcrchc intcrnationale cloivent engager de

a
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KAPITEL IV
TEKNISKA TJÄNSTER
Artikel 50

lnformationsverksamhet rörande patent
1. Internationella byrån får tillhandahålla tjänster genom att lämna sådan teknisk
eller annan viktig information som är tillgänglig för byrån på grundval av publicerade handlingar, främst patent och publicerade ansökningar (i denna artikel benämnd
''informationsvcrksamhet").
2. Internationella byrån får bedriva denna informationsverksamhet genom att ge
information direkt eller genom en eller flera
internationella nyhctsgranskningsmyndighcter eller genom andra nationella eller internationella fackinstitutioner, med vilka internationella byrån kan ha slutit avtal.
3. lnformationsverksamheten skall bedrivas på sådant sätt att den särskilt undcrfättar för sådana fördragsslutande stater
som är utvecklingsländer att tillägna sig
tekniska kunskaper och teknologi, däri inbegripet tillgänglig publicerad "know-how".
4. Informationsverksamhcten får utnyttjas av de fördragsslutande staternas regeringar samt av personer som är medborgare i eller har hemvist i fördragsslutandc
stat. Församlingen får besluta att dessa
tjänster skall få utnyttjas liven av andra.
5.a) Till fördragsslutandc stats regering
Himnas information till självkostnadspris.
Regering i fördragsslutande stat som tillhör
utvccklingsländerna får dock information
till pris som är lägre än självkostnadsprisct,
om skillnaden kan täckas genom överskott
som uppkommer när information ges till
andra lin fördragsslutande staters regeringar eller genom medel som avses i artikel
51.4.
b) Med uttrycket "självkostnadspris" under a förstås kostnad utöver sådana kostnader som nationell patentmyndighet eller
internationell nyhetsgranskningsmyndighet
normalt ådragcr sig vid fullgörandet av sina
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Searching Authority.
(6) The details concerning the implementation of the provisions of this Article shall
be governed by decisions of the Assembly
and, within the limits to be fixed by the Assembly, such working group;; as the Assembly may set up for that purpose.
(7) The Assembly shall, whcn it considers
it neeessary, recommend methods of providing financing supplementary to those refcrred to in paragraph (5).

7) Si elle l'estime nccssaire, l'Assemblce
reeommande d'autres modes de financement
pour completer ceux qui sont prevus a
l'alinea 5).

Article 51

Article 51

Technical Assistance
(1) The Assembly shall establish a Committee for Technical Assistance (referred to
in this Article as "the Committee").
(2)(a) The members of the Committee
sball be elected among the Contracting
States, with due regard to the representation of developing countries.
(b) The Director General shall, on bis
own initiative or at the request of the Committcc, invite representatives of intergovernmental organizations concern~d with tcchnieal assistanee to devcloping countries to
partieipate in the work of the Committee.

Assistance teclmique
1) L'Assemblce etablit un Comite d'assistance technique (denomme dans le present article « Je Comitc »).
2)a) Les membres du Comite sont elus
parmi les Etats contractants de fai;:on a assurer une representation appropriee des pays
en voie de dcveloppement.
b) Le Directeur general invite, de sa
propre initiative ou sur la requete du Comi te, des representants des organisations intergouvernementales s'occupant d'assistance
technique aux pays en voie de developpement a prendre part aux travaux du Comite.
3)a) Le Comite a pour tache !'organisation et la supervision de l'assistance technique accordee aux Etats contractants qui sont
des pays en voie de developpement, afin de
developper lcurs systcmes de brevets, soit
au niveau national, soit au niveau regional.
b) L'assistance technique comprend notamment la formation de specialistes, la
mise a disposition d'experts et la fourniture
d'equipemcnts a des fins de demonstration
et de fonctionnement.
4) En vue du financement de projets
entrant dans le cadre du present articlc, le
Bureau international s'efforce de conclure
<les accords, d'une part avec des organisations internationales de financement et des
organisations intergouverncmentales, en
particulier avec !'Organisation des Nations

(3)(a) The task of the Committee shall
be to organize and supervise technical assistance for Contraeting States which are
devcloping countries in developing their
patent systems individually or on a regional
basis.
(b) The technical assistance shall comprise, among other things, tb.e training of
specialists, the loaning of experts, and the
supply of equipment both for demonstration
and for operational purposes.
(4) The International Bureau shall seek to
enter into agreements, on the one hand,
with international financing organizations
and intergovernmental organizations, particularly the United Nations, the agencies of
the United Nations, and the Specialized
Ageneies connected with the United Nations

toute fai;:on pour s'acquitter de leurs taches.
6) Les dctai!s relatifs a l'application du
present article sont reglementes par decisions de l'Assemblee et, dans les limites
fixees par cette derniere, par les groupes de
travail qu'elle pourra instituer a cette fin.
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uppgifter.
6. Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna artikel meddelas genom beslut
av församlingen och, inom de gränser som
fastställes av församlingen, av sådana arbetsgrupper som församlingen kan komma
att tillsätta för detta ändamål.
7. Församlingen skall, då den anser det
erforderligt, föreslå andra sätt för finansiering som komplettering till dem som avses
under 5.

Artikel 51
Tekniskt bistånd
I. Församlingen skall upprätta en kommittc för tekniskt bistånd (i denna artikel
benämnd "komitten"J.
2.a) ivlcdlemmarna i kommitten skall väljas bland de fördragsslutande staterna på
s~1dant sätt att utvecklingsländerna tillförsäkras skälig representation.
b) Generaldirektören skall på eget initiativ eller på begäran av kommitten inbjuda
företrädare för mellanstatliga organisationer som handhar tekniskt bistånd till utvccklingsländer att deltaga i kommittens
arbete.
3.a) Kommittens uppgift ~ir att organisera och övervaka det tekniska bistånd som
beviljats fördragsslutande stater som är utvccklingsländer för utveckling av deras pall:nlvLisen, antingen på nationell eller på regional nivå.
bJ Det tekniska biståndet skall omfatta
bland annat utbildning och utlåning av experter samt tillhandahållande av utrustning
såväl för demonstrations~indamål som för
anvLindning i praktisk verksamhet.
.+. f'iir finansiering av biståndsprojekt enligt denna artikel skall internationella byr<in försöka Ci till stfod avtal med internationella finansieringsorgan och mellanstatliga org::nisationcr, siirskilt Förenta Nationerna samt dess olika organ och fackorgan som handhar tekniskt bistånd. och med
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concerned with technical assisrnnce, and, on
the other hand, with the Governments of
the States receiving the teehnieal assistanee,
for thc finaneing of projeets pursuant to
this Article.
(5) The details concerning the implemention of thc provisions o:f this Article
shall be governcd by decisions of the Assembly and, within the limit> to be fixed
by thc Asscmbly, sueh working groups as
thc Asscmbly may set up for that purpose.

Unies, les agences des Nations Unies ainsi
qu'avec les institutions specialisees des Nations Unies ayant competence en matiere
d'assistance technique, de mcme que, d'autre
part, avec les gouvernements des Etats beneficaires de l'assistance technique.
5) Les details relatifs a l'application du
present article sant reglementes par decisions de l'Assemblee et, dans les limites
fixces par cette derniere, par les groupes de
travail qu'elle pourra instituer a cette fin.

Article 52

Article 52

Relations with Othcr Provi... ions of the
Trea ty

Rapports avec les autres dispositions
du traite

:\'othing in this Chapter shall affect the
financial provisions contained in any other
Chapter of this Treaty. Such provisions are
no! applicable to thc present Chapter or to
its implementation.

Aucune disposition du present chapitre
n'affecte les dispositions financieres figurant
dans les autrcs chapitres du present traite.
Ces dispositions ne sont pas applicablcs au
present chapitre ni a sa mise en oeuvre.

CHAPTER V

CHAPITRE V

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 5J

Article 53

Assembly
(lJ(a) The Asscmbly shall, subject to
Artick: 57(8), consist of the Contracting
Statcs.
(b) The Governmcnt of each Contracting
Statc shall be reprcscnted by one delcgate,
who may be assisted by altcrnatc delegatcs,
advisors, and experts.
(2)(a) The Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the
maintenanee and development of the Union
and thc implementation of this Treaty;

Assemblee

b) Le gouvernemcnt de chaque Etat contractant est rcpresente par un dC!cgue, qui
peut etre assistc de suppleants, de conseillcrs et d'cxperts.
2)a) L'Asscmblce :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le developpemcnt de
!'Union et I'application du present traitc;

(ii) pcrform such tasks as are specifically
assigned to it under other provisions of this
Tn:aty;
(iii) give directions to thc International
Bureau concerning the preparation for revision conferenccs:
(iv) review and approvc tht:: reports and
activities of the Director General concern-

ii) s"aequitte des taches qui lui sont expressemcnt assignecs dans d'autres dispositions du present traitc;
iii) donnc au Bureau international des
directivcs conccrnant la preparation des
conferences de revision:
iv) examine et approuve les rapports et
les activitcs du Directeur general relatifs a

l)a) L'Asscmblee est composee des Etats
contractants, sous reserve de l'artic\e 57.8).
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regeringar i de stater som tager emot tekniskt bistånd.

5. Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna artikel meddelas av församlingen och, med den begränsning som
församlingen bestämmer, av sådana arbetsgrupper som församlingen kan komma att
tillsätta för detta ändamål.
Artikel 52
Förhållandet till andra bestiimmelser
i konventionen

Vad som sägs i detta kapitel inverkar ej
på de ekonomiska bestämmelserna i konventionens övriga kapital. Dessa bestämmelser är ej tillämpliga på detta kapitel och
ej heller på verksamhet som bedrivs enligt
detta kapitel.

KAPITEL V
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Artikel 53
F iirsamlingen
J .a) Om ej annat följer av vad som föreskrives i artikel 57.8 skall församlingen bestft av c!e fördragsslutand.:! staterna.
b) Varje fördragsslutande stats regering
skall företrädas av ett ombud, som kan bistås av bitr~idande ombud, rådgivare och
sakkunniga.
2.al Församlingen skall:
i) behandla alla frågor rörande vidmakthållandet och utvecklingcll av unionen samt
rörande tilfampningen av denna konvention;
ii) fullgöra de uppgifter som uttryckligen
åligger den enligt andra bestämmelser i denna konvention;
iiil ge anvisningar åt den internationella
byrån rörande förberedandet av revisionskonferenser;
iv) granska och godkförna de vcrksamhetsberiittelser som avges av generaldirek-

93

Prop. 1977 /78: 1. Del B

94

ing the Union, and give him all necessary
instructions concerning matt•!rs within the
competence of the Union;

l'Union et lui donne toutcs directives utiles
concernant les questions de la compctence
de !'Union;

(v) review and approve tl:.e reports and
activities of thc Executive Committee
establishcd under paragraph (9), and give
instructions to such Committce;

v) examine et approuve les rapports et
les activitcs du Comitc exccutif ctabli conformcment
l'alinea 9) et lui donnc dcs
directivcs;

(vi) determinc thc program and adopt
the tricnnial budget of the Union, and approve its final accounts;
(vii) adopt the financial rcgulations of
thc Union;
(viii) cstablish such corn.mittecs and
working groups as it deems appropriatc to
achicve the objectivcs of the Union;
(ix) determine which States other than
Contracting States and, subj~ct to the provisions of paragraph (8), whic:h intergovernmental and international non-governmental
organizations shall be admittcd to its meetings as obscrvers;
(x) take any other appropriate action
designed to further the objectives of the
Union and perform such other functions
as arc appropriate under this Treaty.
(b) With respect to matter:; which are of
interest also to other Union:; administered
by the Organization, the Assembly shall
make its decisions after having heard the
advice of the Coordination Committee of
the Organization.
(3) A delegate may represent, and vote in
the name of, one State only.

vi) arretc le programme, adopte le budget triennal de !'Union et approuve ses
comptes de clöture;
vii) adopte le reglement financier de
!'Union;
viii) crce les comitcs et groupes de travail qu'elle juge utilcs a la realisation des
objcetifs de !'Union;
ix) decidc qucls sont les Etats non contractants et, sous reserve de l'alinfa 8),
quelles sont les organisations intcrgouvernemcntalcs et internationales non gouvcrnemcntales qui peuvent ctre admis a ses reunions en qualite d'observateurs;
x) entrcprend toute autre action appropriee en vue d'attcindre les objcctifs de
!'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du present traitc.
b) Sur les questions qui int6ressent cgalemcnt d'autres unions administrees par !'Organisation, l'Assemblee statuc apres avoir
pris connaissance de l'avis du Comite de
coordination de !'Organisation.

(4) Each Contracting Statc shall have
one votc.
(5)(a) Onc-half of the Contracting States
constitute a quorum.
(b) In the absencc of the quorum, the
Assembly may make dccisions but, with the
exccplion of decisions concerning its own
procedure, all such decisions shall takc cffcct only if the quorum and thc required
majority arc attained through voting by correspondcncc as providcd in the Rcgulations.

(6)(a) Subject to the provisions of Arti-

a

3) Un delegue ne pcut rcprcsentcr qu'un
scul Etat et ne peut voter qu·au nom de celui-ci.
4) Chaquc Etat contractant clispose d"une
voix.
5)a) La moitic dcs Etats contractants constituc le quorum.
b) Si ce quorum n 'est pas attcint, l' Assemhlee peut prcndrc dcs dccisions; toutefois, ccs dccisions, a l'exccption de celles qui
concernent sa procedurc, ne dcvicnncnt cxecutoires quc si le quorum ct la majoritc rcquis sont attcints par le moyen du vote par
correspondance prcvu par le rcglcmcnt
d'exccution.
6)a) Sous rcserve des articles 47.2)b),
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tören ävensom dennes åtgärder rörande
unionen samt ge honom alla erforderliga
instruktioner i frågor som faller inom unionens verksamhetsområde;
v) granska och godkänna den verksamhetsberättelse som upprättats och de åtgärder som vidtagits av den exckutivkommitte
som tillsatts enligt vad som sägs under 9
samt ge denna kommitte instruktioner;
vi) fastställa unionens program och antaga dess treårsbudget samt godkänna dess
räkenskaper;
vii) antaga unionens ekonomiska reglemente;
viii) tillsätta de kommittecr och arbetsgrupper som den anser erforderliga för att
unionens syften skall uppnås;
ix) bestämma vilka icke fördragsslutande
stater och, om ej annat följer av vad som
föreskrives under 8, vilka mellanstatliga och
internationella icke statliga organisationer
som skall tillåtas att deltaga som observatörer i församlingens möten;
x) vidtaga varje annan lämplig åtgärd
som avser att främja unionens syften samt
utföra alla andra uppgifter som erfordras
enligt denna konvention.
b) I frågor av intresse även för andra
unioner som administreras av organisationen skall församlingen fatta sina beslut efter
att ha inhämtat yttrande av organisationens
samordningskommitte.
3. Ombud har rätt att förctdda och rösta för endast en stat.
4. Varje fönlragsslutande stat har en röst.
5.a) Församlingen lir beslutmässig när
hälften av antalet fördragsslutande stater är
representerade.
b) När församlingen icke är beslutmässig får den likv~il fatta beslut. Utom såvitt
avser beslut i församlingens egna procedurfrågor blir s:ldana beslut gällande endast om
beslutmässighet erhålles och föreskriven majoritet uppnås vid röstning per korrespondens enligt tilfämpningsföreskrifterna.
6.a) Om ej annat följer av vad som före-
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cles 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) and 61(2)(b),
the decisions of the Assembly shall require
two-thirds of the votes cast.
(b) Abstentions shall not bf: considered as
votes.
(7) In connection with mattcrs of exclusive intcrest to States bound by Chapter ll,
any reference to Contracting States in
paragraphs (4), (5), and (6), shall be considcred as applying only to States bound
by Chaptcr Il.
(8) Any intergovernmcntai. organization
appointed as International Searching or
Preliminary Examining Authority shall be
admitted as observer to the Asscmbly.

(9) Whcn the number o:f Contracting
States exceeds forty, the Asscmbly shall
establish an Exccutive Committee. Any rcfcrence to thc Executive Committee in this
Treaty and the Regulations shall be construed as references to such Committee
oncc it has bccn established.
(10) Until thc Executivc Committee has
been cstablishcd, the Assembly shall approve, within thc limits of the program and
tricnnial budget, the annual programs and
budgets prcpared by thc Director General.
(ll)(a) Until the Executivc Committee
has bccn establishcd, the Assembly shall
meet onee in every calcndar yf:ar in ordinary
session upon convocation by the Director
General and, in thc absence of exceptional
circumstances, during the same period and
at thc same placc as the Coordination Committee of the Organization.
(b) Oncc the Executive Committcc has
been estahlished, the Assembly shall mect
(inc.:c only in cvcry third cakndar year in
ordinary session upon convo·:ation by the
Dircctor General and, in thc absence of
exccptional circumstances, during the same
period and at the same places as the General Assembly of the Organization.
(c) The Assembly shall ~.eet in extraordinary session upon convo,:ation by the
Director General, at the request of the Exccutive Committee, or at the request of
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58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les decisions de
l'Assemblee sont prises a la majorite des
deux tiers des votes exprimes.
b) L'abstention n'cst pas consideree comme un vote.
7) S'il s'agit de questions interessant exclusivemcnt les Etats lies par le chapitre
Il, toute retercnce aux Etats contractants
figurant aux alineas 4), 5) et 6) est considerce commc s'appliquant seulement aux
Etats lies par le chapitre Il.
8) Toute organisation intergouvernementale nommee en tant qu'administration
chargee de la recherche internationale ou
en tant qu'administration chargec de !'examen preliminaire international est admise
en qualitc d'observateur aux reunions de
l'Assemblce.
9) Lorsque le nombre <les Etats contractants depassera quarante, l'Assemblee etablira un Comitc executif. Toute rCference faitc
au Comite executif dans le present traite ou
dans le rl:glcment d'execution vise l'epoque
ou ce comite aura Cte etabli.
10) Jusqu'a l'etablisscment du Comite
executif, l'Assemblce se prononce, dans les
limites du programme et du budget triennal,
sur les programmes et budgets annucls prepares par le Directeur general.
1 l)u) Jusqu'a l'etablissement du Comite
exeeutif, l'Assemblee se reunit unc fois
tous les ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur general et, sauf cas cxceptionncls, pendant la merne periode et au
mcme lieu que le Comitc de coordination de
!'Organisation.
b) Aprcs l'etablissemcnt du Comite exccutif, l'Assemblec se reunira unc fois tous
les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Direeteur general et, sauf eas
exceptionnels, pcndant la memc pcriode et
au mcme Iieu que l'Assemblee generale de
l'Organisation.
c) L'Assemblee se reunit en SL'ssion extraordinairc sur eonvoeation adressce par le
Directeur general, a la demande du Comite executif ou a la demande d"un quart
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skrives i artiklarna 47.2.b, 58.2.b, 58.3 och
61.2.b krävs för beslut av församlingen två
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.
b) Nedlagda röster skall betraktas som
...
icke avgivna.
7. I frågor som uteslutande rör stater
som iir bundna av kapitel H skall i bestämmelserna under 4, 5 och 6 med fördrags5lutande stat förstf1s endast stat som är bunden av kapitd 11.
8. Mellanstatlig organisation som ~ir utsedd til\ internationel\ nyhetsgranskningsmyndighct eller myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
skall tillåtas deltaga i församlingens möten
som observatör.
9. N~ir antalet fördragsslutande stater
överstiger fyrtio skall församlingen upprätta
en exekutivkommitte. Hfovisning till exekutivkommitten i denna konvention och i
timimpningsföreskrifterna avser tiden efter
det att denna kommitt6 uppr1ittats.

10. Till dess exekutivkommitten \lpprättats skall församlingen inom ramen för programmet ocl1 trdtrsbudgetcn fastställa årsprogram och antaga årsbudgetar som har
förberells av generaldirektören.
11.a) Till dess cxekutivkommittcn uppr:ittats skall församlingen sammantr:ida till
ordinarie möte en gfmg om f1ret på kallelse
av ge1v~raldircktören och, om ej särskilda
sk:il :'öranlcder annat, under samma tid och
p[t samma plats wm organisationens samordningsknmmittc.
b) Sedan exckutivkommittcn uppr:ittats
skall församlingen p[1 kallelse av generaldirektören sammantr:ida till ordir.arie möte
endast vart tredj..: kalenderftr och, om ej
s:irskilda sLil föranleder annat, under samma tid och på samma plats som organisationens generalförsamling.
c) Extra möte med församlingen skall
sammankallas av generaldirektören på begliran av ..:xd:utivkommitt~n eller av en fjärd..:del av de fördragsslutande staterna.
7 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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one-fourth of the Contracting .States.
(12) The Assembly shall i:.dopt its own
ruks of procedure.

des Etats contractants.
12) L'Assemblee adopte son reglement
interieur.

Article 54

Article 54

Executive Committee
(1) When the Assembly has established
an Executive Committee, that Committee
shall be subject to the provisions set forth
hereinafter.
(2)(a) The Exeeutive Committee shall,
subject to Article 57(8), consist of States
clected by the Assembly from among States
members of the Assembly.
(b) The Govcrnment of each Statc
member of the Executive Committee shall
be represented by one delegate, who may
be assisted by alternate delcgates, advisors,
and experts.
(3) The number of States members of the
Executive Committee shall correspond to
one-fourth of the number of States members of the Asscmbly. In establishing the
number of seats to be filled, remainders
after division by four shall be disregarded.

Comite exf:cutif

(4) In elccting the members of the Executivc Committec, thc Assembly shall have
duc rcgard to an equitable gcographical
distribution.
(S)(a) Each member of the Executive
Committee shall serve from the close of the
session of the Asscmbly which elccted it to
the closc of the next ordinary session of the
Assembly.
(b) Members of the Executive Committee may be ree\ected but only up to a maximum of two-thirds of such 1111~mbers.
(c) The Asscmbly shall establish the details of thc rules governing the election and
possible re-election of the m~mbers of the
Executive Committee.
(6)(a) The Executive Committee shall:
(i) prepare the draft agenda of the Assembly;
(ii) submit proposals to thc Assembly in
respect of the draft program and triennial
budget of the Union prepared by the Director General;

1) Lorsque l'Assemblee aura ctabli Ull
Comite executif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2)a) Sous reserve de l'article 57.8), le
Comitc exccutif est compose des Etats elus
par l'Assemblee parmiles Etats membres de
celle-ci.
b) Le gouvernement de chaque Etat
membre du Comite exccutif est reprcsente
par un dclcgue, qui peut etre assiste de
suppleants, de consei!lers et d'experts.
3) Le nombre des Etats membres du Comite exeeutif correspond au quart du nombre des Etats membrcs de l'Assemblee. Dans
le calcul dcs sieges a pourvoir, le reste subsistant aprcs la division par quatre n'est pas
pris en consideration.
4) Lors de l'clection des membres du
Comitc cxecutif, l'Assemblee tient compte
d'une repartition geographique cquitablc.
5)a) Les membres du Comite executif
rcstent en fonctions a partir de la clöture
de la session de l'Assemblce au cours de laquelle ils ont ete elus jusqu'au terme de la
session ordinaire suivante de l'Assemblee.
b) Les membres du Comite executif sont
rccligibles dans Ja limitc maximale des deux
tiers d'entre eux.
c) L'Assemblee reglemente les modalites
de l'elcction et de la reelection eventuelle
des membres du Comite exccutif.

6)a) Le Comite executif :
i) prepare le projet d'ordre du jour de
l'Assemblce;
ii) soumet a l'Assemblee des propositions
relatives aux projets de programme et de
budget triennal de !'Union prepares par Je
Directeur general;
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12. Församlingen skall antaga sin egen
arbetsordning.

'1

Artikel 54

Exek11tirkommit thz

1. Niir församlingen uppr~ittat en cxekutivkommittc glillcr följande bestämmelser
för denna kommitte.
2.a) Om ej annat följer av vad som föreskrives i artikel 57.8 skall exekutivkommitten bestå av stater valda av församlingen
bland dess medlemsstatcr.
b) Regeringen i varje stat som är medlem av exekutivkommitten skall företrädas
av ett ombud, som kan bistås av biträdande
ombud, rådgivare och sakkunniga.
3. Antalet stater som lir medlemmar av
cxekutivkommittcn skall motsvara en fjärdedel av antalet stater som är medlemmar
av församlingen. Vid beriikning av det antal
platser som skall besättas skall hfosyn ej
tagas till den rest som erhålles vid delning
med fyra.
4. Vid val av medlemmar till exckutivkommittcn skall församlingen tillse att en
rättvis geografisk fördelning erhf1lles.
5.a) Medlemmarna av exekutivkommitten skall tjänstgöra från avslutandet av det
möte med församlingen vid vilket de valdes
till avslutandet av nästa ordinarie församlingsmöte.
b) Högst två tredjedelar av cxckutivkommittcns medlemmar får omväljas.
c) Församlingen ska!! fastställa närmare
regler för val och eventuella omval av exckutivkommittcns medlemmar.
6.a) Exckutivkommitten skall
i) upprätta förslag till dagordning för
församlingen;
ii) för församlingen framlägga förslag till
unionens program och treårsbudget, vilka
förberetts av generaldirektören;
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(iii) approve, within the limits of the
program and tricnnial budget, the specific
ycarly budgets and programs prepared by
the Director General;
(iv) submit, with appropriate comments,
lo the Assembly the pcriodical reports of
thc Director General and the ycarly audit
rcports on the accounts;
(v) take all necessary measJJrcs to ensure
the cxecution of the program of the Union
hy the Director General, in accordance with
thc dccisions of the Asscmbly and having
regarcl to circumstances arising bctween two
ordinary sessions of thc Assembly;
(vi) perform such other functions as are
allocatt::d to it under this Treaty.
(b) With respcct to matters which are
of intcrcst also to othcr Unions administered
by the Organization, the Executive Committcc shall make its dccision;; after having
heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
(7)(a) The Executive Committee shall
mect once a ycar in ordinary session upon
convocation by the Dircctor General, preferably during the same period and at the
same pluce as the Coordination Committee
of the Organization.
(b) The Exccutive Committce shall mcet
in extraorclinary session upon convocation
by the Dircctor General, cith.~r on his own
initiative or at thc requcst of its Chairman
or one-fourth of its mcmbcrs.

(S)(a) Each State mcmbcr of the Execu-

tive

Committc~

shall havc one vote.
(b) One-half of thc 1r.cmbcrs of the Executive Committee shall constitute a
quorum.
(c) Dccisions shall be nrnde by a simple
majority of thc votes cast.
(d) Abstcntions shall not be considered
as voks.
(e) A dclcgatc may reprcscnt, and vote in
the name of, one Statc only.
(9) Contracting States not members of
the Exccutive Comrnittce shall be admitted
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iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels prepares par le
Directeur g1foeral;
iv) soumet a l'Assemblee, avec les commentaires appropries, les rapports periodiqucs <lu Directeur general et les rapports
annuels de verification des comptes;
v) prcnd toutes mesurcs utiles en vue de
l'execution du programme de !'Union par le
Dircctcur general, conformement aux decisions de l'Assemblee eten tenant eompte des
circonstances survenant entre <leux sessions
ordinaires de ladite Assemblee;
vi) s'acquitte de toutes autres taches qui
lui sont attribuees dans le cadre du present traite.
b) Sur les questions qui interessent egalement d'autres unions administrees par !'Organisation, le Comite executif statue aprcs
avoir pris connaissance de l'avis du Comite
de coordination de l'Organisation.
7)a) Le Comite executif se reunit une
fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directcur general, autant que
possihlc pendant la mcme periode et au
meme lieu que le Comite de coordination
de !"Organisation.
b) Le Comite cxecutif se reunit en session extrnordinaire sur convocation adressce par le Directeur general soit a l'initiative de celui-ci, soit a la demandc de son
president ou d'un quart de ses rnembres.

S)a) Chaque Etat membre du Comite
cxfrutif disposc d"une voix.
h) La moitie des Etats membres du Comitc cxecutif constitue Je quorum.
c) Les Jeci~ions sont prises a la majorite
simple dcs votcs cxprimes.
d) L "abstcntion n'cst pas consideree
comme un vote.
c) Un dcleguc ne pcut representcr qu'un
scul Etat ct ne pcut votcr qu'au nom de
eelui-ci.
9) Les Etats contractants qui ne sont pas
membres du Comitc executif sont admis a
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iii) inom ramen för programmet och treårsbudgeten fastställa de särskilda årsbudgetar och årsprogram som förberetts av generaldirektören;
ivl med erforderliga kommentarer för
församlingen framlägga generaldirektörens
periodiska verksamhetsberiittelscr och de årliga revisionsberättelserna;
v) i enlighet med församlingens beslut
och med beaktande av vad som inträffat
mellan två ordinarie möten med församlingen vidtaga alla de åtgärder som erfordras för att generaldirektören skall kunna
fullgöra unionens program;
vi) utföra sådana andra uppgifter som
åligger den enligt denna konvention.
b) l fdtgor av intresse även för andra
unioner som administreras av organisationen skall exekutivkommitten fatta sina
beslut efter att ha inhämtat yttrande av
organisationens samordningskommittc.
7.a) Exekutivkommitten skall på kallelse
av generaldirektören sammanträda till ordinarie möte en gång om året, företrädesvis
under samma tid och på samma plats som
organisationens samordningskornmittc.
b) Exekutivkommittfo skall sammantr~i
Ja till extra ordinarie möte pft kallelse av
generaldirektören. Kallelse till s[1dant möte
utfärdas antingen på generaldirektörens
eget initiativ eller på begäran av kommittens ordförande eller av en fjiirdedel av
kommittens medlemmar.
S.a) Varje stat som iir medlem av exekutivkommitten har en röst.
b) Exekutivkommittcn är beslutmässig,
niir hälften av dess medlemmar iir representerade.
c) Beslut fattas med enkel majoritet av
de avgivna rösterna.
d) Nedlagda röstt:r skall betraktas som
icke avgivna.
el Ombud har rätt att förctriida och rösta för endast en stat.
9. Pördragsslutande stat ~om ei ar medlem av cxckutivkommittfo har riitt att del-

IOl
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to 1ts meetings as observers, as well as any
intergovernmcntal organization appointed as
I ntemational Scarching or Preliminary
Examining Authority.

(10) The Executive Committcc
adopt its own rulcs of proccdurc.

shall

Article 55
lnter11<ltiona/ Burtau

ses rcunions en qualite d'observateurs, de
mcme que toute organisation intergouvernementale nommce en tant qu'administration
chargee de la recherche internationale ou
en tant qu'administration chargee de !'examen prcliminaire international.
10) Le Comite executif adopte son reglcment intcrieur.

Article 55
B11rea11 imernational

(i) Administrative tasks conccrning the

1) Les taches administratives incombant

Union shall be performed by the International Bureau.
(2) The International Burcau shall provide the sccrctariat of thc various organs
of the Union.
(3) The Dircctor General shall be the
chief exccutivc of thc Union and shall
n:prcscnt the Union.
(4) The International Burcau shall publish a Gazcttc and othcr publications providcd for by thc Rcgulations or rcquired by
thc Assembly.
(5) The Rcgulations shall spccify the
services that national Officcs shall pcrform
in order to assist the International Burcau
and thc International Scarching and Preliminary Examinining Authorities in carrying
out thcir tasks under this Trcaty.

a l'Union sont assurecs par Je Bureau international.
2) Le Bureau international assure le secrCtariat des divers organes de !'Union.

(()) Th': Dircctor General and any staff
mcmbcr uesignatcd hy him shall p:uticipate,
without thc right to vote, in dl meetings of
the Asscmbly, the Exccutive Committee and
any othcr committee or working group
established under this Treaty ·Jr the Regulations. The Director General, or a staff
rnembcr dcsignatcd hy him. ~hall be ex offieio seeretary of these bodics.
(7l(lll The international Bureau shall, in
accordance with thc directions of the Asscmhly and in coopcration with the Executivc Committcc, make the preparations for
the revision conferences.
(h) The lnternational Buri~au may consult with intcrgovcrnmental and interna-

3) Le Directcur general est le plus haut
fonctionnaire de l'U nion ct la represen te.
4) Le Bureau international publie une gazette et les autrcs publieations indiqucs par
le rcglcment d'cxceution ou l"Assemblee.

5) Le rcglement d'exccution precise les
services que les offices nationaux doivent
rendre en vuc d'assister le Bureau intcrnational, les administrations chargees de la
rccherche internationale et les administrations chargces de !"examen pretiminairc intcrnational a accomplir les tilches prevues
par le present traite.
6) Le Dirccteur general et tout mcmbre
du personncl designe par lui prennent part,
sans droit de votc, ~t toutes les rcunions de
l'Assemh!Cc, du Comite executif et de tout
autrc comite ou groupe de travail etabli en
application du present traite ou du reglement d'execution. Le Dircctcur general, ou
un membre du personncl dcsignc par lui, est
d'office seeretaire de ees organcs.
7)a) Le Burcau international prepare les
C<)nferences de revision sclon les dircctivcs
de l'Asscmblee ct en cooperation avec le
Comite exccutif.
b) Le Bureau international peut consulter
des organisations intergouvcrnementales ct
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taga i exekutivkommittens möten såsom observatör. Detsamma gäller mellanstatlig organisation som utsetts till internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet
för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
10. Exekutivkommitten skall antaga sin
egen arbetsordning.

Artikel 55
Internationella byrån

I. Administrativa uppgifter som åligger
unionen skall fullgöras av internationella
byrån.
2. Internationella byrån skall utgöra sekretariat för unionens olika organ.
3. Generaldirektören är unionens högste
verkställande tjänsteman och förctrlider
unionen.
4. Internationella byrån skall utge en
officiell tidning och de andra publikationer
som anges i tilfömpningsföreskrifterna eller
beslutas av församlingen .
.5. I timimpningsföreskrifterna skall an~
ges vilka tjänster som de nationella patentmyndigheterna skall tillhandahålla för att
bistå internationella byrån och de myndigheter som utför internationell nyhet,granskning och int..:rnationcll förbered<1mk patenterbarhetsprövning i deras uppgifte:r enligt
denna konvention.
(i. Gent.:raldirektören och varje av honom
utsedd tj;insteman skall utan röstrföt deltaga i alla möten som ht1lles av församlingen, ext.:kutivkommittcn och annan kommitt!.! elle;· arbetsgrupp som tillsatts enligt denna konvention eller tillämpningsföreskrifterna. Generaldirektören eller av honom utsedd tjiinsteman skall ex ol'ficio vara dessa
organs sekreterare.
7 .al Internationella byrån skall i enlighet med församlingens anvisningar och i
samarbete med exekutivkommittfo förbereda revisio:1skonfcrcnscr.
b) Internationella byrån får rådgöra med
mellanstatliga organisationer och interna-
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tional 11011-governme11tal organizations concerning preparations for revision conferences.
(c) The Director General and persons
designated by him shall take part, without
the right to vote, in the discussions at revision conferences.
(8) The International Bureau shall carry
out any other tasks assigned to it.

c) Le Directeur general ct les personnes
designees par lui prennent part, sans droit
de votc, aux dcliberations dans les confercnccs de revision.
8) Le Bureau international execute toutes
autrcs täches qui lui sont attribuecs.

Articlc 56

Article 56

Committee for Technical Cooperation

internationales non gouvernementales sur la
preparation des confärences de revision.

Comite de cooperation technique

(1) The Assembly shall establish a Com-

1) L'Asscmblce Ctablit un Comitc de co-

mittee for Technical Cooperation (referred
to in this Article as "the Committee").
(2)(a) The Assembly shall determine the
composition of the Committe1! and appoint
its members, with due regard to an equitable
representation of developing countries.

operation technique (denomme dans le present article «le Comite »).
2)a) L'Assemblee determine la composition du Comite et en nomme les membres,
compte tenu d'une representation cquitable
des pays en voie de dcveloppement.

(b) The International Searching and
Preliminary Examining AuthNities shall be
ex officio members of the Committee. In
thc case where such an Authority is the
national Office of a Contraeting State, that
State shall not be additionally represented
on thc Committee.

b) Les administrations chargees de la rechcrche internationale ou de !'examen preliminaire international sont ex officio membres du Comitc. Lorsqu'une telle administration est l'office national d'un Etat contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre representation au Comitc.

(c) If the numbcr of Contracting States
so allows, the total nu111bcr of members of
the Committcc shall be mon: than doublc
thc numbcr of ex officio members.
(t/) The Dircctor General shall, on his
own initiativc or at thc rcquest of thc Committce. invitc represcntativcs of interested
organizations to participate ;:n discussions
of intcrest to thcm.
(3) The aim of the Comrr.ittee shall be
to contribute, by advicc and recommcndation:
(i) to thc constant improvement of the
services prov id cd for under this Trea ty,

c) Si le nombre dcs Etats contractants le
permet, Je nombre total des membres du
Comitc est superieur au double du nombre
des mcmbres ex officio.
il) Le Directcur general, de sa propre initiative ou a la rcqu2te du Comitc, invitc des
representants dcs organisations interessees a
prendrc part aux discussions qui les intercsscnt.
3) Le Comite a pour but de contribuer,
par le moyen d'avis et de rccommandations :

(ii) to thc securing, so long as there are
scvcral Internalional Scarching Authoritics
and several Intcrnational Prdiminary Examining Authorities, of the maximum degrcc of unif ormity in thcir documentation
and working methods and the maximum

ii) a obtcnir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargees de Ja recherche intcrnationale et plusieurs administrations
chargees de !'examen preliminaire internationaL que lcur documentation ct leurs
methodcs de travail soicnt aussi uniformcs

i) a amC!iorcr constamment les services
prevus par le present traite;
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tionella icke statliga organisationer rörande
förberedelsearbetet för revisions kon ferenser.
c) Generaldirektören och av honom utsedda personer skall utan rösträtt deltaga
i överläggningarna vid revisionskonferenscr.
8. Internationella byrån skall utföra alla
andra uppgifter som tilldelas den.
Artikel 56
Kom111ittJ11 för tekniskt samarbete

1. Församlingen skall upprätta en kommitte för tekniskt samarbete (i denna artikel ben~imnd "kommitten").
2.a) Församlingen skall best~imma kommittens sammansättning och utse dess medlemmar, varvid församlingen skall tillse att
utvecklingsHinderna fär en rättvis representation.
b) Myndighet som utsetts till internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller
myndighet för internationell förberedande
patentcrbarhetsprövning är
självskriven
medlem i kommitten. Ar sådan myndighet
fördragsslulandc stals nationella pat~ntmyn
dighet, skall den staten ej ha ytterligare
företrädare i kommitten.
c) Om antalet fördragsslutanck stater
medger detta, skall det sammanlagda antalet medlemmar i kommitten vara större ~in
dubbla antalet självskrivna medlemmar.
d) Generaldirektören skall på eget initiativ eller på beg~iran av kommitten inbjuda företriidarc för berörda organisationer att deltaga i överläggningar som lir av
intresse för dem.
3. Kommittens ~indamål är att med råd
och rck0mmendationer

i) bidraga till en ständig förbättring av
den verksamhet som bedrivs enligt denna
konvention;
ii) bidraga till att, så !~inge det finns flera
internationella nyhctsgranskningsmyndigheter och flera myndigheter för internationell
förberedande patentcrbarhetsprövning, dessa myndigheter i största möjliga utsträckning har enhetlig dokumentation och till-
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degree of uniformly high quality in their
reports, and
(iii) on the initiative of th(: Assembly or
the Executive Committee, to the solution of
the technical problems specifically involved
in the establishment of a single International
Searching Authority.
(4) Any Contracting State and any interested intemational organization may approach the Committee in wri.ting on questions which fall within the competence of
the Committee.
(5) The Committee may address its advice
and recommendations to the Director General or, through him, to the Assembly, the
Exccutive Committee, all or some of the
Intemational Searching and Preliminary
Examining Authoriti.es, and 2.ll or some of
the reeeiving Offices.

(6)(a) In any case, the Director General
shall transmit to the Executive Committee
the texts of all the advice and recommendations of the Committee. He may comment
on such texts.
(b) The Executive Committee may express its views on any advice, recommendation, or othcr activity of thc Committee, and
may invite the Committee to study and report on questions fälling within its competcnce. The Executive Committee may
submit to the Assembly, with appropriate
comments, the advice, recommendations and
report of the Committce.
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que possible et que leurs rapports solent
uniformement de la plus haute qualite possible;
iii) sur !'invitation de l'Assemblee ou du
Comitc executif, a resoudre les problemes
techniques spccialement poses par !'institution d'une seule administration chargee de
la recherche internationalc.
·
4) Tout Etat contractant et toute organisation internationale interessee peuvent saisir
le Comite, par ccrit, de questions de sa
competence.
5) Le Comite peut adresser ses avis et
ses recommandations au Dirccteur general
ou, par l'intermcdiaire de ce dernier, a l'Assemblee, au Comite executif, a toutes les administrations chargecs de la recherche internationale ou de l'examen preliminaire intcrnational ou a certaincs d'entrc elles et a tous
les officcs recepteurs ou a certains d'entre
eux.
6)a) Le Directcur general rcmet dans tous
les cas au Comite executif le texte de tous
les avis et recommandations du Comite. Il
peut y joindre ses commentaires.
b) Le Comite exccutif peut exprimer
ses opinions quant a tout avis ou rccommandation ou a toute autre activite du Comitc ct peut inviter ce demier a etudier des
qucstions relevant de sa competence et a
faire rapport a leur sujet. Le Comite executif pcut soumettrc a l'Assemblee, avec dcs
commentaircs appropries, les avis, recommandations et rapports du Comitc.

(7) Until the Executive Committee has
been establishcd, references in paragraph
(6) to the Exccutive Committee shall be
construcd as references to the Assembly.
(8) The details of the proi:edure of the
Committee shall be governed by the decisions of the Assembly.

7) Jusqu'a l'etablissement du Comite executif, les references a ce dernicr qui figurent a l'alinea 6) sont considerees comme
se rapportant a l'Asscmblcc.
8) L'Asscmb!Ce arrcte les details rclatifs
ala procedure du Comitc.

Article 57

Article 57

Finances

Finances

(l)(a) The Union shall have a budget.
(b)

The budget of the Union shall in-

l)a) L'Union a un budget.
Le budget de !'Union comprend les

b)
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lämpar enhetliga arbetsmetoder samt att deras rapporter i största möjliga utsträckning
håller en enhetligt hög kvalitet, och
iii) på församlingens eller cxckutivkommittcns initiativ bidraga till lösningen av
de tekniska problem som upprättandet av
en enda internationell nyhetsgranskningsmyndighet medför.
4. Varje fördragsslutande stat och berörd internationell organisation får skriftligen vända sig till kommitten i frågor som
faller inom kommittens verksamhetsområde.
5. Kommitten kan ge råd och avge rekommendationer till generaldirektören eller, genom honom, till församlingen, exekutivkommitten eller de myndigheter som utseits att utföra internationell nyhetsgranskning eller internationdl förberedande patcntcrbarhetsprövning eller n:1gra av dem samt
till de mottagande myndigheterna eller några
av dem.
G.a) Generaldirektören skall under alla
förhållanden tillst;illa exekutivkommitten
texterna till alla kommittens råd och rekommembtioncr. Han far även framföra
synpunkter på sådana texter.
b) Exekutivkommitten får framföra synpunkter på kommittens råd och rekommendationer eller pä annan åtgärd av kommitten. Den fiir anmoda kommitten att undersöka frfigor som faller inom dennas verksamhetsomriidc och avge rapport över s:idan
undcrstikning. Exekutivkommitten får överlämna kommittens råd, rekommendationer
och rapporter pmte egna kl)l11111entarer till
församlingen.
7. Till <less exekutivkommitten uppr~it
tats skall h(invisningcn under 6 till exekutivkommitten avse församlingen.
8. Närmare besfammelser om förfarandet i kommittfo utfordas av församlingen.

Artil-:d 5i"
Fill(l/iSl'/"

.l.a) Cnionen skall ha en budg.::t.
b) Unionen-; budget skall upptaga unio-
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clude the income and expenses proper to
the Union and its contribution to the budget
of expenses common to the Unions administered by the Organization.
(c) Expenses not attributable exclusively
to the Union but also to one or more other
Unions administercd by the Organization
shall be considered as expens,~s common to
the Unions. The share of the Union in such
common expenses shall be in proportion to
the interest the Union has in them.
(2) The budget of the Union shall be
established with due regard tJ the requirements of coordination with the budgets of
the other Unions administcred by the Organization.
(3) Subjcct to the provision~; of paragraph
(5), thc budget of the Union shall be financcd from the following sources:
(i) fces and charges due for services
remkred by the Intcrnational Bureau in
relation lo thc Union;
(ii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
(iii) gifts, bequests, and sub·<entions;
(iv) rents, intcrests, and other miscdlancous income.
(4) The amounts of fces and charges due
to thc International Bureau :rnd the prices
of its publications shall he so fixed that
they should, under normal c:ircumstances,
be sufficicnt to cover all thc expcnses of
thc lnternational Bureau conn1~cted with thc
administration of this Treaty.
(5)(a) Should any financial ycar close
with a dcficit, thc Contracting States shall,
subjcct to thc provisions of rnbparagraphs
(b) and (c), pay contributions to cover such
dcficit.
(b) The amount of the ccntribution of
cach Contracting State shall be dccidcd by
thc Assemhly with due regard 10 the numhcr
of international applications which has
cmanated from each of thcm i;1 thc relevant
ycar.
(cl lf othcr means of proYis.!onally CO\'Cring any deficit or any part thercof are
sccurcd. the Assembly may decidc that such
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recettes et les depenses propres a l'Union
ainsi que sa contribution au budget des depenses communes aux unions administrees
par !'Organisation.
c) Sont considerees comme dcpenses
communes aux unions les depenses qui ne
sont pas attribuces exclusivement a l'Union,
mais cgalement a une ou plusicurs autres
unions administrees par !'Organisation. La
part de l'Union dans ces dcpenses communes est proportionnelle a l'interet que ces
depenses presentent pour elle.
2) Le budget de l'Union est arretc compte tenu des cxigences de coordination avec
les budgets dcs autres unions administrees
par !'Organisation.
3) Sous reserve de l'alinfa 5), le budget
de !'Union est financc par les ressources
suivantes:
i) les taxes et sommcs ducs pour les services rendus par le Bureau international au
titrc de l'Union;
ii) le produit de la vente dcs publications
du Burcau international concernant !'Union
et les droits affercnts a ces publications;
iii) les dons. legs et subventions:
iv) les loyers. intercts et autrcs rcvcnus
diwrs.
4) Le montant des taxcs ct sommes ducs
au Bureau international ainsi qw.: le prix de
ventc de ses publications sont fix~s de maniere a couvrir nornrnlement toutes les depenses occasionnees au Burcau international par l'administration du present traitc.

5)a) Si un cxcrcice budgctaire se clöt
avec un deficit, les Etats mcmbres, sous rcservc des sous-alineas b) ct c), versent des
contributions afin de couvrir ce deficit.

b) L'Assemblee arrl:te la contribution de
chaquc Etat contractant, en tenant dumcnt
eompte du nombre dcs dcmandcs intemationalcs qui sont parvcnues de chacun d'eux
au cours de l"annce considerce.
c) Si le deficit pcut ctre couvcrt provisoirement en tout ou en partie par d'autrcs moyens, l'Assemblcc peut, dans cette
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nens egna inkomster och utgifter samt dess
bidrag till den gemensamma utgiftsbudgeten för de unioner som administn:ras av
organisationen.
c) Utgifter, som ej uteslutande kan hänföras till unionen utan även till 1::n eller
flera andra unioner som administri~ras av
organisationen, skall anses som gemensamma för unionerna. Unionens andel i sådana gemensamma utgifter skall stå i Iörhttllandc till det intresse som dessa utgifter
har för unionen.
2. Unionens budget skall fastställas under vederbörligt hänsynstagande till behovet av samordning med budgetarna för de
övriga unioner som administreras av organisationen.
3. Om ej annat följer av vad som sägs
under 5 skall unionens budget firn.nsieras
genom följande inkomster:
i) avgifter och pålagor som uttages för
tjänster utförda av internationella byrån för
unionens räkning;
ii) försäljning av eller royalties från internationella byråns publikationer rörande
unionen;
iii) gåvor, legat och subventioner;
iv) hyror, räntor och diverse ar:dra 111fakter.
4. Storleken av de avgifter och andra
pålagor som uttages av internationella byrån och priset på dess publikationer skall besHimmas så att de under normala förh[dlandcn täcker alla utgifter för internationella
byrån som har rnmband med verksamheten
enligt denna konvention.
5.a) Uppkommer under något räkenskapsår underskott, ska11 de fördrngsslutande staterna erlägga bidrag för att täcka
detta underskott, om ej annat följer av vad
som föreskrives under b och c.
b) Storleken av varje fördragsslutande
stats bidrag bcstlimmes av församlingen under vederbörligt hänsynstagande till det antal internationella ansökningar som h1irrörde från envar av dem under ifrågavarande
år.
c) Om andra medel finns tillg[ingliga för
att tillfä11igt täcka sådant underskott eller del
därav, får församlingen bestämma att detta
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deficit be carricd forward and lhat thc Contracting States should not he asked to pay
contributions.
(d) lf the finaneial situation of the Union
so permits, the Assembly may decide that
any contributions paid under subparagraph
(a) be reimbursed to the Contracting States
which have paid them.
(e) A Contracting State whieh has not
paid, within two years of thc due date as
cstablished by the Asscmbly. its contribution under subparagraph (b) may not cxercise its right to votc in any of the organs
of the Union. However, any organ of the
Cnion may allow such a State to eontinue
to cxercise its right to vote in that organ so
long as it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable
ci rcumstances.
(6) If the budget is not adopted before
thc beginning of a new financial period, it
shall be at thc same Ievel as thc budget of
the previous ycar, as providecl in the financial rcgulations.
(7)(a) The Union shall have a working
capita! fund which shall be i:onstitukd by
a singlc payment made by eac:h Contraeting
State. If thc fund bccomes insufficient, thc
Assembly shall arrange to inercase it. If
part of the fund is no Iongcr needed, it
shall be reimbursed.
(b) The amount of the initial payment of
each Contracting State to thc said fund or
of its partieipation in the in·:rcase thereof
shall be dccided by the Assembly on the
basis of principles similar to those provided
for under paragraph (5)(b).
(c) The terms of payment shall be fixed
by the Assembly on the prnposal of the
Direetor General and after it has hcard the
advice of the Coordination Committee of
the Organization.
(d) Any rdmburscmcnt sha!I be proportionate to thc amounts paid by cach Contracting Statc, taking into account the dates
al which they were paid.
(8)(a) In the headquarters agrecment concludcd with thc State on the tcrritory of
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mesure, decider de le reporter et de ne pas
demander de contributions aux Etats contractants.
d) Si la situation financiere de l'Union
le permet, I'Assemblce peut decider que toutes eontributions versces conformement au
sous-alinfa a) seront remboursees aux Etats
contraetants qui les ont versees.
e) Si un Etat contractant n'a pas versc sa
contribution selon le sous-alinea b) dans un
dclai de dcux annees a compter de la date a
Iaquelle elle etait exigible selon la decision
de I' Assemblce, il ne pcut exercer son droit
de vote dans aucun des organes de l'Union.
Ccpendant, tout organe de l'Union peut
autoriser un tel Etat a conserver l'exercicc de
son droit de votc au sein Judit organe aussi
Iongtemps que ce dernicr estime que le retard resulte de circonstanees exceptionnelles
et incvitables.
6) Dans le cas ou le budget n'est pas
adoptc avant le debut d'un nouvel exercice,
le budget de l'annce precCdente est reconduit selon les modalitcs prevues par le reglemcnt financicr.
7)a) L'Union possede un fonds de roulement constituc par un versement unique effcctue par chaque Etat contractant. Si Je
fonds devient insuffisant, I'Assemblee prend
les mesures necessaires a son augmentation.
Si une partie de ce fonds n'est plus nccessaire, clle est remboursee aux Etats contractants.
b) Le montant du versement initial de
chaquc Etat contractant au fonds precite
ou de sa participation a l'augmentation de
celui-ci est fixe par l'Assemblee sur la base
de principes semblablcs a ceux qui sont
prevus a l'alinfa 5)b).
c) Les modalites de versement sont arretees par l'Assernblcc sur proposition du
Direeteur general et aprcs avis du Comite
de coordination de !'Organisation.
d) Tout rcmboursement est proportionnel
aux montants verses par chaquc Etat contraetant, compte tenu des dates de ces verscments.
8)a) L'accord de siege conclu avec l'Etat
sur le territoire duquel !'Organisation a son
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underskott skall överföras till följande räkenskapsår och att de fördragsslutande staterna icke skall åläggas att erlägga bidrag.
d) Om unionens finansiella läge tillåter
detta, får församlingen bestämma att bidrag
som erlagts enligt a skall återbetalas till de
fördragsslutande stater som erlagt dem.
e) Fördragsslutande stat, som icke inom
två år från den av församlingen fastställda
förfallodagen betalat sitt bidrag enligt b),
far ej utöva rösträtt i något av unionens
organ. Sådant organ får emellertid :låta dylik stat behålla sin röstr1itt i detta organ så
länge som detta organ anser att dröjsmålet
med betalningen beror på utomordentliga
och oundvikliga omständigheter.

6. Antages ej budgeten före början av
en ny budgetperiod, skall budgeten motsvara budgeten för närmast föregå,mde år
på sätt föreskrives i det ekonomiska reglementet.
7.a) Unionen skall ha en kapitalfond som
bildas genom en engångsbetalning av varje
fördragsslutande stat. Om fonden blir otillräcklig, skall församlingen vidtaga erforderliga åtgärder för att öka den. Om del av
fonden icke längre erfordras, skall den återbetalas till de fördragsslutandc staterna.
b) Storleken av fördragsslutande stats
första inbetalning till denna fond eller av
dess andel i en ökning av fonden bestämmes
av församlingen på grundval av principer
motsvarande de som anges under 5.b.
c) Sättet för betalning fastställes av församlingen på förslag av generaldirektören
efter det att församlingen inhämtat yttrande från organisationens samordningskommitte.
d) Varje återbetalning skall vara proportionell mot de belopp som betalats av
ifrågavarande fördragsslutande stat med beaktande av tidpunkten för dessa betalningar.
8.a) I det särskilda avtal, som slutes med
den stat inom vars område organisationen
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\vhich the Organization has its headquarters,
it shall be provided that, whenever the
working capital fund is insufficient, such
State shall grant advanccs. The amount of
thcsc advances and the conditions on which
they are granted shall be the subject of
scparate agrccments, in each case, between
such State and the Organization. As long
as it remains under the obligation to grant
advances, such State shall have an ex officio seat in the Asscmbly and on the Executive Committee.
(b) The State refcrred to in subparagraph
(a) and the Organization shall each have the
right to denounce the obligation to grant
advances, by v.Titten notificution. Denunciation shall take effect thrce years after
the end of the year in whic;i it has been
notified.
(9) The auditing of the accounts shall be
effectcd by onc or more of the Contracting
Statcs or by externa! auditors, as provided
in thc financial regulations. They shall be
designated. with thcir agrcernent, by the
Assembly.
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siege prcvoit que, si le fonds de roulement
est insuffisant, cet Etat accordc des avanccs. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordees
font l'objet, dans chaque cas, d'accords separes entre l'Etat en cause et !'Organisation.
Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder
dcs avances, cct Etat disposc ex officio d'un
siege a l'Assemblee et au Comitc executif.

b) L'Etat vise au sous-alinea a) et !'Organisation ont chacun le droit de denoncer
J'engagement d'accorder des avances moyennant notification par ecrit. La denonciation
prcnd effet trois ans apres la fin de l'annee
au cours de laquelle elle a etc notifiec.

9) La vfrification des comptes est assuree, selon les modalites prcvues par le reglement financier, par un ou plusieurs Etats
contractants ou par des contröleurs extcrieurs. Ils sont, avec leur consentement,
designcs par l'Assemblce.

Artic/e 58

Anicle 58

Reg11/atio11s

RL'glement d' exfrution

( 1) The

Rcgulations annexed to this
Trcaty providc Rulcs:
(i) concerning mattcrs in re:;pect of which
this Treaty expressly rcfers to the Regulations or exprcssly proviclcs that they are or
shall be prescribed,
(ii) concerning any administrative rcquircmcnts, mattcrs. or procedures,
(iii) concerning any dctails useful in thc
implementation of the provisions of this
Trea ty.
(2)(a) The Assembly may arncnd the Regulatinns.
(b) Subjcct to the provisions of paragraph (3), amendmcnts shall require threefourths of thc votes cast.
(:l)(a) The Rcgulations specify the Rules
which may be amended
(il only by unanimous conscnt, or

l) Le reglement d'execution annexe au
present traitc contient des rcgles relatives :
i) aux questions au sujet desquelles le
. present traitc renvoie cxpressement au
reglement d'exccution ou prevoit expressement qu'elles sont ou scront J'objct de prescriptions;
ii) a toutes conditions, questions ou proccdures d'ordrc administratif;
iii) a tout dctails utiles en vue de l'cxecution dcs dispositions du present traitc.
2)a) L'Assemblee peut modifier le rcglement d'execution.
b) Sous reserve de l"alinea 3), les modifications exigent la majorite des trois quarts
des votes exprimcs.
:l)a) Le rcglcmcnt d'exccution precise
les rcglcs qui ne peuvent etre modifiees
que:
i) par dccision unanime, ou
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har sitt säte (headquarters agreement), skall
föreskrivas att, om kapitalfonden blir otillräcklig, denna stat skall bevilja förskott.
Storleken av dessa förskott samt de: villkor
på vilka de beviljas skall göras till föremål
för särskilda överenskommelser i varje enskilt fall mellan vederbörande stat oc:h organisationen. Så länge denna stat är skyldig att
bevilja förskott, iir den självskriven medlem
av församlingen och exekutivkommitten.

b) Såväl den stat som avses unde;: a som
organisationen har rätt att genom skriftligt
meddelande uppsäga skyldigheten att bevilja förskott. Uppsägningen träder i kraft tre
år efter utgången av det år under vilket
den mottogs.
9. Revision av riikenskapcrna skall verkställas av en eller flera fördragsslutande
stater eller av utifrån tillkallade n!visorcr
på siitt som föreskrives i det ekonomiska
reglementet. Revisorerna skall efter eget
samtycke utses av församlingen.
Artikd 58
Tillämpn i ngsf iircs krif ter

1. Di.: tillämpningsföreskriftcr som fogats
vid denna konvention innehåller regler
i) beträffande frågor rörande vilka denna konvi.:ntion uttryckligen hiinvisar till
tillämpningsföreskriftcrna eller uttryckligen
anger att föreskrifter finns eller skall utfärdas,
ii) beträffande administrativa krav, frågor eller förfaranden;
iii) betr[iffande andra frågor som är av
betyddse för genomförandet av bestämmelserna i denna konvention.
2.a) Församlingen får ändra tillämpnings föreskrifterna.
b) Om ej annat följer av vad som föreskrives under 3, kriivs för ändring tre fjärdedds majoritet av de avgivna rösterna.
3.a) I tillämpningsföreskrifterna anges
vilka regler som får [indras
i) endast enhälligt beslut, eller
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(ii) only if none of the Contracting
States whose national Officc acts as an Intcrnational Searching or Preliminary Examining Authority dissents, anj, where such
Authority is an intergovernme:1tal or3anization, if the Contracting Statc member of
that organization authorized for that purposc by the other member States within the
compctent body of such organization does
not dissen t.

ii) a la condition qu'un dcsaccord ne soit
manifcstc ni par un des Etats contraetants
dont l'offiee national fonctionnc en tant
qu'administration chargee de la recherche
internationale ou de l'examen preliminaire
intcrnational, ni, Iorsqu'une telle administration est une organisation intergouvcrnementale, par l'Etat contractant membre de cette
organisation mandate a cet cffet par les
autres Etats membres reunis au sein de l'organisme competent de cctte organisation.

(b) Exclusion, for the future, of any such
Rules from the applicable requirement shall
require the fulfilment of the 1:onditions referred to in subparagraph (a)(i) or (a)(ii).
respectively.
(c) Inclusion, for the future. of any Rule
in one or the other of the requirements
referred to in subparagraph (a) shall require
unanimous conscnt.
(4) The Rcgulations provide for the estabJishment, under the control of the Assembly,
of Administrative Instruetiom by the Dircctor General.
(5) In the casc of conflict between the
provisions of the Trcaty and those of the
Rcgulations, thc provisions of the Trcaty
shall prevail.

b) Pour que l'une quelconque de ces
regles puisse, a l'avenir, ctre soustraite aux
cxigences indiquees, il faut que les conditions mcntionnees au sous-alinea a)i) ou
a)ii), selon le cas, soicnt remplies.
c) Pour qu"une regle quelconquc puissc
etre, a l'avenir, inclusc dans J'une ou l'autre
des catcgories mentionnces au sous-alinea
a), un consentement unanime est ncccssairc.
4) Le reglement d'cxecution prevoit que
Je Directeur general ctablit des instructions administratives sous le contrölc de
l'Assemblee.
5) En cas de divcrgcnce entre le tcxte du
traite et cclui du reglement d'cxccution, Je
premier fait foi.

CHAPTER VI
DISPUTES

CHAPITRE VI
DIFFERENDS

Article 59

Article 59

Disputes

Diff erends

Subject to Article 64(5), any disputc betwccn two or more Contracting Statcs conccrning the interpretation or application of
this Treaty or thc Regulations, not settled
by negotiation, may, by any one of the
States conccrncd, be brought bcfore the International Court of Justice by application
in conformity with thc Statutc of the Court,
unlcss thc Statcs concerned agree on some
other mcthod of settlcmcnt. The Contracting State bringing the dispute before the
Court shall inform thc Intcrnational Burcau;
the International Bureau shall bring the
matter to thc attention of thc other Contracting States.

Sous rcserve de l'articlc 64.5), tout diffärend cntre tleux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprctation ou
l'application du present traite et du reglcment d'cxccution qui nc scra pas regle par
voie de ncgociation pcut etre portc par l'un
quelconque des Etats en cause devant la
Cour intcrnationale de Justice par voic de
rcqucte conforme au Statut de la Cour, a
moins que les Etats en causc ne convicnncnt
d'un autre mode de reglement. Le Burcau
international scra informc par l'Etat contractant requerant du differend soumis a la
Cour et en donnera connaissancc aux autrcs
Etats contractants.

Prop. 1977/78:1. Del B
ii) endast om avvikande mening icke
framföres vare sig w sådan fördragsslutande stat vars nationella patentmyndighet
tjänstgör som internationell nyhetsgranskningsmyndighe( eller myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning eller, om sådan myndighet är mellanstatlig organisation, av den fördragsslutande stat som är medlem av denna organisation och i organisationens behöriga
organ befullmäktigats för detta ändamål av
övriga medlemsstater.
b) Sådant krav får framdeles slopas i (råga om sådan regel endast om de villkor som
anges under a.i respektive a.ii är uppfyllda.

c) För att en regel framdeles skall tillhöra någon av de grupper som avses under
a krävs enhälligt beslut.
4. Enligt tillämpningsföreskriftcrna skall
generaldirektören under församlingens överinseende utfärda administrativa föreskrifter.
5. Vid bristande överensstämmelse mellan konventionen och till~impningsföreskrif
terna skall konventionens bestär1melser
gälla.
KAPITEL VI

TVISTER
Artikel 59

Tvister
Om ej annat följer av vad som föreskrives i artikel 64.5 kan varje tvist mellan
två eller flera fördragsslutande stater angående tolkningen eller tilfömpningen av
denna konvention, som ej kunnat lösas genom förhandling, hlinskjutas till Internationella domstolen genom ansökan enligt
domstolens stadga från någon av de berörda staterna, om de berörda staterna icke
överenskommer om annat sätt för tvistens
biföggande. Den stat som hlinskjutit tvisten
till domstolen skall underrlitta internationella byrån hlirom, och internationella byrån
skall i sin tur underrätta övriga fördragsslutande stater.
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CHAPTER VII
REVISION AND AMENDMENT

CHAPITRE VII
REVISION ET MODIFICA TIONS

Article 60

Article 60

Revision of the Treaty

Revision du traitc

(4) Articles 53(5), (9) and (11), 54, 55(4)
to (8), 56, and 57, may be amended eithcr
by a revision conference or according to the
provisions of Article 61.

1) Le present traite peut etre soumis a
dcs revisions periodiques, par le moyen de
confärcnces spcciales des Etats contractants.
2) La eonvocation d'unc confärenee de
revision est decidec par l'Assemblce.
3) Toute organisation intergouvememcntale nommee en tant qu'administration
chargee de la recherehe internationale ou en
tant qu'administration chargee de l'examen
preliminaire international est admise en qualite d'obscrvateur a toute confCrenee de revision.
4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4)
a 8), 56 et 57 peuvent etre modifies soit par
une confärenee de revision, soit d'apres
les dispositions de l'article 61.

Article 61

Article 61

Amendment of Certain Provisions of the
Trea ty
(l)(a) Proposals for the amendment of
Articles 53(5), (9) and (11), 54, 55(4) to (8),
56, and 57, may be initiated by any State
member of the Assembly, by the Executive
Committee, or by the Director General.
(h) Such proposals shall be communicated by the Director General te· the Contracting States at least six months in advance of
thcir consideration by the Ass·~mbly.
(2)(a) Amendments to the Articles rcferred to in paragraph (I) shall be adopted
by the Assembly.
(b) Adoption shall requirc three-fourths
of the votes cast.
(3)(a) Any amendment to the Articles
rcfcrred to in paragraph (1) ~.hall entcr into
force one month after written notifications
of acceptancc, cffected in ac,cordance with
the rcspeetive constitutional processes,
havc becn rcceivcd by the Director General
from thrce-fourths of the States members
of the Asscmbly at thc time it adopted the
amcndment.

Modification de certaines dispositions du
traitc
J )a) Dcs propositions de modification des
articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) a 8), 56
et 57 pcuvent etre prescntces par tout Etat
mcmbrc de l'Assemblec, par le Comite executif ou par le Directeur general.
b) Ces propositions sont communiquees
par le Directcur general aux Etats contractants six mois au moins avant d'ctrc soumiscs [1 !'examen de l'Assemblee.
2)a) Toutc modification dcs articles vises
a l'alinea 1) est adoptee par l'Assemblec.

(1) This Treaty may be revised from

time to time by a special con!'erence of the
Contracting States.
(2) The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.
(3) Any intergovemmental organization
appointed as Intemational Searching or
Preliminary Examining Authority shall be
admitted as observer to any revision confcrence.

b) L'adoption requiert les trois quarts dcs
votcs cxprimcs.
3)a) Toutc modification des articlcs vises
a l'alinea 1) cntre en vigueur un mois apres
la reception par le Directeur general dcs
notificalions ccrites d'acceptation, effcctuee
en conformite avec Ieurs rcgles constitutionnelles rcspectivcs, de Ja part des trois
quarts des Etats qui etaicnt mcmbres de
l'Assemblec au moment 01:1 la modification
a ete adoptec.
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KAPITEL VII
REVISION OCH ANDRING
Artikel 60
Revision av konl'entionen
l. Denna konvention kan revideras genom särskilda konferenser bestående av de
fördragsslutande staterna.
2. Om sammankallande av revisionskonferens beslutar församlingen.
3. Mellanstatlig organisation som är utsedd till internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning har
rätt att deltaga i revisionskonfcrens som observatör.

4. Artiklarna 53.5, 53.9 och 53.11, 5.:J.,
55.4-55.8, 56 och 57 kan ändras antingen
vid rcvisionskonferens eller i enlighet med
bestämmelserna i artikel 61.

Artikel 61

Andring av vissa hes1ii11u11e/ser
i kon\'c11tionen
1.a) Förslag till ändring av artiklarna
53.5, 53.9 och 53.11, 54, 55.4-55.8, 56
och 57 får framläggas av varje stat som lir
medlem av församlingen samt av exckutivkommitten och generaldirektören.
b) Så<lant förslag skall av generaldirektören tillsWllas de fördragsslutande staterna
minst sex månader innan det skall behandlas av fl_irsamlingen.
2.a) Ändring av de artiklar som avses
under 1 skal\ antagas av församlingen.
b) Antagandet kräver tre fjiirdedels majoritet av de avgivna rösterna.
3.a) Ändring av artikel som avses under
l trlider i J..:raft en månad efter dei: att generaldirektören fr~m tre fjlirdedclar av de
stater som var medlemmar av församlingen
när ändringen antogs mottagit skriftligt
meddelande om att Lindringen go<lkänts i
enlighet med vederbörande stats konstitutionella bestämmelser.
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(b) Any amendment to the said Articles
thus accepted shall bind all the States which
are members of the Assembly at the time
the amendment enters inta forec, provided
that any amendment incrcasing thc financial
()bligations of the Contracting Statcs shall
bind only thosc States which have notified
their acceptance of such amendmcnt.
(c) Any amendmcnt accepi:ed in accordance with the provisions of subparagraph
(a) shall bind all Statcs which becomc mcmbcrs of thc Assembly after the date on
which the amcndmcnt entered inta force in
accordance with the provisi.ons of subparagraph (a).
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b) Toute modification de ces articles
ainsi acceptee lie tous les Etats qui sant
mcmbres de J'Assemblee au moment ou la
modification entre en vigueur, etant entendu que toute modification qui augmente les
obligations financieres des Etats contractants nc lie que ceux d'entre eux qui ont
notifie leur acceptation de ladite modification.
c) Toutc modification acceptee conformement au sous-alinea a) lie tous les Etats
qui deviennent membres de l'Assemblee
aprcs la date a laquelle la modification est
entree en vigueur conformemcnt au sousalinea a).

CHAPTER Vill
FINAL PROVISIONS

CHAPITRE VIII
CLAUSES FINALES

Arricle 62

Article 62

Becoming Party to the Trcaty

lvlodalith se/un lesquelles les Etats peuvent
devenir parties au traite

(I) Any Statc member of the Jnternational Union for the Protection of Industrial
Propcrty may bccome party 1o this Treaty

1) Tout Etat membre de !'Union internationalc pour la protection de la propricte industrielle pcut devenir partic au present
traite par:
i) sa signature suivic du deput d'un instrument de ratification, ou
ii) le depot d'un instrument d'aclhesion.
2) Les instruments de ratification ou
d'adhesion sont deposes aupres du Directeur general.
3) Les dispositions de l'article 24 de
l'Acte de Stockholm de la Convcntion de
Paris pour la protection de la propriCte industrielle s'appliqucnt au present traitc.
4) L'alinea 3) nc saurait en aucun cas
&tre interprete comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un
quelconque <les Etats contractants de la situation de fait de tout territoirc auqucl le
present traite est rcndu applicable par un
autre Etat contractant en vcrtu dudit alinea.

by:

(i) signaturc followed by the dcposit of
an instrument of ratification. or
(ii) dcposit of an instrumcm of accession.
(2) Jnstruments of ratification or accession shall be dcposited with the Director
General.
(3) The provisions of Artidc 24 of the
Stockholm Act of thc Paris Convcntion for
thc Protection of Industrial Propcrty shall
apply to this Treaty.
(4) Paragraph (3) shall in r.o way be understood as implying thc T·~cognition or
tacit acccptance by a Contra·~ting State of
the factual situation concerning a territory
to which this Trcaty is made applicable by
another Contracting State by virtue of the
said paragraph.
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b) Ändring av dessa artiklar som sålunda godkiints är bindande för alla stater
som är medlemmar av församlingen när
lindringen tdider i kraft. Ändring som ökar
de fördragsslutande staternas ekonomiska
förpliktelser är dock bindande endast för de
stater som meddelat att de godkii.nt ändringen.

c:i Ändring som godkänts på siitt som
föreskrives under a är bindunde för alla
stater som blir medlemmar av församlingen
efter den dag då ändringen tditt i kraft
enligt vad som sligs under a.

KAPITEL vm
SLUTBEST ÄMMELSER
Artikel 62
Tillträde till konventionen
l. Stat som är medlem av internationella
unionen för industriellt riittsskydd kan tillträda denna konvention genom
i) undertecknande följt av deponering av
ratifikationsinstrument, eller
ii) deponering av anslutningsinstrument.
2. Ratifikations- eller anslutningsinstrument skall deponeras hos generaldirektören.

3. Bestfönmelserna i artikel 24 .i Stockholmsakten av Pariskonventionen för industriellt riittsskydd iiger tillämpning på
denna konvention.
4. Besfämmelsen under 3 får ej i något
fall tolkas som ett erkännande eller tyst
godtagande från fördragsslutande stats sida
av den faktiska situationen i område för
vilket konventionen av annan fördragsslutande stat göres tilliimplig med stöd av
nämnda besllimmelsc.
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Article 63

Article 63

Entry inta Force of the Treaty

Entree en vigueur du traite

(l)(a) Subjcct to the provisions of paragraph (3), this Treaty shall enter into force
three months after eight States have deposited their instruments of ratifö;ation or accession, provided that at Jeast four of those
States each fulfill any of the following conditions:
(i) the number of applications filed in
the Statc has exceeded 40,000 according to
thc most n:cent annual statistics published
by the Intcrnational Bureau,
(ii) the nationals or residcnts of the
State have filed at least 1,000 applications
in one forcign country according to the
most rccent annual statistics published by
the Intcrnational Bureau,

(b) For the purposes of this paragraph,
thc tenn "applications" docs not includc
applications for utility models.

l)a) Sous reserve des dispositions de l'alinea 3), le present traite entre en vigueur trois
mois aprcs que huit Etats on depose lcurs
instruments de ratification ou d'adhesion,
a condition que quatre au moins de ces
Etats remplissent l'une des conditions suivantes:
i) le nombre des demandes deposees dans
l'Etat en cause est superieur a quarante mille
sclon les statistiques annuelles les plus recentes publiees par le Bureau international;
ii) les nationaux de l'Etat en cause ou les
personnes qui y sont domiciliees ont, selon
les statistiques annuelles les plus recentes
publices par le Bureau intemational, deposc dans un pays etranger au moins mille demandes;
iii) l'office national de l'Etat en cause a
re~u de nationaux de pays etrangers ou de
personnes domiciliecs dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus recentes publiees par le Burcau international, au
moins dix mille dcmandes.
b) Aux fins du present alinea, l'expression « demandcs » n'englobe pas les demandes de modCles d'utilite.

(2) Subject to the provisions of paragraph
(3), any Statc which does not become party
to this Treaty upon entry into force under
paragraph (1) shall become bound by this
Treaty threc months after the date on which
such State has deposited its instrument of
ratification or accession.
(3) The provisions of Chap':cr Il and the
corresponding provisions of the Regulations annexcd to this Treaty shall become
applicablc, howevcr, only on the date on
which three States cach of which fulfill at
least one of the three rcquircments specified
in paragraph (1) havc bccome party to this
Trcaty without dcclaring, as providcd in
Article 64(1), that they do not intend to be
bound by the provisions of Chapter Il. That
date shall not, howevcr, be prior to that of
the initial entry into force under paragraph

2) Sous rescrve de l'alinea 3), tout Etat
qui ne devient pas partie au present traite
au moment de l'entree en vigueur selon
l"alinfa 1) est lie par le present traitc trois
mois apres la date a laquelle il a depose
son instrument de ratification ou d'adhesion.
3) Les dispositions du chapitre Il et les
reglcs eorrespondantes du reglement d'execution annexe au present traite ne sont toutefois applicables qu'a la date a laquelle
trois Etats remplissant l'une au moins des
conditions enumerees a l'alinea 1) sont devenus parties au present traite sans declarer,
selon l'article 64.1), qu'ils n'entendent pas
Ctrc lies par les dispositions du chapitre IL
Cctte date ne pcut toutcfois etre anterieure
a celle de l'entrec en vigueur initiale selon
l'alinfa 1).

(iii) the national Office of the State has
rcccivcd at lcast 10,000 applications from
nationals or residents of forcign countries
according to the most recent annual statistics published by the Intcrnational Bureau.

(1).
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Artikel 63
Konventionens ikraftträdande

l .a) Om ej annat följer av vad som föreskrives under 3, träder denna konvention
i kraft tre månader efter det att åtta stater
har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument, under förutsättning att
minst fyra av dessa stater uppfyller ett av
följande krav:
i) antalet i vederbörande stat ingivna ansökningar översteg 40 000 enligt den senaste
årsstatistik som publicerats av internationella
byrån;
ii) medborgare i vederbörande stat eller
personer som har hemvist diir ingav minst
1 000 ansökningar i ett främmande land enligt den senaste årsstatistik som publicerats
av internationella byrån;
iii) den nationella patentmyndigheten i
vederbörande stat mottog minst 10 000 ansökningar från medborgare i främmande
Hinder eller personer som har hemvist i sådana fonder enligt den senaste ärsstatistik
som publicerats av internationella byrån.
b) Vid tillämpning av bestlimmclsen under 1 skall ordet "ansökningar" icke omfatta ansökningar om skydd för nyttighetsmodeller.
2. Om ej annat följer av vad som sägs
under 3 blir stat, som icke blir bunden av
denna konvention när denna träder i kraft
enligt 1, bunden av konventionen tre månader efter den dag då staten deponerade
sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.
3. BesWmmclserna i kapitel lI och därtill
hörande besfämmelser i de tillämpningsföreskrifter som fogats vid denna konvention blir emellertid tillämpliga först från
den dag då tre stater, vilka envar uppfyller
minst ett av de krav som anges under 1,
tillträtt konventionen utan att ha avgivit förklaring enligt artikel 64.1 att de icke avser att bli bundna av bestämmelserna i kapitel IL Nämnda dag kan dock icke infalla
tidigare än den dag då konventionen träder
i kraft enligt 1.
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Article 64

Article 64

Reservations

Reserves
l)a) Tout Etat peut declarer qu'il n'est
pas lie par les dispositions du chapitre IL

(l)(a) Any State may dcclare that it

shall not be bound by the provisions of
Chapter Il.
(b) States making a dcclaration under
subparagraph (a) shall not be bound by the
provisions of Chaptcr Il and tbe corrcsponding provisions of the Regulations.
(2)(a) Any State not having made a declaration under paragraph (l)(a) may declare
that:
(i) it shall not be bound hy the provisions of Article 39(1) with respect to tbe
furnishing of a copy of the intemational application and a translation thercof (as
prcscribed),
(ii) the obligation to delay national processing, as provided for under Article 40,
shall not prevcnt pubiication, "by or tbrough
its national Office, of the intcrnational application or a translation thereof, it being
undcrstood, howevcr, that it is not cxcmpted
from the !imitations providcd ::or in Articles
30 and 38.
(b) Statcs making such a dcdaration shall

be bound accordingly.
(3)(a) Any State may dcdare that, as
far as it is conccrned, intcrnational publication of international applications is not rcquircd.
(b) Whcre, at the cxpiration of l8 months
from the priority datc, the international
app!ication contains the dcs:ignation only
of sucb States as bave mad(: declarations
under subparagrapb (a), the intcrnational
app!ication shall not be published by virtue
of Article 21(2).
(c) Where the provisions of subparagraph
(b) apply, thc intcrnational application shall
nevcrtheless be published by the Jnternational Burcau:
(i) at the rcquest of tbe applicant, as
provided in the Regulations,
(ii) when a national applicc.tion or a patent based on thc international application
is publishcd by or on bchalf of the national

b) Les Etats faisant une declaration selon
le sous-alinea a) ne sont pas lies par les dispositions du chapitre Il et par les dispositions correspondantes du reglemcnt d'execution.
2)a) Tout Etat qui n'a pas fait une dcclaration sclon l'alinea l)a) peut dcclarer que :
i) il n'cst pas lie par les dispositions de
l'article 39.1) concemant la remise d'une
copie de la demande intcrnationale et d'une
traduction (tclle qu'elle est exigee) de cette
dcrniere;
ii) !'obligation de suspendre le traitement
national, figurant a l'article 40, n'empeche
pas la publication, par son office national
ou par l'intermediaire de ce dernicr, de la
demandc internationale ou d'une traduction
de cctte derniere, etant toutefois entendu
que cct Etat n'est pas dispense des obligations prevues aux articles 30 et 38.
b) Les Etats procedant a une telle declaration ne sont lies qu'cn consequence.
3)a) Tout Etat peut declarer que, pour ce
qui le concerne, la publication internationale
de demandes internationales n'est pas exigce.
b) Lorsque, a l'expiration d'un delai de
dix-huit mois a compter de la date de priorite, la demandc internationale ne comporte
quc la dcsignation d'Etats ayant fait des
declarations selon le sous-alinea a), la demandc internationale n'est pas publiee conformemcnt al'article 21.2).
c) En cas d'application des dispositions
du sous-alinea b), la demande internationale est cependant publiee par le Bureau intcrnational :
i) sur rcqucte du deposant, conformcment au rcglement d'execution;

ii) lorsqu'une demande nationale ou un
brevet bases sur la demandc internationale
sont publies par l'office national de tout
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Artikel 64
Förbehåll

l.a) Stat har rätt att förklara att den icke
skall vara bunden av bestämmelserna i kapitel Il.
b) Stat som avger förklaring enligt a är
icke bunden av bestämmelserna i kctpitel Il
och därtill hörande bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna.
2.a) Stat som ej avgivit förkl:lring enligt
1.a får förklara att

i) den icke skall vara bunden av ·)estämmelserna i artikel 39.1 såvitt avser skyldigheten att inge avskrift av den internationella ansökningen och föreskriven övers;ittning av denna;
ii) förpliktelsen enligt artikel 40 r.tt uppskjuta nationell handläggning icke skall
hindra dess nationella patentmyndighet att
publicera eller medverka vid publicering
av den internationella ansökningen eller
övers;ittning av denna; sådan stat är emellertid icke därmed befriad från att iakttaga
vad som föreskrives i artiklarna 30 och 38.
b) Stat som avger sådan förklaring är
bunden av denna.
3.a) Stat får förklara att, såvitt gäller
den staten, internationell publicering av internationella ansökningar icke kräves.
bl Om vid utgången av en frist rå aderton månader från prioritetsdagen den internationella ansökan innehåller clcsignering
endast av sådana stater som avgivit förklaring enligt a, skall den internationella
an,iikningen icke publiceras enligt artikel
21.2.

c) Även om bestämmelsen under b är tillUmplig, skall den internationella ansökningen publiceras av internafamella byrån
il enligt vad som sligs i tiWimpningsföreskrifterna om sökanden begär s{1dan publicering:
ii) om nationell ansökan grundad på den
internationella ansökningen eller patent
grundat p[1 den internationella ansökningen
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Office of any designated Statc having made
a declaration under subparagraph (a),
promptly aftcr such publication but not before the cxpiration of 18 months from the
priority date.

Etat designe qui a fait une declaration selon le sous-alinea a) ou pour le compte
d'un tel office : a bref dclai apres cette
publication mais au plus töt dix-huit mois
aprcs la date de priorite.

(4)(a) Any State whose national law provides for prior art effect of its patents as
from a date before publication, but does
not cquate for prior art purposes the priority
date claimed under the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property to
the actual filing date in that State, may
declare that the filing outside that State of
an international application dcsignating that
State is not equated to an a:tual filing in
that Statc for prior art purposes.

4)a) Tout Etat dont la legislation nationale reconnait a ses brevets un effet sur
l'etat de la techniquc a compter d'une date
a,nterieure a celle de la publication mais
n'assimilc pas, aux fins de l'etat de la technique, Ja date de priorite revendiquee selon
la Convention de Paris pour la protection
de la propriCtc industrielle a la date du
dcpot effectif dans cet Etat peut declarer
que le dep6t hors de son territoirc d'une
demande internationale le dcsignant n'est pas
assimilc a un depöt effcctif sur son territoire aux fins de !'etat de la techniquc.
b) Tout Etat faisant Ja declaration mentionnee au sous-alinea a) ne sera pas, dans
cette mcsure, lie par l'articlc 11.3).

(b) Any State making a do~claration under subparagraph (a) sha\l to that extent
not be bound by the provisions of Articlc

11(3).

(c) Any State making a declaration under
subparagraph (a) shall, at the same time,
state in writing the date from which, and the
conditions under which. thc prior art effect
of any international applieation designating
that Statc becomcs cffcctive in that State.
This statement may be modificd at any time
by notification addressed to the Director
General.
(5) Each Statc may declar'~ that it does
not consider itself bound hy Article 59.
With regard to any dispute between any
Contraeting Stale having made sueh a declaration and any other Contracting State,
the provisions of Articlc 59 shall not apply.
(6)(a) Any deelaration made under this
Article shall be made in writing. It may be
rnade at thc time of signing this Treaty, at
th~ timc of dcpositing the :.nstrumcnt of
ratification or accession. or, except in the
casc rdcrred to in paragraph (5), at any
later time by notification addressed to the
Director General. In the case of the said
notifieation, the declaration ~;hall take effect six rnonths after the day on whieh the
Director General has received thc notification, and shall not affeet interr;ational appli-

c) Tout Etat faisant Ja declaration mentionnce au sous-alinca a) doit, en mcme
temps, dcclarer par ecrit la date a partir
de Jaquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'ctat de la technique de toute demande internationale le designant se produit sur son territoire. Cette declaration
peut ctre modifiee en tout temps par notification adressce au Direeteur general.
5) Tout Etat pcut dcclarer qu'il ne se
considere pas lie par l'article 59. En ce qui
concerne tout differend entre un Etat contractant qui a fait une telle declaration et
tout autre Etat contractant, les dispositions
de rarticlc 59 ne sont pas applicablcs.
6)a) Toute declaration faite sclon Je
present article doit I"ctre par ecrit. Elle
peut l'etrc lors de la signaturc du present
traitc, lors du dep6t de !'instrument de ratification ou d'adhcsion, ou, sauf dans le
cas vise ~L l'alinea 5), ultericurcmcnt en tout
temps par notifieation adrcssee au Directeur general. Dans le cas de ladite notifieation, la ckclaration produit cfkt six mois
aprcs la dat;;: de reception de la notification
par le Directeur general et n'affectc pas les
demandes intcrnationales d~pos..:es avant
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publiceras av nationell patentmyndighet i
sådan designerad stat som avgivit förklaring
enligt a eller på sådan nationell patentmyndighets vägnar, omedelbart efter denna publicering men ej innan aderton månader förflutit från prioritetsdagen.
4.a) Stat vars nationella lag fön!skriver
att dess patent skall anses utgöra del av teknikens ståndpunkt från en tidpunkt som
ligger före publiceringen men som ej, såvitt
avser verkan som nyhetshinder, jämställer
prioritetsdag som yrkas enligt Pariskonventioncn för industriellt rättsskydd med den
faktiska ingivningsdagen i den staten får
förklara att, såvitt avser verkan som nyhetshinder, ingivandc utomlands av internationell ansökan i vilken den staten är designerad icke skall jämställas med ett faktiskt ingivande i den staten.
b) Stat som avger förklaring enL;gt a är
i den utsträckning som framgår av förklaringen icke bunden av artikel 11.3.
c) Stat som avger förklaring enligt a
skall samtidigt skriftligen ange från vilken
tidpunkt och under vilka villkor som internationell ansökan i vilken den staten designeras får verkan som nyhetshinder i nämnda
stat. Denna uppgift får ändras när som helst
genom meddelande till generaldirektören.

5. Stat får förklara att den icke anser
sig bunden av artikel 59. I fråga om tvist
mellan fördragsslutande stat som avgivit
sådan förklaring och annan fördragsslut~n
de stat skall bcsfämmelserna i artikel 59
icke äga tillän;pning.
6.a) Förklaring som avges enligt denna
artikel skall vara skriftlig. Den kan avges
vid undertecknandet av denna konvention,
vid deponeringen av ratifikations- eller anslutningsinstrument eller, utom i det fall
som avses under 5, vid senare tidpunkt genom meddelande till generaldirektören. Avges förklaring genom sådant meddelande
träder den i kraft sex månader efter den
dag då generaldirektören mottagit meddelandet; dylik förklaring har ej verkan i
fråga om internationella ansökningar som
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cations filed prior to the expiration of the
said six-month period.
(b) Any declaration made ;~mder this Article may be withdrawn at any time by
notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect
three months after the day on which the
Director General has received the notification and, in the case of the withdrawal of a
declaration madc under paragraph (3), shall
not affect international applications filed
prior to the expiration of the said threemon th period.
(7) N o reservations to this Treaty other
than the reservations under paragraphs (1)
to (5) are permitted.

Article 65
Gradual Application
(I) Jf the agreement with any Jntcrna-
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l'expiration de cette periode de six mois.
b) Toute declaration faite selon le present article peut etre retiree en tout temps
par notification adressee au Directeur general. Un tel retrait devient cffectif trois mois
apres la date de reception de la notification par le Directeur general et, Iorsqu'il
s'agit du retrait d'une declaration selon
l'alinfa 3), n'affecte pas les demandcs internationales deposees avant l'expiration de
cette periode de trois mois.

7) Aucune rcserve autre que celles qui
sont autorisees aux alineas 1) a 5) n'est admise au present traitc.

Article 65
Application progressive
1) Si l'accord conclu avec une administra-

tional Searcbing or Preliminary Examining
Authority provides, transitionally, for limits
on the number or kind of international
applications that such Authori.ty undertakes
to process, the Assembly shall adopt the
measures necessary for the gradual application of this Treaty and the Regulations in
respect of given categories of intcrnational
applications. This provision sb.all also apply
to requests for an international-type search
under Article 15(5).

tion chargee de la recherche internationale
ou de !'examen prcliminaire international
prevoit, a titre transitoire, une !imitation du
nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s'engage il.
traiter, l'Assemblcc prend les mesures nccessaires a l'application progressive du present traite ct du reglement d'execution a
des catcgories determinccs de dcmandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type
intcrnational selon l'article 15.5).

(2) The Assembly shall fix the datcs from
which, subjcct to the provision of paragraph
(1 ), international applications may be filed
and dcmands for international preliminary
examination may be submitted. Such dates
shall not be later than six months after this
Trcaty has cntercd into force according to
the provisions of Article 6'.:(l), or after
Chapter Il h~1s hecome applicablc under Article 63(3), rcspectively.

2) L'Asscmblce fixe les dates a partir desquelles, sous rcserve de l'alinea ] ), les dem andes internationales peuvent etre dcposees et les dcmandes d'cxamen preliminaire
international peuvent Ctre presentces. Ces
dates nc peuvent etrc posterieurcs au sixieme mois suivant, selon le cas, l'entree en vigueur du present traitc conformement aux
dispositions de l'articlc 63.1) ou l'application du chapitre 11 conformement a I'article
63.3).

Article 66

Article 66

Demmciation
( l) Any Contracting State r.1ay denounce

Dr!nonciation
1) Tout Etat contractant peut denoncer
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ingivits före utgången av denna sexmånadersfrist.
b) Förklaring som avgivits enligt denna
artikel får återkallas när som helst genom
meddelande till generaldirektören. Återkallelsen träder i kraft tre månader efter den
dag då generaldirektören mottog meddelandet. Såvitt gäller återkallelse av förklaring
enligt 3 har återkallelsen ej verkan i fråga
om internationella ansökningar som ingivits
fdre utgången av denna tremånadersfrist.

7. Andra förbehåll mot denna konvention än de som angivits under 1-5 är
icke tillåtna.

Artikel 65
Successiv tilliimpning
1. Om det i avtal med internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet
för internationell förberedande patenterbarhetsprövning finns övergångsbestämmelse
angående begränsning av det antal ':!ller de
slag av internationella ansökningar som
myndigheten åtager sig att handlägga, skall
församlingen vidtaga erforderliga åtgärder
för successiv tillämpning av denna konvention och tillämpningsföreskrifterna såvitt
gäller vissa grupper internationella ansökningar. Denna bestämmelse gäller också i
fråga om begäran om nyhetsgranskning av
internationellt slag enligt artikel 15.5.
2. Församlingen skall besluta från vilka
tidpunkter internationella ansökningar och
begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning får inges. Sådant beslut inverkar ej på vad som följer av bestämmelsen under 1. Den angivna tidpunkten får ej infalla senare än sex månader
efter det att denna konvention trätt i kraft
enligt artikel 63.1 resp. efter det att kapitel
Il blivit tilfampligt enligt artikel 63.3.

Artikel 66
Uppsiigning
1. Fördragsslutande

stat

får

uppsäga
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this Treaty by notification addressed to the
Director General.
(2) Denunciation shall take effect six
months after receipt of the said notification
by the Dircctor General. It shall not affect
the effects of the international application
in the denouncing State if the international
applications was filcd, and, where the denouncing State has been elec:ted, thc elcction was madc, prior to thc expiration of the
said six-month period.

le present traite par notification adressee au
Directeur general.
2) La dcnonciation prend effet six mois
apres la date de reception de la notification
par le Directeur general. Cette denonciation
n'altere pas les effcts de la demande internationale dans l'Etat qui procede a la
denonciation si c'est avant l'expiration de
cette periode de six mois que la demande a
ete deposce et que, si l'Etat en cause a ete
elu, l'elcction a etc effcctuee.

Article 67

Article 67

Signature and Langi!Gges

Signature et langues

(l)(a) This Treaty shall be signed in a
single original in the English and French
languages, both texts being equally authentic.
(b) Official texts shall be ~stablished by
the Director General, after consultation
with the interested Governments, in the
German, Japanese, Portugucsc, Russian and
Spanish languages, and such other languages
as the Asscmbly may designatc.
(2) This Treaty shall rcmain open for
signature at \Vashington until December 31,
1970.

l)a) Le present traite est signe en un seul
exemplaire original en Iangues frarn;aise et
anglaise, les deux textes faisant egalcment
foi.
b) Des textes officiels sont ctablis par le
Directeur general, apres consultation des
gouvcrnements interes.ses, dans les Iangues
allcmande, espagnole, japonaise, portugaise
et russe, et dans les autres Iangues que l'Assemblee peut indiquer.
2) Le present traite reste ouvert a la signature, a Washington, jusqu'au 31 decembre
1970.

Artic/e 68

Article 68

Depositary Fwzctions
(1) The original of this Tn!aty, whcn no
Ionger open for signature, shaJ be deposited
with thc Director General.

Fonctions du depositaire
1) L'exemplaire original du present traitc, lorsqu'il n'est plus ouvert a la signature,
est depose aupres du Directeur general.

(2) The Dircctor General shall transmit
two copics, ccrtified by him, of this Treaty
and the Rcgulations annexed hcreto to the
Govcrnmcnts of all States party to the Paris Convention for thc Protection of Industrial Property and, on rcqucst, to the
Govcrnmcnt of any other Statc.
(3) The Director General shall register
this Treaty with the Secretariat of the Unitcd Nations.
(4) The Director General shall transmit
two copies, ccrtified by him, of any amendment to this Treaty and the Regulations to

2) Le Directcur general certifie ct transmet deux copics du present traite et du
rcglement d'exccution qui y est anncxc aux
gouverncments de tous les Etats parties a
la Convention de Paris pour la protection
de la propricte industrielle et, sur demande,
au gouvcrnemcnt de tout autre Etat.
3) Le Directeur general fait enregistrer
le present traite aupres du Secretariat de
!'Organisation des Nations Unies.
4) Le Directeur general certifie et transmet dcux copies de toute modification du
present trait6 ct du rcglcment d'execution
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denna konvention genom meddelande till
generaldirektören.
2. En uppsägning träder i kraft sex månader efter den dag då meddelandet mottogs av gcncraidircktörcn. Uppsägning inverkar ej på rättsverkan av internationell
ansökan i den stat som verkställt uppsägningen, om den internationella ansökningen
ingivits och, för det fall den uppsägande staten blivit utvald, jämväl valet av denna stat
gjorts före utgången av nämnda sexmånadersperiod.
Artikel 67
Undertecknande och språk

1.a) Denna konvention skall undertecknas i ett exemplar på engelska och franska
språken, vilka båda texter äger lika vitsord.
b) Officiella texter skall efter samråd
med vederbörande regeringar upprättas av
generaldirektören på japanska, portugisiska,
ryska, spanska och tyska språken samt på de
andra språk som församlingen kan komma
att bestämma.
2. Denna konvention är öppen för undertecknande i Washington till och med
den 31 december 1970.
Artikel 68
Depositariens uppgifter

1. När denna konvention icke längre är
öppen för undertecknande, skall originalet
till konventionen deponeras hos generaldirektören.
2. Generaldirektören skall överlämna två
av honom bestyrkta avskrifter av denna
konvention och de vid konventionen fogade tilfämpningsföreskrifterna till n!geringarna i alla stater som lir anslutna till Pariskonventioncn för industriellt r~ittsskydd och,
på begäran, till regeringen i annan stat.
3. Generaldirektören skall låta registrera denna konvention hos Förent~ Nationernas sekretariat.
4. Generaldirektören skall överlämna två
av honom bestyrkta avskrifter av varje ändring i konventionen och tillämpningsföre9 Rik.I-Jagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B

129

130

Prop. 1977/78: I. Del B
the Governments of all Contraeting States
and, on requcst, to the Government of any
other State.

aux gouvernements de tous les Etats contractants et, sur demande, au gouvernement
de tout autre Etat.

Article 69

Article 69

Not ifications
The Director General sha] notify the
Governments of all States party to the Paris
Convention for the Protection of Industrial
Propcrty of:
(i) signatures under Atticle 62,

Notifications

(ii) deposits of instruments of ratification
or accession under Article 62,
(iii) the date of entry into force of thii
Treaty and the date from which Chapter Il
is applicable in accordance with Article
63(3),
(iv) any declarations made under Article
64(1) to (5),
(v) withdrawals of any decfa,rations made
under Article 64(6)(b),
(vi) denunciations received under Article
66, and
(vii) any declarations made under Article
31(4).

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, heing duly authorized thereto, have
signcd this Treaty.

DONE at Washington, on June 19, 1970.

Le Directeur general notifie aux gouvernements de tous les Etats parties a la Convention de Paris pour la protection de la
propricte industrielle :
i) les signatures apposees selon l'article
62;
i.i) le depöt d'instruments de ratification
ou d'adhesion selon l'article 62;
iii) la date d'entree en vigueur du present
traite et la date partir de laquelle le chapitre Il est applicable selon l'article 63.3);

a

iv) les dcclarations faites en vertu de l'article 64.1) a 5);
v) les retraits de toutes dcclarations effectues en vertu de l'article 64.6)b);
vi) les dcnonciations rec;:ues en application de l'article 66;
vii) les dcclarations faites en vertu de
l'article 31.4).

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet effet, ont signe le present traite.

FAIT a Washington le dix-neuf juin mil
neuf cent soixante-dix.
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skrifterna till regeringarna i alla fördragsslutande stater och, på begäran, till regeringen i annan stat.

Artikel 69
Meddelanden
Generaldirektören skall underrätta regeringarna i alla stater som är anslutna till
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
angående
i) un<lertecknamlen enligt artikel 62.
ii) depositioner av ratifikations- eller anslutningsinstrument enligt artikel 62,
iii) dagen för denna konventions ikrafttriidan<le och den dag från vilken kapitel Il
är tilfampligt enligt artikel 63.3,
iv) förklaringar enligt artikel 64.1--64.5,
v) återkallelse enligt artikel 64.6.b av
avgiven förklaring,
vi) uppsägningar enligt artikel 66,
vii) förklaringar enligt artikel 31.4.

TILL BEKRÄFTELSE härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.

SOl'\'1 SKEDDE i Washington den 19 juni
1970.
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de !'examen pr1;liminaire international

REGLER RÖRANDE FLERA KAPITEL
I KONVENTIONEN
Representation
Uppenbara skrivfel
Skrif lviixling
Arkivering
Skyldighet för internationella byrån och
myndighet för internationell förberedande
patenterbarlzetsprövning att tilllumdahålla
avskrift
A 1•skrift av översätt11i11g

Obtentiun de copics de traductions
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Rcgulations under the
Putent Cooperation T;rcaty

Reglement d'execution du Traite de
cooperation en matiere de brevets

PARTA
INTRODUCTORY RULES

PARTIE A
REGLES INTRODUCTIVES

Rule 1

Regle I

Abbreviated Expressions

Expressions abregees

1.1 Meaning of Ahbreviated Expressions

In these Regulations, the word "Treaty" means the Patent Cooperation Treaty.
( b) In thesc Regulations, the words
"Chapter" and "Article" refer to the specified Chapter or Article of the Treaty.
(a)

l.1 Sens des expressions abregees
a) Au sens du present reglement d'execution, il faut entendre par « traite » le Traitc
de cooperation en matiere de brevets.
h) Au sens du present reglement d'execution, les mots « chapitre » ct « article » se
referent au chapitre ou a. l'article indique du
traite.

Rule 2

Rcgle 2

Interpretation of Certain Words

lllterprelation de certains mats
2.1 « Deposanl »
Le terme <~ dcposant >> doit etre compris
comme signifiant cgalement le mandataire
ou un autre representant du deposant, sauf
si le contraire decou\e clairement du libelle
ou de la nature de la disposition, ou du contcxte dans lequel ce mot est utilise, comme
c'cst le cas, en particulier, lorsque la disposition se refere au domicile ou a la nationalite du dcposant.

2. l "Applicant"
Whcnever the word "applicant" is used,
it shall be construed as meaning also the
agent or other representative of the applicant, except where the contrary clearly follows from the wording or the nature of the
provision, or the context in which the word
is uscd, such as, in particular, where the
provision rcfers to the residen;;e or nationality of thc applicant.

Whenever the word "agent" is uscd, it
shall be construed as meaning any person
who has the right to practice before international authorities as defined in Article 49
and, unless the contrary clearly follows
from the wording or the nature of the
provision, or the context in which the word
is used, also the common representative referrcd to in Rule 4.8.

2.2 « Mandataire >>
Le terrne « mandataire >> doit etre compris comme signifiant toutc pcrsonne autorisee a exercer, aupres des administrations
internationales, de la maniere definie a
J'article 49; sauf si le contraire decoule
claircment du libelle ou de la nature de la
disposition, ou du contcxte dans lequel ce
mot est utilise, il doit etre compris comme
signifiant cgalemcnt le representant commun mentionnc la regle 4.8.

2.3 "Signature"

2.3 « Signature »

Whenever the word "signature" is used, it
shall be undcrstood that, if the national law
applied by the receiving Office or the competent International Scarching or Prelimi-

Si la legislation nationale appliquee par
l"office recepteur cu par l'administration
competente chargee de la recherche internationale ou de l'examen preliminaire inter-

2.2 "Agent"

a
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(översättning)
Tillämpningsföreskrifter till
konventionen om patentsamarbete

DELA
INLEDANDE REGLER
Regel 1
Förkortade uttryck
1.1 Innebörd av förkortade uttryck
a) I dessa ti!Himpningsföreskrifter avses
med uttrycket "konvention" konventionen
om patentsamarbete.
b) I dessa tillämpningsföreskrifter hänför
sig uttrycken "kapitel" och "artikel" till angivet kapitel eller angiven artikel i konventionen.

Regel 2
Tolkning av vissa uttryck
2.l "Sökande"
Med ordet "sökande'' avses även ombud
eller annan företrädare för sökanden, om
icke motsatsen tydligt framgår av bestämmelsens ordalydelse eller karaktär eller av
det sammanhang i vilket ordet användes,
vilket särskilt lir fallet när bestämmelsen
hänför sig till sökandens hemvist eller medborgarskap.

2.2 "Ombud"
Med ordet ''ombud" avses person som
enligt vad som siigs i artikel 49 har rätt att
uppträda inför internationell myndighet.
Om icke motsatsen tydligt framgår av bestämmelsens ordalydelse eller karaktär eller
av det sammanhang i vilket ordet användes,
avses med detta ord även den gemensamma
representant som nämnes i regel 4.8.

2.3 "Underskrift"
Om i den nationella lag, som tillämpas av
den mottagande myndigheten eller av behörig internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller behörig myndighet för internatio-
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nary Examining Authority requires the use
of a seal instead of a signature, the word,
for the purposes of that Office or Authority, shall mean seal.

national requiert l'utilisation d'un sceau au
lieu d'unc signature, le terme « signature »
signifie « sceau » pour cet office ou cette
administration.

PARTB
RULES CONCERNING CHAPTER I
OF THE TREATY

PARTIEB
REGLES RELATIVES AU CHAPITRE I
DUTRAITE

Rule 3

Regle 3

The Request (Form)

Requf!te (f orme)

3.1 Printed Form
The request shall be made on a printed
form.

3.1 Formulaire imprime
La requete doit ctre etablie sur un formulaire imprime.

3.2 Availability of Forms
Copies of the printed form
nished free of charge to the
the receiving Office, or, if
Office so desires, by the
Bureau.

3.2 Possibilite d'obtenir des formulaires
Des exemplaires du formulaire imprime
sont deiivres gratuitement aux deposants par
l'office recepteur ou, si ce dernier le desire,
par le Bureau international.

shall be furapplicants by
the receiving
International

3.3 Check List
(a) The printcd form shall contain a list
which, whcn filled in, will show:
(i) the total number of sheets constituting
the international application and the number of thc shcets of each element of the
international application (rec;uest, description, claims, drawings, abstract);
(ii) whcthcr or not the international application as ficld is accompanied by a power
of attorney (i.e., a document appointing an
agent or a common representative), a priority document, a rcceipt for the fees paid or
a check for the payment of the fees, an
international or an international-type search
report, a document in evidcn·:e of the fact
that the applicant is the succe:;sor in title of
the inventor, and any other dccument (to be
specified in the check list);

(iii) the number of that figure of the
drawings which the applicant suggests
should accompany the abstract when the
abstract is published on the front page of
the pamphlet and in the Gazette; in exceptional cases, thc applicant may suggest more
than one figure.

3.3 Bordereau
a) Le formulairc imprime conticnt un
bordereau qui, unc fois rempli, indiquera:
i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre <les
feuilles de chaque Clcmcnt de cctte demandc
(requete, description, revendications, dcssins,
abregc);
ii) si a la demande internationalc telle que
deposee sont ou non joints un pouvoir (c'esta-dire un documcnt designant un mandataire
ou un representant commun), un document
de prioritc, un rc9u pour les taxes payees
ou un cheque destine au paiement des taxes,
un rapport de recherchc intcrnationalc ou
un rapport de recherche de type international. un document ayant pour objet de prouver que le deposant est l'ayant cause de l'inventcur, ainsi que tout autre document (a
preciser dans Je bordereau);
iii) le numcro de la figurc des dessins quc
le dcposant propose de faire publier avec
l'abrcge lors de la publication de ce dernier
sur la page de couverture de la bröchure et
dans la gazette; dans dcs cas exceptionnels,
le d.!posant peut proposcr plus d'unc figure.
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neH förberedande patenterbarhetsprövning,
föreskrives att stämpel skall användas i
stället för underskrift, förstås med uttrycket
"underskrift" såvitt avser denna myndighet
stämpeL

·.~

DELB
REGLER RÖRANDE KONVENTIONENS KAPITEL I
Regel 3
Anhållan (form)

3.1 Tryckt formulär
Anhållan skall göras på tryckt formulär.

3.2 Erhållande av formulär
Exemplar av det tryckta formuläret skall
kostnadsfritt tillhandahållas sökande av
mottagande myndighet eller, om denna
myndighet så önskar, av internationella byrån.
3.3 Förteckning
a) Det tryckta formuläret skall innehålla
en förteckning som sedan den ifyllts anger
i) det sammanlagda antalet blad i den internationella ansökningen och antalet blad i
varje del av denna ansökan (anhållan, beskrivning, patentkrav, ritningar, sammandrag),
ii) huruvida till den internationella ansökningen vid ingivandet fogats fullmakt
(d. v. s. handling varigenom ombud eller gemensam företrädare förordnas), prioritetshandling, kvitto på erlagda avgifter eller
check avsedd för erläggande av avgifterna,
internationell nyhetsgranskningsrapport eller rapport över nyhetsgranskning av internationellt slag, handling som visar att sökanden är uppfinnarens rättsinnehavare och
andra handlingar (vilka skall anges i förteckningen),
iii) numret på den figur i ritningarna som
sökanden föreslår skall publiceras tillsammans med sammandraget på omslaget av
det häfte i vilket ansökningen publiceras
samt i den officiella tidningen; i undantagsfall får sökanden föreslå flera figurer.

10 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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(b) The list shall be filled in by the applicant, failing which the receiving Office
shall fill it in and make the :n.ecessary annotations, except that the nurnber referred
to in paragraph (a)(iii) shall not be filled in
by the receiving Office.

b) Le bordereau doit etre rempli par le
deposant, faute de quoi l'office recepteur
le remplira lui-meme et y portera les mentions necessaires; toutefois, l'office recepteur
n'inscrira pas le numera mentionne a l'alinea a)iii).

3.4 Particulars
Subject to Rule 3.3, partic:ulars of the
printed form shall be prescribed by the
Administrative Instructions.

3.4 Dhails
Sous reserve de la regle 3.3, des details
relatifs au formulaire imprime sont prescrits
dans les instructions administratives.

Rule 4

Regle 4

The Request (Contents)

Requete (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu
facultatif; signature
a) La requete doit comporter:
i) une petition;
ii) le titre de l'invention;
iii) des indications concemant le deposant
et, le cas echeant, le mandataire;
iv) la designation d'Etats:
v) des indications relatives a J'inventeur,
lorsque Ja legislation nationale d'un Etat
designe au moins exige la communication
du nom de l'inventcur lors du dcpöt d'une
demande nationale.
b) La requete doit comporter, le cas
echeant:
i) une revendication de priorite;
ii) une reference a une recherche internationale anterieure ou ä. une recherche
anterieure de type intcrnational;
iii) le choix de certains titres de protection;
iv) l'indication que le deposant desire obtenir un brevet regional et le nom des Etats
dCsignes pour lesquels il desire obtenir un
tel brevet;
v) une rcfercncc a une demande principale
ou il. un brevet principal.
c) La requete peut comporter des indications relatives a l'inventeur lorsque la legislation nationale d'aucun Etat designe n'exige
la communication du nom de l'inventeur
lors du depöt d'unc demande nationale.

4.1 Mandatory and Optional Contents;

Signature
(a) The request shall contain:

(i) a petition,
(ii) the title of the invention,
(iii) indications conccrning the applicant
and the agent, if there is an agent,
(iv) the designation of States,
(v) indications concerning the inventor
where the national law of at least one of
the designated States requircs that the name
of the invcntor be furnished at thc time of
filing a national application.
(b) The request shall, where applicable,
contain:
(i) a priority claim,
(ii) a reference to any earlier international
search or to any earlicr international-type
search,
(iii) choices of ccrtain kinds of protection,
(iv) an indication that the applicant wishes
to obtain a regional patent and the names
of the designated Statcs for which he wishes
to obtain such a patent,
(v) a referencc to a parcnt application or
parent patent.
(c) The request may contain indications
concerning the inventor when~ the national
law of none of the designated States requires that the name of thc inventor be
furnished at the time of filing a national
application.
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b) Förteckningen skall ifyllas av sökanden. Om denne underlåter att göra detta
skall förteckningen ifyllas av den mottagande myndigheten, som skall införa erforderliga uppgffter. Den mottagande myndigheten skall dock icke ifylla det nummer
som nämns under a. iii.
3.4 Närmare bestiimmclser
Om ej annat följer av vad som sägs i regel 3.3, skall närmare bestämmelser rörande
det tryckta formuläret ges i de administrativa föreskrifterna.
Regel 4
Anhållan (innehåll)

4.1 Obligatoriskt och fakultativt innehåll
samt undertecknande
a) Anhållan skall innehålla:
i) framställning,
ii) benämning på uppfinningen,
iii) uppgifter rörande sökanden och
förekommande fall rörande hans ombud,
iv) designering av stater,
v) uppgifter rörande uppfinnaren, om enligt den nationella lagen i minst en av de
designerade staterna uppfinnarens namn
skall meddelas när nationell ansökan inges.
b) Anhållan skall i förekommande fall innehålla:
i) yrkande om prioritet,
ii) hänvisning till tidigare internationell
nyhetsgranskning eller tidigare nyhetsgranskning av internationellt slag,
iii) val av vissa former av skydd,
iv) förklaring att sökanden önskar erhålla
regionalt patent samt namnen på de designerade stater för vilka han önskar erhålla
sådant patent,
v) hänvisning till huvudansökan eller huvudpatent.
c) Anhållan får innehålla uppgifter rörande uppfinnaren även om icke någon designerad stat i sin nationella lag kdiver att
uppfinnarens namn skall meddelas när nationell ansökan inges.
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(d) The request shall be sign~d.

d) La requete doit etre signee.

4.2 The Petition
The petition shall be to the following effect and shall preferably be worded as follows: "The undersigned rcquests that the
present international application be processed according to the Patent Cooperation
Treaty."

4.2 Petition
La petition doit tendre a l'effet qui suit
et ctre redigee de preforence comme suit:
« Le soussigne requiert que la presente demandc internationale soit traitee conformement au Traite de cooperation en matiere
de brevets ».

4.3 Title of the l11ve11tion

4.3 Titre de l'invention
Le titre de l'invention doit etre bref (de
preference de deux a sept mats lorsqu'il est
etabli ou traduit en anglais) et precis.

The title of the invention shall be short
(preferably from two to seven words when
in English or translated inta English) and
precise.
4.4 Names and Addresses
(a) Names of natura! persons shall be

indicated by the person's family name and
given name(s). the family name being indicated before the given name(s).
(b) Names of legal entities shall be indicated by their full, official designations.
( c) Addresses shall be indicated in such a
way as to satisfy the customary requirements for prompt posta! delivery at the
indicated address and, in a:1y case, shall
consist of all the relevant administrative
units up to, and including, tLe house number, if any. Where the national Jaw of the
designated State does not r1~quire the indication of the house number, failure to
indicate such number shall have no effect
in that State. It is recommended to indicate
any telegraphic and teletype address and
telephone number.
(d) For each applicant, inventor, or agent,
only one address may be indicated.

4.5 The Applicant
(a) The request shall indicate the name,
adress, nationality and residence of the applicant or, if thcre are scvcral applicants,
of each of them.
(b) The applicant's nationality shall be
indicatcd by thc name of the State of which
he is a national.

4.4 Noms et adresse.1·
a) Les personnes physiques doivent etre
nommees par leurs patronymes et prenoms,
les patronymcs precedant les prenoms.
b) Les personnes morales doivent etre
nommees par leurs designations officielles
completes.
c) Les adresses doivent etre indiquees
selon les exigences usuelles en vue d'une
distribution postale rapide a l'adresse indiquee et, en tout cas, doivent comprcndre
toutes les unitcs administrativcs pertinentes
jusques et y compris le numera de la maison, s'il y en a un. Lorsque la legislation
nationale de l'Etat designe n'cxige pas l'indication du numera de Ja maison, le fait de
ne pas indiquer ce numera n'a pas d'cffct
dans cet Etat. Il est rccommande de mentionner l'adresse telegraphique et de te!etype
et le numera de tc!Cphone eventuels.
d) Une seule adresse peut etre indiquee
pour chaque dcposant, inventeur on mandataire.

4.5 Depomnt
a) La requete doit indiqucr le nom,
l'adresse, la nationalite et le domicile du
deposant ou, s'il y a plusieurs dcposants, de
chacun d'eux.
b) La nationalite du deposant doit etre
indiquec par le nom de l'Etat dant il est
le national.
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d) Anhållan skall vara undertecknad.
4.2 Framställningen
Framställningen skall ange att den internationella ansökningen skall handläggas enligt konventionen och skall helst ha följande ordalydelse: "Undertecknad anhåller att
denna internationella ansökan skall handläggas enligt konventionen om patentsamarbete."
4.3 Beniimning på uppfinningen
Benämningen på uppfinningen skall vara
kort (helst två till sju ord på engelska eller i
översättning till detta språk) och exakt.

4.4 Namn och adresser
a) För fysiska personer skall efternamn
och förnamn anges, varvid efternamn skall
stå före förnamn.
b) För juridiska personer skall fullständigt officiellt namn anges.
c) Adress skall anges på sådant sätt att
den uppfyller de sedvanliga krav som uppställes för att möjliggöra snabb postutdelning till angiven adress. Den skall i varje
fall innehålla alla administrativa enheter av
betydelse inklusive husnummer, om sådant
finns. När designerad stats nationella lag
icke kräver uppgift om husnummer, skall
underlåtenhet att ange sådant nummer ej
medföra rättsverkan i den staten. Telegramoch telexadress samt telefonnummer bör anges.
d) För varje sökande, uppfinnare eller
ombud får anges endast en adress.

4.5 Sökanden
a) I anhållan skall uppges sökandens
namn. adress, nationalitet och hemvist. Ar
det frf1ga om flera sökande, skall dessa
uppgifter lämnas för envar av dem.
b) Sökandens nationalitet skall anges med
namnet på den stat, i vilken han är medborgare.
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(c) The applicant's residence shall be indicated by the name of the State of which
he is a resident.

c) Le domieile du deposant doit etre indique par le nom de l'Etat ou il a son
domieile.

4.6 The lnventor
(a) Where Rulc 4.J(a)(v) applies, the request shall indieate the name and address of
the inventor or, if there are several inventors, of eaeh of thcm.

4.6 Jnventeur
a) La requete doit, en cas d'application de
la regle 4.la)v), indiquer le nom et J'adresse
de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de. ehaeun d'eux.

(b) If the applieant is the inventor, the
request, in lieu of the indieation under paragraph (a), shall eontain a statement to that
effeet or shall repeat thc applicant's name in
the space reserved for indieating the inventor.
(c) The request may, for different designatcd States, indicate different persons as
inventors where, in this respect, the requirements of thc national laws of the designated
States are not the same. In sueh a ease, the
request shall eontain a separate statement
for eaeh designated Statc or group of States
in whieh a partieular person, or the same
person. is to be eonsidered the inventor, or
in whieh partieular persons, or the same
persons, are to be considercd the inventors.

b) Si le deposant est J'inventeur, la requete doit, au lieu de l'indieation mentionnee a l'alinfa a), eontenir une declaration
a eet effet ou repeter le nom du deposant
dans I'espaee reserve a l'indieation de l'inventeur.
c) Lorsque les exigenees, en la maticre,
des legislations nationales des Etats designes
differcnt, la requete peut, pour des Etats
<lesigncs differents, indiquer differentes personnes en tant qu'invcnteurs. Dans un tel
cas. la requete doit eontenir une declaration
distinete pour ehaque Etat designe ou pour
ehaquc groupe d'Etats designes ou une ou
plusicurs personncs donnces, ou la ou les
memes personnes, doivent etre eonsiderees
eomme l'inventeur ou les inventeurs.

4.7 The Agent
lf agents are designated, the request shall

4.7 A!andataire

so indieate, and shall state their names and
addrcsses.
4.8 Representatiun oj Sei·eral App/icanls
Not Having a Com111on Agent
(a) If there is more than one applieant

and the rcquest does not refrr to an agent
rcprcsenting all the applicants ("a eommon
agent"), thc request shall dc:;ignate one of
the applicants who is cntitled to filc an international applieation aecording to Article
9 as their eommon representative.
(b) Jf therc is more than one applieant
and thc request does not refrr to an agent
rcpresenting all the applicaff~s and it does
not comply with the requircment of designating one of the applicants as provided in
paragraph (a), the applieant first named in
the rcquest who is entitled to file an international applieation aeeording to Article 9

S'il y a eonstitution de mandataires, la
requcte doit le declarcr et indiquer leurs
noms et adresses.
4.8 Repr,:sentation de plusieurs d(>posants
n'ayant pa.1· de mandataire cummun
a) S'il y a plusieurs deposants et si la requetc n'indique pas de mandataire representant tous les deposants (« mandataire eommun » ), elle doit designer eomme representant eommun l'un des dcposants autoriscs
a deposer une dcmande internationale eonfonnement a l'article 9.
b) S'il y a plusieurs deposants ct si la
requcte n'indique pas de mandataire eommun ni de representant eommun eonformcment a l'alinfa a), le dcposant nommc en
premier lieu dans la requete qui est autorisc
a deposcr une demande internationale eonformement a I'article 9 est eonsidere eommc representant eommun.
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c) Sökandens hemvist skall anges med
namnet på den stat, i vilken han har hemvist.
4.6 Uppfinnaren
a) Om regel 4.1.a.v är tillämplig skall
uppfinnarens namn och adress anges i anhållan. Är det fråga om flera uppfinnare,
skall dessa uppgifter lämnas för envar av
dem.
b) Om sökanden är uppfinnaren, skall
anhållan i stället för den uppgift som avses
under a innehålla förklaring härom eller
upprepning av sökandens namn på den
plats där uppfinnarens namn skall anges.
c) Om de designerade staternas nationella lagar innehåller bestämmelser som i detta avsee!lde är olika, får i anhållan som
uppfinnare anges skilda personer för olika
designerade stater. I sådant fall skall anhållan innehålla en särskild förklaring för
varje designerad stat eller grupp designerade stater, för vilka en angiven person eller
flera angivna personer eller samma person
eller personer skall anses som uppfinnare.

4.7 Ombudet
Om ombud förordnats, skall detta anges i
anhållan, som skall innehålla uppgift om
hans namn och adress.
4.8 Företrädare för flera sökande, som icke
har gemensamt ombud
a) Göres ansökan av flera sökande och
anges icke i anhållan ombud som företräder samtliga sökande ("gemensamt ombud"), skall i anhållan en av de sökande
som enligt artikel 9 är berättigad att inge
internationell ansökan anges som gemensam företrädare.
b) Göres ansökan av flera sökande och
anges icke i anhållan vare sig ombud som
företräder samtliga sökande eller gemensam företrädare enligt vad som sägs under
a, skall den i anhållan först nämnde sökande, som enligt artikel 9 är berättigad att inge internationell ansökan, anses som gemensam företrädare.

151

Prop. 1977/78:1. Del B

152

shall be considered the common representative.
4.9 Designation af States
Contracting States shall be designated in
the request by their names.

4.9 Designation d'Etats
Les Etats contractants doivent ctre designes, dans la requete, par leurs noms.

4.10 Priority Claim
(a) The declaration referred to in Article
8(1) shall be made in the requcst; it shall
consist of a statement to the effect that the
priority of an earlier application is claimed
and shall indicate:

4.10 Revendication de priorite
a) La declaration visee a I'article 8.1)
doit figurer dans la requete; elle consiste en
une declaration de revendication de la priorite d'une demande anterieure et elle doit
indiquer:

(i) when the earlier application is not a
regional or an international application, the
country in which it was filed; when the
earlier application is a regional or an international application, the country or countries for which it was filed,
(ii) the <late on which it was filed,
(iii) the number under which it was filed,
and
(iv) when the earlier app:iication is a
regional or an international application, the
national Office or intergovernmental organization with which it was filed.
(b) lf the rcquest does not indicate both
(i) whcn thc earlicr app!ication is not a
regional or an international application, the
country in which it was filcd; when the
earlicr application is a regional or an international application, at least one country for
which it was filed, and
(ii) thc datc on which it was filed,
the priority claim shall, for the purposes
of thc proccdure under the Treaty, be considcrcd not to have bcci1 made.
(c) If the application numbf:r of the earlier application is not indicated in the request but is furnished by the applicant to
the Jnternational Bureau prior to the expiration of the 16th month from thc priority
<late, it shall be considered by all designated
Statcs to have bcen furnishcd in time. If it
is furnishcd after the cxpiration of that time
limit, thc Jnternational Bureau shall inforrn
the applicant and thc designat~d Offices of
the <late on which the said number was furnished to it. The International Bureau shall

i) lorsque la demande antfrieure n'est pas
une demande regionale ou internationale, le
nom du pays ou elle a etc deposee; Jorsque
la dcmande anterieure est une demande regionale ou internationale, le nom du ou des
pays pour lesquels clle a etc deposee;
ii) la <late du dep6t;
iii) le numero du depöt;
iv) lorsque Ja demande ant~rieure est une
demande regionale ou internationale, l'office
national ou !'organisation intergouvernementale ou elle a ete deposce.
b) Si la requete n'indiquc pas a Ja fois:
i) le nom du pays ou la demande antericure a ete deposcc, lorsque cette derniere
n'est pas une demande regionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays
pour lequel elle a cte deposee Jorsqu'clle est
une demande regionale ou intcrnationale, et
ii) la <late du depöt,
la rcvcndication de prioritc est, aux fins
de la proccdure selon le traitc, considerec
commc n'ayant pas cte prcscntcc.
c) Si le numcro de la demande antericure
n'est pas indique dans la rcquete mais est
communiquc par le deposant au Bureau international avant l'cxpiration du seizicme
mois a compter de la <late de priorite, ce
numero est considere par tous les Etats designes comme ayant ete cornmunique a
temps. S'il est communique aprcs J'expiration de ce dclai, le Bureau international informc le deposant ct les offices dcsigncs de
la date a laquelle il a ete communiquc. Le
Bureau international indique cette datc dans
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4.9 Dcsigncring av stater
Fördragsslutandc stat skall i anhållan designeras genom att statens namn anges.
4.10 Y rkandc om prioritet
a) Den förklaring som avses i artikel 8.1
skall avges i anhållan. Förklaringen skall
innehålla yrkande om prioritet från tidigare
ansökan och skall innehålla uppgift om

i) i vilket land den tidigare ansökningen
ingavs, om den icke är en regional eller
internationell ansökan respektive vilket
land eller vilka länder den omfattade, om
den är en regional eller internationell ansökan,
ii) ingivningsdag,
iii) ansökningsnummer,
iv) till vilken nationell patentmyndighet
eller mellanstatlig organisation den tidigare
ansökningen ingavs, om den är en regional
eller internationell ansökan.
b) Uppges icke i anhållan
i) det land i vilket den tidigare ansökningen ingavs, om den icke iir en regional
eller internationell ansökan, respektive minst
ett land som den omfattade, om den är en
regional eller internationell ansökan, och
ii) ingivningsdagen,
skall såvitt avser förfarandet enligt konventionen det anses som om prioritetsyrkandet icke hade framställts.
c) Om den tidigare ansökningens nummer
icke anges i anhållan men sökanden meddelar detta nummer till internationella byrån inom 16 månader från prioritetsdagen,
skall denna uppgift av samtliga designerade
stater anses vara lämnad i tid. Om numret
meddelas efter utgången av nämnda frist,
skall internationella byrån underrätta sökanden och de designerade myndigheterna
om vilken dag uppgift om detta nummer
lämnades till byrån. Internationella byrån
skall ange denna tidpunkt i den internatio-
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indicate that date in the international pub·
lication of the international application, or,
if, at the time of the interna,:ional publication, the said number has not been furnished
to it, shall indicate that fact in the international publicalion.
(d) Jf the filing <late of the earlier application as indicated in the request precedes
the international (i)ing <late by more than
one year, the receiving Offo:e, or, if the
receiving Office has failed to do so, the
Jntcrnational Bureau, shall invite the applicant to ask either for the cancellation of
thc declaration made under Article 8(1) or,
if the date of the earlier application was
indicated erroneously, for the correction of
the date so indicated. lf the applicant fails
to act accordingly within 1 month from the
date of the invitation, the dcclaration made
under Article 8(1) shall be cancelled ex
officio. The receiving Office effecting the
correction or cancellation shall notify the
applicant accordingly and, if copies of the
intcrnational application have already been
sent to the International Burcau and the Jnternational Scarching Authority, that Dureau
and that Authority. lf the correction or
cancellation is cffccted by the Jnternational
Bureau, the latter shall notify the applicant
and the International Search:ng Authority
accordingly.

la publication internationale de la demande
internationale ou, si ce numero ne lui a pas
Cte communique a la date de cette publication, indique ce fait dans la publication
internationale.

(e) Whcre Lhe priorities of :;everal earlicr
applications are claimed, the provisions of
paragraphs (a) to (d) shall apply to each of
them.

e) Lorsque les priorites de plusieurs demandes anterieures sont revendiquees, les
alineas a) a d) s'appliquent a chacune d'elles.

4.11 Reference to Earlier Jntemational or

4.11 Reference

lntemational-Type Search
lf an international or international-type
search has been requested on an application
under Article 15(5), the requ,~st may state
that fact and identify the application (or
its translation, as the case may be) by country, date and number, and the request for
the said scarch by date and, if available,
number.

d) Si la <late du depöt de la demande
anterieure, telle qu'elle est indiquee dans la
requete, est anterieure de plus d'une annee
a la <late du dcpöt international, l'office
recepteur ou, a defaut, le Bureau international invite le dcposant soit a annuler la
declaration prcsentee sclon l'article 8.1), soit,
si la date de Ja demande anterieure a ete
indiquee d'une fa~on erronee, a corriger Ja
date ainsi indiquee. Si le deposant n'agit pas
en consequence dans un dClai d'un mois a
compter de cette invitation, la declaration
visee a J'article 8.1) est annulee d'office.
L'office recepteur effectuant la correction
ou l'annulation la notifie au deposant; si
des exemplaires ou des copies de la demande
internationale ont dcja cte adresses au Bureau international et a !'administration
chargee de la recherche internationale, cette
notification est egalement faite audit Bureau et a ladite administration. Si Ja correction ou l'annulation est effectuee par le Bureau international, ce dernicr notifie ce fait
au deposant et a !'administration chargee
de la recherche internationale.

a une recherche internationale anterieure ou a une recherche anterieure de type international
Si une recherche internationale ou une
recherche de type international a etc demandCe sur la base d'une demande, conformement a I'article 15.5), la requcte peut indiquer ce fait et identifier la demande (ou
sa traduction, selon le cas) en indiquant son
pays, sa <late et son numero, et identifier
la demande de recherche en indiquant sa
date et, s'il est disponible, son numero.
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nella publiceringen av den internationella
ansökningen eller, om numret i fråga icke
meddelats när den internationella publiceringen äger rum, ange detta förhållande i
samband med publiceringen.
d) Har den tidigare ansökningens ingivningsdag enligt vad som angivits i anhållan
infallit mer än ett år före den internationella ingivningsdagen, skall den mottagande
myndigheten eller, om denna har underlåtit
att göra detta, internationella byrån anmoda sökanden att antingen återkalla den
förklaring som avgivits enligt artikel 8.1 eller, om dagen för den tidigare ansökningen
angivits felaktigt, rätta ifrågavarande uppgift. Om sökanden underlåter att inom en
månad efter dagen för denna anmodan vidtaga åtgärder i enlighet med vad nu sagts,
skall den förklaring som avgivits enligt artikel 8.1 förklaras ogiltig. Den mottagande
myndighet som verkställt rättelsen eller
meddelat beslutet om ogiltigförklaring skall
underrätta sökanden h~irom och, om avskrifter av den internationella ansökningen redan sänts till internationella byrån och den
internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, även dessa. Om rättelsen verkställts eller beslutet meddelats av internationella byrån, skall denna underrätta sökanden och
den internationella nyhetsgranskningsmyn-

digheten härom.
e) Om prioritet yrkas från flera tidigare
ansökningar, skall vad som sligs under a-d
äga tillämpning på envar av dessa.

4. l l Hiinvi.rning till tidigare internationell

nyhetsgranskning eller nyhetsgranskning al' internationellt slag
Om internationell nyhetsgranskning eller
nyhctsgranskning av internationellt slag av
en ansökan har bcg~irts enligt artikel 15.5,
får detta anges i anhållan, som därjämte i
fråga om ansökningen (eller, i förekommande fall, översättningen av denna) får innehålla uppgifter om land, datum och nummer samt i fråga om anhållan om sådan
granskning uppgifter om datum och, om
möjligt, nummer.

155

Prop. 1977/78:1. DeD B

156

4.12 Choice of Certain Kinds oj Protection
(a) 1f the applicant wishes his international application to be treated, in any
dcsignated State, as an application not for
a patent but for thc grant cf any of the
other kinds of protcction spccificd in Article
43, he shall so indicate in thf~ request. For
the purposes of this paragraph, Article 2(ii)
shall not apply.
(h) In the case provided for in Article 44,
thc applicant shall indicate thc two kinds of
protcction sought, or, if one of two kinds
of protection is primarily sought, he shall
indicate which kind is sought primarily and
which kind is sought subsidiari!:y.

4.12 Choix de certai11s titres de protection
a) Si Je deposant desire voir sa dcmande
internationale traitee, dans tout Etat designe,
non comme unc demande de brevet mais
comme une demande tendant i la delivrance
de l'un des titres de protection mentionnes
a l'article 43, il doit le declarer dans la requete. Aux fins du present alinea, l'article
2.ii) ne s'applique pas.
b) Dans le cas prevu ä. J'article 44, le
deposant doit inJiquer les deux titres de
protection dcmandes et doit specifier, s'il
y a Iieu, le titre de protection demande
a titre principal et celui demandc i titre
subsidiaire.

4.13 Jdentification uf Pare11t Application or
Parent Gra11t
Jf thc applicant wishes his international
application to be trcated, in any designated
State, as an application for a patent or
certificate of addition, inventor's ccrtificatc
of addition, or utility certifi<;ate of addition, he shall identify the parcnt application
or the parcnt patent, parent inventor's certificatc, or parent utility certificate to which
the patent or certificate of addition, invcntor's certificate of addition, or utility ccrtificate of addition, if granted, rclates. For thc
purposcs of this paragraph, Article 2(ii)
shall not apply.

4.13 Jdenti/ication de la demamle principale
ou du brevet principal

4.14 Continuation or Contimwtion in Part
If the applicant wishes his international
application to be treated, in any dcsignated
State, as an application for a continuation
or a continuation-in-part of an earlier application, hc shall so indicate in the request
and shall identify the parent application
involved.

4.15 Sig11a111rc
The request shall be
plicant.

signec~

by the ap-

4.16 Trans/iteration or Translation of Certain IVords
(a) Where any namc or address is written

Si le deposant desire voir sa demande internationale traitee, dans tout Etat designe,
comme une demande de brevet ou certificat
d'addition, de certificat d'auteur d'invention
additionne\ ou de certificat d'utilite additionnel, il doit identificr la demande principale, le brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le certificat
d'utilite principal auquel se referera, s'il est
acconle, le brevet ou certificat d'addition,
le certificat d'auteur d'invention additionnel
ou le certificat d'utilite additionnel. Aux fins
du present alinea, l'article 2.ii) ne s'applique
pas.
4.14 « Continuation » ou « Continuation
in part »
Si le deposant desire voir sa demande
internationale traitee, dans tout Etat designe,
comme une demande de « continuation » ou
de « continuation in part » d'une demande
anterieure, il doit le declarer dans la requete
et identifier la demande principale en cause.

4.15 Signature
La requete doit ctre signee par le deposant.
4.16 Translitteration et traduction de
certains mots
a) Lorsqu'un nom ou une adresse ne sont
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4.12 Val av vissa former a1' skydd
a) önskar sökanden att hans internationella ansökan i någon designerad stat skall
behandlas icke som ansökan om patent utan
som ansökan om någon av de andra former av skydd som avses i artikel 43, skall
han ange detta i anhållan. Vid tillämpningen av denna bestämmelse gäller icke artikel 2.ii.
b) I det fall som avses i artikel 44 skall
sökanden ange de två former av skydd som
han söker och i förekommande fall ange
vilken form av skydd som begäres i första
hand och vilken form av skydd som begäres
i andra hand.
4.13 Angivande av lwrnda11söka11 eller huvudpatent
Önskar sökanden att hans internationella
ansökan i någon designerad stat skall behandlas som ansökan om tilläggspatcnt, tillläggscertifikat, tilläggsuppfinnarcertifikat eller tilläggsccrtifikat för nyttighctsmodcll,
skall han ange den huvudansökan, det huvudpatent, det huvuduppfinnarcertifikat eller det huvudcertifikat för nyttighetsmodell
som patentet eller tilläggscertifikatet, tillläggsuppfinnarcertifikatct eller tilläggscertifikatet för nyttighetsmodell skall h~införas
till om det beviljas. Vid tillämpningen av
denna besfämmelse g~illcr icke artikel 2. ii.

4.14 Fortsiittning·eller delvis fortsättning
önskar sökanden att hans internationella
ansökan i någon designerad stat skall behandlas som ansökan om fortsättning eller
delvis fortsättning på tidigare ansökan, skall
han förklara detta i anhållan och ange ifrågavarande huvudansökan.

4.15 Undertecknande
Anhållan skall undertecknas av sökanden.
4.16 Transkribering och översättning av
vissa ord
a) Är namn ej angivet eller adress ej angi-
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in characters other than those of the Latin
alphabet, the same shall also be indicated
in characters of the Latin alphabet either
as a mere transliteration or through translation into English. The applicant shall dccide
which words will be merely transliterated
and which words will be so trnnslated.
(b) The name of any country written in
characters othcr than those of the Latin
alphabct shall also be indicat{:d in English.

pas ecrits en caracteres latins, ils doivent
egalement etre reproduits en caracteres latins, soit par translitteration, soit par tra·
duction anglaise. Il appartient au deposant
de decider quels mots seront simplement
translitteres et quels mots scront traduits.

4.17 No Additional Matter
(a) The request shall contain no matter
other than that specified in Rules 4.1 to

4.17 Exclusion d'indicatiom additionnelles
a) La rcquete ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnees aux regles 4.1 a 4. I 6.
h) Si la requCte contient des indications
autres que celles qui sont mentionnees aux
reglcs 4.1 a 4. I 6, l'office recepteur biffe
d'office les indications additionnelles.

4.16.
( h) lf the request contains matter other
than that specificd in Rulcs 4.1 to 4.16, the
receiving Office shall ex offic:io delete the
additional matter.

b) Lorsque le nom d'un pays n'est pas
ecrit en caracteres latins, il doit etre egalement indique en anglais.

Rule 5
The Description

De.•cription

5.1 Manner oj the Description
(a) The description shall first state the
title of thc invention as appcaring in the
request and shall:

5 .1 M aniere de rMiger la description
a) La description doit commencer par in·
diquer le titre de l'invention tel qu'il figure
dans la requete et doit:

(iJ specify thc tcchnical field to which the
invcntion relates;
(ii) indicate the background art which, as
far as known to the applicant, can be regarded as useful for the understanding,
searching and examination of the invention,
and, preferably, cite the documents reflecting such art;

i) preciser le domaine technique auqucl se
rapporte l'mvcntion;
ii) indiqucr la technique anterieure qui,
dans la mesure ou le deposant la connait,
peut etre consideree comme utile pour l'intclligence, la recherche ct rexamcn de l'invention, ct doit, de prbference, citer les
documents reflctant ladite technique;

(iii) disclose the invention, as claimed, in
such terms that the technical problem (even
if not express.ly stated as such) and its
solution can be understood, and state the
advantageous effects, if any, of the invention with refcrence to the background art;

iiiJ exposer l'invention dont la protection
est dcmandee en des tcrmes permettant la
comprchension du probleme technique (mcme s'il n'cst pas expresscment designe comme tel) et de sa solution, et exposcr les
effets avantageux, s'il y en a, de l'invention
en se rbferant a la techniquc anterieure;

(iv) briefly describe the fi:;ures in the
drawings, if any;
(v) set forth at least the best mode contemplated by the applicant for carrying out

iv) dccrire brievcment les figures contcnues dans les dessins, s'il yen a;
v) indiquer au moins la meilleure manicre
envisagee par le deposant de realiser l'inven·
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ven med det latinska alfabetet, skall namnet eller adressen dessutom anges med det
latinska alfabetet antingen genom transkribering eller genom översättning till engelska. Sökanden får själv avgöra vilka ord som
endast skall transkriberas och vilka som
skall översättas.
b) Är namnet på ett land ej angivet med
det latinska alfabetet, skall det dessutom
anges på engelska.
4.17 Uteslutande av ·tilläggsuppgifter
a) Anhållan får icke innehålla uppgift
som ej anges i reglerna 4.1-4.16.
b) Innehåller anhållan uppgift som ej anges i reglerna 4.1-4.16, skall den mottagande myndigheten ex officio utesluta denna
tilläggsuppgift.
Regel 5
Beskrivning

5.1 Uppstiillning av beskrivningen
a) I beskrivningen skall först anges benämningen på uppfinningen sådan denna
angivits i anhållan. Beskrivningen skall därutöver innehålla
i) uppgift om det tekniska område till vilket uppfinningen är att hänföra,
ii) sådana uppgifter om teknikens ståndpunkt som, i den mån sökanden äger kännedom därom, kan anses bidraga till att
klargöra uppfinningen eller vara till nytta
för nyhetsgranskningen och patenterbarhetsprövningen av denna samt helst även
uppgift om den litteratur varav den angivna
tekniken framgår,
iii) redogörelse för den uppfinning som
sökes skyddad på sätt som bidrar till att
klargöra det tekniska problemet (även om
det icke uttryckligen betecknas som ett sådant) och lösningen av detta samt redogörelse för de eventuella fördelar som uppfinningen innebär i förhållande till teknikens
ståndpunkt,
iv) kort beskrivning av figurerna i eventuella ritningar,
v) uppgift om i vart fall den enligt sökandens uppfattning bästa utföringsformcn av
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the invention claimed; this shall be done in
terms of examples, where appropriate, and
with reference to the drawings, if any;
where the national law of the designated
State does not require the desi:ription of the
best mode but is satisfied with the descript ion of any mode (whether it is the best
contemplated or not), failure to describe
the best mode contemplated shall have no
cffect in that State;

(vi) indicate explicitly, when it is not
obvious from the description or nature of
the invention, the way in which the invention is capable of cxploitatic,n in industry
and the way in which it can be made and
used, or, if it can only be us~'d, the way in
which it can be used; thc term "industry" is
to be understood in its broadest sense as in
the Paris Convention for the Protection of
Jndustrial Property.

The manner and orde specified in
paragrarh (a) shall be followed except
when, because of the nature of the invention, a diffcrent manner or a diffcrent order
would rcsult in a bcttcr understanding and
a more economic presentation.
(c) Subject to the provisions of paragraph
(h), each of the parts re[erred to in paragraph (n) shall prefrrably be preceded by
an appropriate heading as suggested in the
Administrative Instructions.
(b)

Rule
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tion dont la protection est demandee; cette
indication doit se faire en utilisant des
exemples, lorsque cela est adequat, et des
rHerences aux dessins, s'il y en a; lorsque
la lcgislation nationale de l'Etat designe
n'exige pas de description de la meilleure
maniere de realiser l'invention, mais se contente de la description d'une maniere quelconque de la realiser (que cette maniere soit
ou non la meilleure que le deposant ait pu
envisager), le fait de ne pas decrire la meilleure manierc envisagee n'a pas d'effet dans
cet Etat;
vi) indiquer, d'une fai;:on explicite, dans
le CaS Oll ce)a ne resulte pas a l'evidence de
la description ou de la nature de l'invention,
la manii:re dont l'objet de l'invention est
susceptible d'exploitation dans l'industrie et
la maniere dont il peut ctre produit et
utilise, ou, s'il peut etre seulement utilise,
Ja maniere dont il peut Ctre utilise; le terme
{( industrie » doit etre entendu dans son
sens Je plus ]arge, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propricte industrielle.
b) Il y a lieu de suivre la manicre et
J'ordre indiques a l'alinea a) sauf lorsqu'en
raison de la nature de l'invention, une
maniere differente ou un ordre different
entrainerait une meillcure intelligcnce et une
presentation plus cconomique.
c) Sous reserve de l'alinea b), chaque Clcmcnt enumere a l'alinea a) doit de preference etrc precede d'un tilre approprie, conformement aux recommandations figurant dans
les instructions administratives.
Rl~gle

f)

The Claims
6.1 Numbcr and Nwnbering uf Claims

6

Rcrendications
6.1 Nombrc et numerotation des

revendications
(a) The nwnber of the claims shall be

a) Le nombre des revendications doit

reasonable in consideration of the nature
of the invention claimed.

etrc raisonnable, compte tenu de la nature
de J'invention dont la protection est demandee.
b) S'il y a plusieurs revcndications, elles
doivent Ctre numerotees de far;:on continue,
en chiffres arabes.
c) le systeme de numerotation, en cas de

( b) If there are scveral claims, they shall
be numbered consecutively in arabic numerals.
(c) The method of numbcring in the case
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den uppfinning som sökes skyddad; därvid
skall ges exempel då detta är lämpligt och
Eimnas hänvisningar till eventuella ritningar; om i designerad stats nationella lag icke
kräves uppgift o"m bästa utföringsform utan
endast beskrivning av någon utföringsform
(oavsett om den enligt sökandens uppfattning är den bästa utföringsformen eller ej)
skall underlåtenhet att beskriva bästa tänkbara utföringsform ej medföra rättsverkan i
den staten,

vi) om detta icke klart framgår av beskrivningen eller av uppfinningens art, uttryckligt angivande av det sätt på vilket
uppfinningen kan tillgodogöras industriellt
och det sätt på vilket den kan tillverkas och
användas eller, om den endast kan användas, pt1 vilket sätt den kan användas; begreppet "industriell verksamhet" skall förstås i sin vidaste bemärkelse liksom i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.

b) Den uppställning och den ordning som
anges under a skall iakttagas utom i de fall
då på grund av uppfinningens art annan
uppställning eller annan ordning skulle underlätta förståelsen och vara mera ekonomisk.
c) Om ej annat följer av vad som sägs
under b skall envar av de punkter som anges under ~ helst föregås av lämplig rubrik i
enlighet med vad som föreslås i de administrativa före skri (tema.
Regel 6
Patentkrav

6.1 Antal oclz numrering av patentkrav
a) Antalet patentkrav skall vara rimligt
med hfosyn till det slag av uppfinning för
vilken skydd sökes.
b) Finns flera patentkrav, skall dessa vara fortlöpande numrerade med arabiska siffror.
c) Systemet för numrc.ring vid ändring av
11Riksdagen1977/78. I suml. Nr I. Del B

161

Prop. 1977/78:1. Del B

162

of the amendment of claims shall be governed by the Administrativt' Jnstructions.

modification des revendications, est fixe
dans les instructions administratives.

6.2 References lo Other Parts of the lnternational A pplication
(a) Claims shall not, except where absolutely necessary, rely, in respect of the
technical features of the invcntion, on references to the descrjption or drawings. In
particular, they shall not rely on such references as: "as described in part ... of the description," or "as illustrated ir.. figure ... of
the drawings."

6.2 Re/erences ii d'autres parties de la
demande internationale
a) Les revendications ne doivent pas, sauf
lorsque cela est absolument necessaire, se
fonder, pour ce qui concerne les caracteristiques techniques de l'invention, sur des refi:rences a la description ou aux dessins. En
particulier, elles ne doivent pas se fonder
sur des ri:ferences telles que « comme di:crit
dans la partie . . . de la description » ou
« comme illustre dans la figure ... des dessins ».
b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caracteristiques techniques mentionnees dans les revendications
doivent de pri:ference etre suivies de signes
de rcference relatifs a ces caracteristiques.
Lorsqu'ils sont utilises, les signes de refi:rence doivent, de prefi:rence, etre places
entre parentheses. Si l'inclusion de signes de
rcfi:rence ne facilite pas particulicrement
une comprehension plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas etre faite. Des
signes de refi:rence peuvent etre retires par
un office designe, aux fins de publication
par cet office.

( b) Where the international application
contains drawings, the technical features
mentioned in the claims shall preferably be
followed by the refcrence signs relating to
such features. When used, the reference
signs shall preferably be placed between
parentheses. If inclusion of reference signs
docs not particularly facilitate quicker understanding of a claim, it should not be
roade. Refcrence signs may be removed by a
designated Office for the purposes of publication by such Office.

6.3 Mmlller of Claiming
(a) The definition of the matterfor which
protection is sought shall be in terms of the
technical features of the invention.
( b) Whencver appropriate, claims shall
contain:
(i) a statement indicating foose technical
features of the invention which are necessary
for the definition of the cl1imed subject
matter but which, in combin2.tion, are part
of the prior art,
(ii) a characterizing portion - preceded
by the words "characterized in that," "characterized by," "wherein the improvement
comprises," or any other words to the same
effcct stating concisely the technical
features which, in combination with the
features stated under (i), it is desired to
protect.

6.3

Manh~re

de rediger les rcvendications

a) La definition de l'objet pour lequel la

protection est demandee doit etre faite en
termes de caracteristiques techniques de l'invention.
b) Chaque fois que cela est approprie, les
revendications doivent contenir:
i) un pri:ambule indiquant les caracteristiques techniqties de l'invention qui sont necessaires a la definition de l'objet revendique mais qui, en etant combinees, font partie de l'etat de la technique;
ii) une partie caracterisante - precedee
des mots « caracterise en », « caracterise
par», « ou l'amclioration comprend », ou
tous autres mots tendant au meme effet exposant d'une manicre concise les caracteristiques techniques que, conjointement avec
les caracteristiques techniques mentionnes
au point i), l'on desire proteger.
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patentkrav skall regleras i de administrativa
föreskrifterna.
6.2 Hänvisningar till andra delar av internationell ansökan
a) När det gäller uppfinningens tekniska
särdrag skall patentkrav icke grundas på
hänvisningar till beskrivning eller ritningar,
om detta ej är absolut nödvändigt. Framför
allt skall de icke grundas på hänvisningar
av typen "såsom framgår av del ... i beskrivningen" eller "såsom framgår av figur ... .i ritningarna".

b) Om den internationella ansökningen
innehåller ritningar, skall de tekniska element som nlimnes i patentkraven helst
följas av hänvisningsbeteckningar för dessa
element. När hänvisningsbeteekningar användes, skall de helst sättas inom parentes.
Hänvisningsbeteckningar skall ej utsättas
om sådana beteckningar ej särskilt bidrager
till en snabbare förståelse av ett patentkrav. Hänvisningsbeteckningar får uteslutas
av designerad myndighet vid den riublicering som verkställes av myndigheten.

6.3 Uppställning a1· patentkrav

a) Angivandet av vad som sökes skyddat
skall innehftlla uppgift om uppfinningens
tekniska särdrag.
b) När så befinnes lämpligt, skall patentkrav innehålla:
i) en inledning, vari anges de tekniska
särdrag beträffande uppfinningen som erfordras för att ange det som sökes skyddat
men som tillsammans utgör del av teknikens ståndpunkt,
ii) en kännetecknande del, vilken skall
föregås av orden "kännetecknad av", "kännetecknad genom", ''där förblittringen innebär'', eller av annat liknande uttryck och
vilken skall innehålla en kortfattad redogörelse för de tekniska särdrag vilka sökes
skyddade tillsammans med de tekniska särdrag, som anges under i.
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(c) \Vhere the national law of the designatccl Statc does not require the manner of
claiming providecl for in paragraph (b),
failurc to use that manner of claiming shall
havc no effect in that State provided the
manner of claiming actually used satisfies
the national law of that State.

c) Lorsque la legislation nationale de
l'Etat dcsigne n'exige pas que les revendications soient redigees de la maniere prevue
a l'alinfa b), le fait de ne pas rediger les
revcndications de cette maniere n'a pas
d'effet dans cet Etat si les revendications ont
etc redigees d'une maniere conforme a la
legislation nationale de cet Etat.

6.4 Dcpendcnt Claim.1·
(a) Any claim which includes all the

6.4 Revendications dependantes
a) Toute revendication qui comprend tou-

fcatures of one or more other claims {claim
in dependent form, hercinafö~r referred to
as "depcndent claim") shall do so by a
reference, if possible at the be:~inning, to the
other claim or claims and shall then state
the additional features claimed. Any dependent claim which refers to :nore than one
other claim ("multiple dependent claim")
shall refcr to such claims in ::he alternative
only. Multiplc depcndent claims shall not
serve as a basis for any other multiple dependcnt claim.

tes les caracteristiques d'une ou de plusicurs
autres revendications (revendications de formc depcndante, ci-apres appdees « revendications dcpendantes ») doit le faire par une
refärence, si possible au commencement, a
cette ou a ces autres revendications, et doit
preciser les caracteristiques additionnelles
revendiquecs. Toute revendication dependante qui se rCfere a plus d'une autre revendication (« revendication dependante multiple ») ne doit se rCferer a ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dependantes multiples ne doivent servir de base a aucune
autre revendication dependante multiple.
b) Toute revendication dependante doit
etre conc;ue de maniere a inclure toutes les
Jimitations contenues dans la revendication
a laquelle elle se rcfere ou, si elle est une
revendication dependante multiple, a inclure
toutes les limitations figurant dans celle des
rcvendications avec laquellc elle est prise
en consideration.
c) Toutes les revendications dependantes
se rCferant a une revendication anterieure
unique et toutes les revendications depcndantcs se refärant a plusieurs revcndications
anterieures doivent etre groupees autant que
possible ct de la maniere la plus pratique
possible.

(b) Any dependent claim shall be construed as including all the !imitations contained in the claim to which it refers or, if
the depcndent claim is a multiple dependent
claim, all the limitations contained in the
particular claim in relation to which it is
considercd.
(c) All dependent claims referring back to
a singlc prcvious claim, and all dependent
claims referring back to se\'eral previous
claims, shall be groupcd together to the
extent and in thc most practical way possible.

6.5 Uti/ity Modets
Any designated State in which the grant
of a utility modcl is sought on the basis of
an international application may, instead
of Rules 6.1 to 6.4, apply in respect of the
matters rcgulated in those Rules the provisions of its national law concerning utility
models once thc processing of the inter-

6.5 Modeles d'utilite
Au lieu et place des regles 6.1 a 6.4, tout
Etat dcsigne dans lequel un modelc d'utilite
est demandc sur la base d'une demande internationale peut appliquer, apres que le
traitement de la demande internationale a
commencc dans cet Etat, les dispositions en
la matierc de sa lcgislation nationale; dans
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c) Om i designerad stats nationella lag
icke kräves att patentkraven skall vara uppställda på sätt som anges under b, skall underlåtenhet att uppställa patentkraven på
detta sätt ej medföra rättsverkan i den staten, om patentkraven uppställts enligt vad
som föreskrives i denna stats nationella lag.

6.4 Beroende patentkrav
a) Om patentkrav omfattar samtliga särdrag som upptages i ett eller flera andra
patentkrav (patentkrav av beroende slag, i
det följande benämnda "beroende patentkrav"), skall detta anges genom hänvisning,
helst i början av det beroende kravet, till
detta eller dessa andra patentkrav med angivande av de ytterligare särdrag som kravet
gäller. I beroende patentkrav som hänför
sig till mer än ett annat krav ("mångfaldigt
beroende patentkrav") får hänvisning göras
till dessa krav endast i form av alternativ.
Mångfaldigt beroende krav får icke utgöra
grund för annat mångfaldigt beroende krav.

b) Beroende patentkrav skall anses omfatta alla de begränsningar som de krav till
vilket det hänvisar innehåller eller, såvitt
avser ett mångfaldigt beroende patentkrav,
alla de begränsningar som det krav, i förhållande till vilket det beroende patentkravet betraktas, innehåller.
c) Alla beroende patentkrav som hänvisar till ett enstaka tidigare patentkrav och
alla beroende patentkrav som hänvisar till
flera tidigare patentkrav skall hållas samlade i så stor utsträckning som möjligt och
på ett så praktiskt sätt som möjligt.

6.5 Nyttighetsmodeller
Designerad stat för vilken skydd för nyttighetsmodell sökes på grundval av internationell ansökan får i stället för reglerna
6. l--6.4 tilliimpa sin nationella lags bestämmelser på detta område, sedan handläggningen av den internationella ansökningen
har påbörjats i den staten. I detta fall skall
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national application has started in that State,
provided that the applicant shall be allowed
at least 2 months from the expiration of
the time limit applicable under Article 22
to adapt his application to th1! requirements
of the said provisions of the national law.

ce cas, le deposant dispose, pour adapter sa
demande internationale aux exigences desdites dispositi,ms de Ja JegisJation nationale,
d'un delai de deux mois au moins a compter
de I'expiration du delai appJicabie selon
l'article 22.

Rule 7

Regle 7

The Drawings
7.1 Flow Sheets and Diagram:•

Flow sheets and diagrams are considered
drawings.

Dessins
7.1 Schemas d'Ctapes de processus et
diagrammes
Les schemas d'etapes de processus et les
diagrammes sont consideres comme des dessins.

7.2 Time Limit
The time limit referred to .in Article 7(2)
(ii) shall be reasonable under the circumstances of the case and shall, in no case,
be shorter than 2 months from the date of
the written invitation requiring the filing of
drawings or additional drawings under the
said provision.

7.2 Delai
Le de!ai mentionne a J'article 7.2)ii) doit
etre raisonnable, compte tenu du cas d'espece, et ne doit en tout cas pas Hre infärieur
a deux mois a compter de Ja date de !'invitation ecrite a proceder au depöt de dessins
ou de dessins additionneJs conform~ment a
ladite disposition.

Rule 8

RL;g/e 8

The Abstract
8.1 Contents and Form oj tlze Abstract
(a) The abstract shall consist of the following:
(i) a summary of the disclosure as contained in the dcscription, the claims, and
any drawings; the summary shall indicate
the technical field to which the invention
pertains and shall be drafted in a way which
allows thc clcar understandin,g of the technical problem, the gist of the solution of
that problem through the invention, and the
principal use or uses of the invention;

(ii) where applicable, the chfmical formula
which, among all rhe formulae contained in
the international application, best charactcrizes the invention.
(bj The abstract shall be as concise as the
disclosurc pcrmits (prcferably 50 to 150
words if it is in English or when translated
into English).

Abrege
8.1 Contenu et fonne de /'abdge
a) L'abregc doit comprcndre:

i) un resume de ce qui est expose dans
Ja description, les revendications et tous
de:ssins: le resumc doit indiquer Je domaine
technique auquel appartient I'invention et
doit ctre redige de maniere a permettre une
claire comprfhension du probleme technique, de l'esscnce de la solution de ce probleme par le moyen de l'invention et de
l'usage principal ou des usages principaux
de l'invention:

ii) le cas echeant, la formuJe chimique qui,
parmi toutes les formules figurant dans la
demande intcrnationale, caracterise le mieux
I'invention.
b) L'abrege doit etre aussi concis que
l'exposc le permet (de p'Cference de cinquante a cent cinquante mots lorsqu'il est
etabli ou traduit en anglais).
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sökanden ges en frist på minst två månader,
räknat från den dag då den frist som gäller
enligt artikel 22 utgår, för att anpassa ansökningen till de krav som uppställes i dessa
nationella bestämmelser.

Regel 7
Ritningar
7.1 Flödesscheman och diagram
Flödesscheman och diagram anses som ritningar.

7.2 Tids/rist
Den frist som anges i artikel 7.2.ii skall
vara skälig med hänsyn till omständigheterna i det föreliggande fallet och får i vart
fall icke vara kortare än två månader räknat från dagen för den skriftliga anmodan i
vilken kräves att ritningar eller tilläggsritningar inges enligt nämnda bestämmelse.
Regel 8
Sammandrag
8.1 Sammandragets innehåll och form
a) Sammandraget skall innehålla
i) en sammanfattning av vad som framgår av beskrivningen, patentkraven och
samtliga ritningar; i sammanfattningen skall
anges till vilket tekniskt område uppfinningen hör; sammanfattningen skall uppställas så, att den på ett lättfattligt sätt anger det tekniska problem som uppfinningen
behandlar, grundprincipen för den lösning
som uppfinningen innebär och den huvudsakliga användningen eller de huvudsakliga
användningarna av uppfinningen,
ii) i förekommancte fall den kemiska formel som av alla de formler som förekommer i den internationella ansökningen bäst
karakteriserar uppfinningen.
b) Sammandraget skall vara så kortfattat
som är möjligt med hänsyn till ansökningens omfattning (helst 50 till 150 ord om det
är avfattat på engelska eller i översättning
till detta språk).
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(c) The abstract shall not ;:ontain statements on the alleged merits or value of the
claimed invention or on its speculative application.
(d) Each main technical feature mentioned
in the abstract and illusttated by a drawing
in the international application shall be followed by a reference sign, placed between
parentheses.

c) L'abrege ne doit pas contenir de declarations relatives aux merites ou ä. la
valeur allegues de l'invention dont Ja protection est dcmandee ni ä. ses applications
supputees.
d) Chacune <les principales caracteristiques techniques mentionnees dans l'abrege
et illustrees par un dessin figurant dans la
demande internationale doit etre suivie d'un
signe de reference figurant entre parentheses.

8.2 Failure lo Suggesl a Figure lo be Published with the Abstract

8.2 A.bsence d'indication de la figure ii.
puhlier avec l'abrege

Jf the applicant fails t() m:ike the indication referred to in Rule 3.3(a)(iii), or if
the International Searching Authority finds
that a figure or figures other than that
figure or those figures suggest1~d by the applicant would among all the figures of all
the drawings, better characterize the invention, it shall indicate the figure or figures
which it so considers. Publications by the
Jnternational Bureau shall then use the figure or figures so indicated by the Jnternational Searching Authority. Otherwise, the
figurc or figures suggested by the applicant
shall be used in the said public:ations.

Si le dcposant ne fournit pas l'indication mentionnee ä. la regle 3.3a)iii) ou si
!'administration chargee de la recherche internationale considerc qu'une ou des figures
autres que celles qui sont proposees par le
deposant pourraient, parmi toutes les figures
de tous les dessins, caracteriser mieux l'invention, e!le indique la ou les figures en
question. Les publications effectuees par le
Bureau international utiliseront la ou les
figures ainsi indiquees par l'administration
chargec de la recherche internationale. Sinon, la ou les figures proposees par le deposant seront utilisees pour ccs publications.

8.3 Guiding Principle.1· in Draiting

8.3 Principes de rMaction

The abstract shall be so drafted that it
can efficicntly serve as a scanning tool for
purposes of searching in the particular art,
especially by assisting the scientist, engineer
or rcsearcher in formulating an opinion on
whelher tl'lere is a need for consulting the
international application itself.

L'abrege doit etre redige de maniere ä.
pouvoir servir efficaccmcnt d'instrument de
selcction aux fins de Ja rcchcrche dans le
domaine technique particulicr, specialement en aidant le scicntifique, l'ingenicur
ou le chcrcheur quant a la question de
savoir s'il y a Jicu de consu.lter la dcmande
internationale elle-meme.

Rule 9

Rcgle 9

Expressions, Etc., Not To Be Used

Expressions, etc., å ne pas utiliser
9.1 Definition
La demandc internationale ne doit pas
contenir:
i) d'expressions ou de dessins contraires
aux bonnes mccurs;

9.1 Definition
The international application shall not
contain:
(i) expressions or drawings contrary to
moral ity;
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c) Sammandraget får icke innehålla påståenden rörande fördelar med eller värdet
av den uppfinning som sökes skyddad eller
rörande förväntad användning av denna.
d) Vart och ett av de tekniska huvuddrag
som angivits i sammandraget och belysts
med ritning som ingår i den internationella
ansökningen skall följas av hänvisningsbeteckningar, som skall sättas inom parentes.

8.2 U11derlåtenhet att a11ge figur som skall
publiceras tillsamma11s med sammandraget

Om sökanden icke lämnar den uppgift
som avses i regel 3.3.a.iii eller om den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten
anser att annan figur eller andra figurer än
den eller de som föreslagits av sökanden
skulle karakterisera uppfinningen bäst av
alla figurer i samtliga ritningar, skall nämnda myndighet ange den figur beträffande
vilken eller de figurer beträffande vilka
den hyser nämnda uppfattning. Vid internationella byråns publicering skall användas den figur eller de figurer som sålunda
angivits av den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten. I annat fall skall vid
denna publicering användas den figur eller
de figurer som föreslagits av sökanden.
8.3 Pri11ciper för uppställningen
Sammandraget skall vara uppställt så att
det på ett effektivt sätt kan tjäna som hjälpmedel för nyhetsgranskning inom ifrågavarande tekniska område, framför allt genom
att hjälpa vetenskapsmän, ingenjörer och
forskare att bilda sig en uppfattning om huruvida behov föreligger att taga del av
sj~ilva den internationella ansökningen.
Regel 9
Uttryck m. m. som icke får användas
9.1 Defi11ition

Den internationella ansökningen får icke
innehålla
i) uttryck eller ritningar som strider mot
goda seder;
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(ii) expressions or drawing:> contrary to
public order;
(iii) statements disparaging the products
or processes of any particular person other
than the applicant, or the merits or validity
of applications or patents of any such person (mere comparisons with the prior art
shall not be considered disparaging per se);
(iv) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the
circumstances.

ii) d'expressions ou de dessins contraires
iii) de declarations denigrantes quant a des
produits ou procedes d'un tiers ou quant
aux merites ou å la validite de demandes ou
de brevets d'un tiers (de simples comparaisons avec l'etat de la technique ne sont pas
considerees comme denigrantes en soi);
iv) de declarations ou d'autres elements
manifestement non pertinents ou superflus
en l'espece.

9.2 Noting of Lack of Compliance
The receiving Office and thf: International
Scarching Authority may note lack of compliancc with the prescriptions of Rule 9.1
and may suggest to the applicant that he
voluntarily correct bis international application accordingly. If the lack of compliance
was noted by the recciving Office, that Office shall inform the competent International Searching Authority and the International Bureau; if the lack of compliance was
noted by the International Searching Authority, that Authority shall inform the
receiving Office and the Jntcmational Bureau.

9.2 Observation quant aux irregularites
L'office recepteur et !'administration
chargee de la recherche internationale peuvent faire observer que la demande internationale ne repond pas aux prescriptions de
la regle 9.1 et proposer au deposant de la
corriger volontairement en conscquence. Si
!'observation a ete faite par l'office recepteur, ce dernier en informe !'administration
competente chargee de la recherche internationale et le Bureau international. Si }'observation a cte faite par !'administration chargee de la recherche internationale, cette derniere en informe l'office recepteur et le
Bureau international.

9.3 Reference to Article 21(6)

9.3 Rejerence

a l'ordre public;

"Disparaging statements," referred to in
Article 21(6), shall have tlw meaning as
defined in Rule 9.l(iii).

a l'article 21.6)
Les « declarations denigrantes » mentionnees a I'article 21.6) ont le sens precise å la
regle 9.liii).

Rule JO

Regle JO

Terminology and Signs

Terminologie et signes

10. l Terminology and Signs
(a) Units of weights and rneasures shall
be cxpressed in terms of the metric system,
or also exprcssed in such tenns if first expressed in terms of a differem system.

10.l Terminologie et signes
a) Les unites de poids et de mesures doivent etre exprimees selon le systeme metrique ou exprimees egalement selon ce systeme si elles sont d'abord exprimees selon
un autre systeme.
b) Les temperatures doivent etre exprimees en degres centigrades ou exprimees
egalement en degres centigrades si elles sont
d'abord exprimees selon un autre systeme.
c) La densite doit etre exprimee en unites
metriques.
d) Pour les indications de chaleur, d'ener-

(b) Temperatures shall be expressed in
degrees centigrade, or also expressed in degrees centrigrade if first expn:ssed in a different manncr.
(c) Density shall be expressed in metric
units.
(d) For indications of heat, energy, light,
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ii) uttryck eller ritningar som strider mot
allmän ordning;
iii) uttalanden som är nedsättande för
tredje mans alster eller förfarande eller för
förtjänst eller värde hos tredje mans ansökningar eller patent (enbart jämförelser med
teknikens ståndpunkt anses icke som nedsättande);
iv) uttalanden eller andra uppgifter som
är uppenbart ovidkommande eller onödiga i
sammanhanget.
9.2 Påpekande beträffande brist i ansökningen
Mottagande myndighet och internationell
nyhctsgranskningsmyndighet får påpeka att
den internationella ansökningen icke uppfyller föreskrifterna i regel 9.1 och föreslå
sökanden att i anledning härav frivilligt
ändra ansökningen. Om påpekande gjorts
av den mottagande myndigheten, skall denna underrätta behörig internationell nyhctsgranskningsmyndighct och internationella
byrån härom. Har påpekande gjorts av den
internationella nyhetsgranskningsmyndighetcn, skall denna underrätta den mottagande
myndigheten och internationella byrån härom.

9.3 Hänl'isning till artikel 21.6
Uttrycket "nedsättande uttalanden" i artikel 21.6 skall ha den innebörd som anges i
regel 9.1.iii.
Regel 10
Terminologi och tecken
10.1 Terminologi och tecken
a) Vikt- och måttenheter skall anges enligt metersystemet eller, om de först anges
enligt annat system, dessutom enligt metersystemet.
b) Temperaturer skall anges enligt celciusskalan eller, om de först anges enligt
annan skala, dessutom enligt celciusskalan.
c) Täthet skall anges i metriska enheter.
d) Vid angivande av värme, energi, ljus,
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sound, and magnetism, as well as for mathematical formulae and electrical units, the
rules of international practice shall be observcd; for chemical formulae, the symbols,
atomic weights, and molecular formulae, in
general use, shall be cmployed.
(e) In general, only such te1;hnical terms,
signs and symbols should be used as are
generally accepted in the art.

(f) When the intcrnational application or
its translation is in English or Japanese, the
beginning of any decimal fraction shall be
marke<l by a period, whereas, when the
international application or its translation
is in a language other than English or
Japanese, it shall be marked by a comma.

gie, de lumicre, de son et de magnetisme,
ainsi quc pour les formules mathematiques
et les unitcs electriques, les prescriptions de
la pratique internationalc doivcnt etre observees; pour les formulcs chimiques, il faut
utiliscr les symboles, poids atomiques et formules molcculaires generalement en usage.
e) En regle gcnera\e, il convicnt de n'utiliser que des termes, signes et symboles
techniques genera\ement acceptcs dans la
branche.
f) Lorsque la demande internationale est
etablie ou traduite en anglais ou en japonais,
les decimales doivent /:\tre indiquecs par un
point; lorsque la demande intcrnationale est
etablic ou traduite dans une langue autre
que l'anglais ou le japonais, les decimales
doivent /:\tre indiquecs par une virgule.

10.2 Consi.rtency
The terminology and the signs shall be
consistent throughout the intfrnational application.

10.2 Constance
La terminologie et les signes de la demande intcrnationale doivent /:\tre constants.

Rule 11

Rcgle 11

Physical Requirements of the
lnternational Application

Conditions matt!rielles de la demande
intemationale
11. l Nombre d'exemplaires
a) Sous reserve de l'alinea b), Ja demande
internationale et chacun des documents
mentionnes dans le bordereau (regle 3.3a)
ii)) doivent /:\tre deposes en un seul exemplaire.
b) Tout office recepteur peut exiger que
la demande internationale et chacun des
documents mentionnes dans le bordereau
(rcgle 3.3a)ii)), a l'cxclusion du m;:u pour
les taxes payees ou du cheque destine au
paicment des taxes, soient deposes en deux
ou trois excmplaires. Dans ce cas, l'office
recepteur a la responsabilite de verifier que
chaque copic est identique a J'exemplaire
original.

11.1 Nwnber oj Copies
(a) Subject to thc provisions of paragraph
( b ), the international application and each
of thc documents referrcd to in the check
list (Rule 3.3(a)(ii)) shall be filed in onc
copy.
(b) Any rece1vmg Office may require
that the intcrnational application and any of
the documents referred to in i:he check list
(Rulc 3.3(a)(ii)), except the receipt for the
fecs paid or the check for the payment of
the fees, be filed in two or three copies.
In that case, the receiving Office shall be
responsible for verifying the identity of
the second and the third copies with the
record copy.
11.2 Fitness for Reproduction
(a) All elements of the international application (i.e., the request, thc description,
thc claims, the drawings, and the abstract)
shall be so presented as to admit of direct

11.2 Possibi/ite de reproduction
a) Tous les elements de la demande inter-

nationale (i savoir: la rcquete, la description, les revendications, les dessins et l'abrege) doivent /:\tre presentes de maniere a pou-
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ljud och magnetism samt vid användning av
matematiska formler och elektriska enheter
skall internationell praxis följas. I kemiska
formler skall allmänt förekommande symboler, atomvikter och molekylformler användas.
e) I allmlinhet bör endast sådana tekniska
termer, tecken och symboler som är allmänt
godtagna på vederbörande område användas.
f) Är internationell ansökan avfattad på
eller översatt till engelska eller japanska,
skall decimaltecken anges med en punkt.
Är internationell ansökan avfattad på eller
översatt till annat språk, skall decimaltecken anges med ett komma.

10.2 Konsekvens
Användning av terminologi och tecken i
internationell ansökan skall vara konsekvent.
Regel 11
Ansukningshandlingamas utformning i formellt avseende

l 1.1 Antal exemplar
a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b skall internationell ansökan och
varje handling som angivits i förteckningen
(regel 3.3.a.ii) inges i ett enda exemplar.
b) Mottagande myndighet får kriiva att
internationell ansökan och varje handling
som angivits i förteckningen (regel 3.3.a.iil
med undantag av kvitto på erlagda avgifter
eller check för betalning av avgifter skall
inges i två eller tre exemplar. I sådant fall
åligger det den mottagande myndigheten att
kontrollera att varje avskrift överensstämmer med originalet.

11.2 Lämplighet för reproduktion
a) Alla delar av internationell ansökan
(d. v. s. anhållan, beskrivning, patentkrav,
ritningar och sammandrag) skall inges i sådant skick att de kan reproduceras direkt
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reproduction by photography, electrostatic
proccsses, photo offset, and microfilming,
in any number of copies.
(b) All sheets shall be frec from creases
and cracks; they shall not be folded.
(c) Only one side of each :;heet shall be
used.
(d) Subject to Rule 11.13(/J, each sheet
shall be used in an upright position (i.e., the
short sides at the top and bottom).

174

voir ctre reproduits directement par le
moyen de la photographie, de procedes
electrostatiques, de l'offset et du microfilm,
en un nombre indetermine d'exemplaires.
b) Aucune feuille ne doit etre froissee ni
dechiree; aucune feuille nc doit etre pliee.
c) Un cöte seulement de chaque feuille
doit etre utilise.
J) Sous reserve de la regle l l.13j). chaque
feuille doit etre utilisee dans le sens vertical
(c"est-a-dire que ses petits cötes doivent
etre en haut et en bas).

11.3 Material to be Used
All elements of the international application shall be on paper which shall be flexible, strong, white, smooth, non-shiny, and
durable.

a utiliser
Tous les elements de la demande internationale doivent figurer sur du papier
flexible, fort, bJanc, lisse. non brillant et
durable.

I 1.4 Separate Sheets, Etc.

I 1.4 Feuilles si:parees, etc.

Each element (request, description.
claims, drawings, abstract) of the intemational application shall commrnce on a new
sheet.
( b) All shccts of the international application shall be so connected that they can be
easily turned when consulted, and easily
separated and joined again if they have been
separated for reproduction pt.rposes.

a) Chaque e!ement (requete, description,
revendications, dessins, abrege) de la demande intemationale doit commencer sur une
nouvelle feuille.
b) Toutes les feuilles de Ja demande internationale doivent etre reunies de maniere
a pouvoir Ctre facilement toumees lors de
leur consultation et de maniere a pouvoir
facilement etre separees et reunies de nouveau lorsqu'il y a lieu de les separer a des
fins de reproduction.

11.5 Size oj Sheets

11.5 Format des feuilles

The size of the sheets shall be A4 (29.7
cm X 21 cm). However, any receiving Office may accept international applications
on sheets of other sizes provided that the
record copy, as transmitted to the Intemational Bureau, and, if the cornpetent International Searching Authority so desires, the
search copy, shall be of A4 size.

Les feuilles doivent etre de format A4
(29,7 cm. X 21 cm.). Cepcndant, tout office
recepteur peut accepter des demandes internationales prcsentees sur des feuilles d'un
autre format, a condition que l'exemplaire
original, tel qu'il est transmis au Bureau
intemational, ainsi que, si !'administration
compctente chargee de la recherche intemationale le desire, Ja copie de recherche,
soient de format A4.

11.6 Margins

11.6 Marges

( a)

(a) The minimum margins of the sheets

containing the request, the dcscription, the
claims, and the abstract, shall be as follows:

11.3 M atiere

a) Les marges minimales des feuilles contenant la requete, la description, les revendications et l'abrege doivent etre les suivantes:
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genom fotografering, elektrostatiska metoder, offset och mikrofilm i obegränsat antal
exemplar.
b) Blad får icke vara skrynkligt eller
söndrigt och får ej heller vara vikt.
c) Endast en sida av varje blad får användas.
d) Om ej annat följer av regel 11.13.j
skall bladen användas i stående format
(d. v. s. med de korta sidorna upptill och
nedtill).
11.3 Material
Internationell ansökan skall i sin helhet
vara upprättad på smidigt, starkt, vitt, gla,tt,
hållbart, icke glansigt papper.

11.4 Särskilda blad m. m.
a) Varje del av internationell ansökan (anhållan, beskrivning, patentkrav, ritningar,
och sammandrag) skall börja på nytt blad.
b) Alla blad som ingår i internationell ansökan skall vara hopfästade på sådant sätt
att de lätt kan vändas vid genomläsning
samt lätt skiljas åt och fästas ihop på nytt
om de tages isär för att reproduceras.

11.5 Bladens format
Bladen skall vara av format A4 (29,7 cm
X 21 cm). Mottagande myndighet får emellertid godtaga internationell ansökan som
upprättats på blad av annat format under
förutsättning att arkivexemplaret i det skick
detta exemplar sändes till internationella
byrån samt, om den behöriga internationella nyhetsgranskningsmyndigheten önskar
detta, även granskningsexemplaret är av
format A4.
J 1.6 Marginaler
a) Minsta marginalbredd för blad som innehåller anhållan, beskrivning, patentkrav
och sammandrag är:
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- top of first sheet, except that of the
request: 8 cm
-

top of other sheets: 2 cm

-

left s.ide: 2.5 cm
right side: 2 cm
bottom: 2 cm
(b) The rccommended maxmum, for the
margins provided for in par;1graph (a), is
as follows:
- top of first sheet, except that of the
request: 9 cm
-

top of other sheets: 4 cm
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-

marge du haut de la premiere feuille,
sauf celle de Ja requete : 8 cm.

-

marge du haut des autres feuilles:
2cm.
- marge de gauche: 2,5 cm.
- marge de droite: 2 cm.
- marge du bas: 2 cm.
b) Le maximum recommande, pour les
marges visees a J'alinfa a), est Je suivant:
-

marge du haut de Ja premiere feuille,
sauf celle de la requete: 9 cm.

-

(e) The margins of the int1~rnational applieation, when submitted, must be completely blank.

marge du haut <les autres feuilJes:
4 cm.
- marge de gauche: 4 cm.
- marge de droite: 3 cm.
- marge du bas: 3 cm.
c) Sur les feuilles contenant des dessins,
la surface utilisable ne doit pas exceder
26,2 cm. X 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent
pas contenir de cadre entourant la surface
utilisable ou utilisee. Les marges minimales
doivent etre les suivantes:
- marge du haut: 2,5 cm.
- marge de gauche: 2,5 cm.
- marge de droite: 1,5 cm.
- margc du bas: 1,0 cm.
d) Les marges visees aux alineas a) a c)
sont prevues pour des feuilles de format
A4: il en rcsulte que, meme si l'office receptcur acccpte d'autres formats, J'exemplairit original de fom1at A4 et, lorsqu'elle
est exigee, Ja copie de recherche de format
A4 doivent avoir les marges ci-dessus.
e) Les marges de la demande internationale. lors de son depöt, doivcnt etre
totalement vierges.

11.7 Numbering of Sheet.1·
(a) All the sheets containeci. in the international application shall be numbered in
consccutive arabic numerals.
( b) The numbers shall be placed at the top
of the sheet, in the middle, but not in the
margin.

11. 7 NunZL:rota1 ion des feuilles
a) Toutes les feuilles contenues dans la
demande internationalc doivent etre numerotees consecutivement, en chiffres arabes.
b) Les numeros doivent Ctre inscrits au
haut dcs feuilles au miJieu, mais non dans
la marge du haut.

11.8 Numbering of Lines
(a) It is strongly recommended to number

11.8

-

lcft side: 4 cm
right sidc: 3 cm
bottom: 3 cm
(c) On sheets containing drawings, the
surface usable shall not exceed 26.2 cm X
17.0 cm. The sheets shall not contain frames
around the usable or used surface. The
minimum margins shall be as follows:
-

top: 2.5 cm
left side: 2.5 cm
right side: 1.5 cm
bottom: 1.0 cm
(d) The margins referred to in paragraphs
(a) to (c) apply to A4-size sheets, so that,
even if the rcceiving Office accepts oUier
sizes, the A4-size record copy and, when so
requircd, the A4-size search copy shall leave
thc aforesaid margins.

NunH~rotation

des lignes

a) Il est vivement recommande de nume-
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-

-

marginal upptill på det första bladet,
med undantag av första bladet i anhållan: 8 cm
marginal upptill på övriga sidor: 2 cm

-

vänstermarginal: 2,5 cm
högermarginal: 2 cm
marginal nedtill: 2 cm.
b) Rekommenderad högsta bredd för de
marginaler som avses under a är:

-

-

marginal upptill på det första bladet,
med undantag av första bladet i anhållan: 9 cm
marginal upptill på övriga sidor: 4 cm

-

vänstermarginal: 4 cm
högermarginal: 3 cm
marginal nedtill: 3 cm.
c) På blad som innehåller ritningar får
använd yta icke vara större än 26,2
cm X 17,0 cm. Dessa blad får icke vara försedda med ram omkring den yta som får
användas eller som användes. Minsta marginalbredd är:
- marginal upptill: 2,5 cm
- vänstermarginal: 2,5 cm
- högermarginal: 1,5 cm
- marginal nedtill: 1,0 cm.
d) De marginaler som avses under a-c
gäller blad av A4-format. Följaktligen skall
arkivexemplar av A4-format samt, då så erfordras, granskningsexemplar av A4-format
vara försedda med ovannämnda marginaler, även om den mottagande myndigheten
godtager annat format.
e) Marginaler i internationell ansökan
skall vara helt blanka nlir ansökningen inges.
11.7 Numrering av blad
a) Samtliga blad som ingår i internationell
ansökan skall vara numrerade i löpande
följd med arabiska siffror.
b) Numren skall skrivas upptill i mitten
på bladen, dock icke i marginalen.

11.8 Numrering av rader
a) Det är synnerligen önskvärt att var
I:! Riksdagrn 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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every fifth line of each sheet of the description, and of each sheet of claims.
(b) The numbers should appear on the
left side, to the right of the m.:i.rgin.

11.9 Writing of Text Matter
(a) The request, the description, the claims
and the abstract shall be typed or printed.
(b) Only graphic symbols and characters,
chemical or mathematical formulae, and
certain characters in the J apanese language
may, when necessary, be written by hand
or drawn.
(c) The typing shall be 1Yz . spaced.
(d) All text matter shall be in characters
the capita! letters of which are not less than
0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible color, satisfying the requirements
specified in Rule 11.2.

( e) As far as the spacing of the typing
and the size of the characters are concerned,
paragraphs (c) and (d) shall not apply to
texts in the Japanese language.

11.10 Drawings, Formulae, and Tables,
in Text Matter
(a) The request, the description, the claims
and the abstract shall not contain drawings.
(b) The description, the daims and thc
abstract may contain chemical or mathematical formulae.
(c) The description and thf: abstract may
contain tablcs; any claim may contain tables
only if the subject matter of the claim
makes the usc of tables desirable.

11.l 1 Words in Drawings

The drawings shall not contain text
matter, exccpt a single word or words,
when absolutely indispensable, such as "water," "stcam," "opcn," "closed," "section on
AB," and, in the case of elcctric circuits
and block schematic or flow sheet diagrams,
(a)
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roter chaque feuille de la description et
chaque feuille de revendications de cinq en
cinq lignes.
b) Les numeros devraient apparaitre sur
le cöte gauche, ä. droite de la marge.
11.9 Modes d' ecriture des tex tes
a) La requete, la description, les revendications et l'abregc doivent etre dactylographies ou imprimes.
b) Seuls, les symboles et caracteres
graphiques, les formules chimiques ou mathematiques et certains caracteres en graphie
japonaise peuvent, Iorsque cela est necessaire, etre manuscrits ou dessines.
c) Pour les documents dactylographies,
l'interligne doit etre de 1Yz.
d) Tous les textes doivent etre etablis en
caracteres dont les majuscules ont au moins
0,21 cm. de haut et doivent etre reproduits
en une couleur noire et indelebile et etre
conformes aux conditions figurant ä. la regle
11.2.
e) Pour ce qui concerne l'interligne ä.
utiliser en dactylographie et la taille des
caracteres, les alineas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes etablis en langue
japonaise.
11.10 Dessins, formules et tableaux dans

les textes
La requcte, la description, les revendications et l'abrege ne doivent pas contenir
de dessins.
b) La description, les rcvcndications et
I'abrege peuvent contenir des formules chimiqucs ou mathematiqucs.
c) La dcscription et I'abrege peuvent contenir des tablcaux: les rcvendications ne
peuvent contenir de tableaux que si leur
objet en rend I'utilisation souhaitable.
a)

11.11 Textes dans les dessins
a) Les dcssins ne doivent pas contcnir de
textes, ä. l'exception d'un mot ou de mots
isoles - lorsque cela est absolument necessaire - tcls que « eau », « vapcur », « ouvert », « ferme », « coupe suivant AB » et,
pour les schemas de circuits electriques, les

Prop. 1977 /78: 1. Del B
femte rad på varje blad som innehåller beskrivning och patentkrav numreras.
b) Numren bör anbringas på vänstra sidan, till höger om marginalen.
11.9 Skrivsiitt såvitt avser text
a) Anhållan, beskrivning, patentkrav och
sammandrag skall vara maskinskrivna eller
tryckta.
b) Endast grafiska symboler och skrivtecken, kemiska eller matematiska formler och
vissa japanska skrivteckcn får skrivas för
hand eller tecknas när detta är nödvändigt.
c) Radavståndet i maskinskriven text
skall vara 1112.
d) Alla texter skall skrivas med bokstäver
vars versaler är minst 0,21 cm höga. De
skall vara framställda i svart, beständig färg
och uppfylla de villkor som anges i regel
11.2.
e) Såvitt avser det radavstånd som skall
användas i maskinskrift samt bokstävernas
storlek skall vad som sägs under c och d
icke tillämpas på texier som är avfattade på
japanska.
ll.10 Ritningar, formler och tabeller i texterna
a) Anhållan, beskrivning, patentkrav och
samm~ll1drag får icke innehålla ritningar.

b) Beskrivning, patentkrav och sammandrag får inneMHa kemiska och matematiska formler.
c) Beskrivning O((h sammandrag får innehålla tabeller. Patentkrav får innehålla tabeller endast om användning av tabeller är
önskvärd på grund av vad som anges i kravet.
11.11 Text i ritningar
a) Ritning får icke innehålla text. Om det
är absolut nödvändigt får ritning dock innehålla ett eller flera enstaka ord, såsom "vatten", "ånga", "öppen", "stängd", "snitt
AB". När det gäller diagram över strömkrctsar, schematiska blockdiagram och flö-
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( b) Any words used shall be so placed
that, i( translated, thcy may be pasted over
without intcrfering with any lines of the
drawings.

diagrammes d'installations schematiques et
les diagrammes schematisant les ctapes d'un
processus, de quelqucs mots-cles indispensables a leur intelligence.
b) Chaque mot utilise doit etre place de
manicre quc, s'il est traduit, sa traduction
puisse etre collfo sur lui sans cacher une
seule ligne des dessins.

11.12 Alterations, Etc.
Each sheet shall be reasona..Jly free from
erasures and shall be frce from alterations,
overwritings, and interlineations. Non-compliance with this Rule may be authorized, in
exceptional cases, if the authenticity of the
contcnt is not in qucstion and the requirernents for good reproduction are not in
jeopardy.

11.12 Corrections, etc.
Aucune feuille ne doit etre gommce plus
qu'il n'est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d'interlineations. Des
derogations a cctte rcg\e peuvcnt Ctre autorisees, dans des cas cxceptionnels, si l'authenticite du contenu n'est pas en cause et
si elles ne nuisent pas aux conditions necessaires a une bonne reproduction.

11.13 Special Requirements for Drawings
(a) Drawings shall be execut·ed in durable,
black or blue, sufficiently dense and dark,
uniformly thick and well-defined, lines and
strokes without colorings.

11.13 Conditions spf:calies pour les dessins
a) Les dessins doivent Ctre executes en
lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et fonces, uniformement
cpais et bien de!imitcs, sans couleurs ni
!avis.
b) Les coupes doivent Ctre indiques par
des hachures obliques qui ne doivent pas
empecher de lire facilement les signes de
rdcrence et les lignes directrices.
c) L'echelle des dessins et la clartc de
leur execution graphique doivent etre telles
qu'une reproduction photographique effectuee avec reduction linfairc aux deux tiers
permette d'en distinguer sans peine tous les
details.
d) Lorsque, dans dcs cas exceptionnels,
l'eehelle figure sur un dessin, elle doit etre
representee graphiquement.
e) Tous les chiffres, lettres et lignes de
rcferences figurant dans les dessins doivent
etre simples et clairs. On ne doit utiliser,
en association avec des chiffres ou des
lettres, ni parentheses, ni cercles, ni guil\emcts.
f) Toutes les lignes des dessins doivent
normalement etre tracees ä. l'aide d'instruments de dessin technique.
g) Chaque e!Cment de chaque figure doit
Ctre en proportion de chacun des autres

a fcw short catch words indispensable for
understand ing.

(b) Cross-scctions shall be indicated by
oblique hatching which should not impede
the clcar rcading of the refcrencc signs and
leading Iines.
(c) The scalc of thc drawings and the
distinctncss of their graphical cxecution
shall be such that a photographic rcproduction with a linear reduction in size to twothirds would enahlc all detaib to be distinguished without difficulty.
(d) When, in exccptional cases, the scale
is given on a drawing, it shall be represented
graphically.
(c) All numbers, letters and reference
lines, appcaring on the drawings, shall be
simple and clear. Brackets, circles or invcrtcd commas shall not be used in association with numbers and letters.
(f) All lines in the drawini:;s shall, ordinarily, be drawn with the aid of drafting
instruments.
(g) Each element of each figure shall be
in proper proportion to each of the other
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desscheman får ritning innehålla några nyckelord som är nödvändiga för att klargöra
diagrammet eller schemat.
b) Varje ord som användes skall placeras
så att eventuell översättning kan klistras
över ordet utan att någon linje i ritningen
döljes.
11. t 2 Riitte[ser m. m.
Blad får ha varit föremål för radering
endast i skälig omfattning. Rättelser, överskrivna ord och text skriven mellan raderna
får icke förekomma. Avvikelser från denna
regel får tillåtas i undantagsfall, om innehållets äkthet icke ifrågasättes och förutsättningarna för en god reproduktion icke
minskas.
11.13 Särskilda krav i fråga om ritningar
a) Ritningarna skall utföras med varaktiga, svarta eller blå, tillräckligt täta och mörka, väl markerade linjer och streck av enhetlig tjocklek. De får icke färgläggas.
b) Snittytor skall anges genom skrafferir.g,
som icke får göra hänvisningsbeteckningar
och huvudlinjer mindre lättlästa.
c) Ritningar skall vara utförda i sådan
skala och deras grafiska utförande skall
vara så tydligt, att alla detaljer kan urskiljas
utan svårighet även efter fotografisk rcprodu ktion med två tredjedels linjär förminskning.
d) Om skalan i undantagsfall anges på
en ritning, skall den vara grafiskt angiven.
e) Siffror, bokstäver och hänvisningsbeteckningar som förekommer på ritningarna
skall vara enkla och tydliga. Parenteser,
cirklar och anföringstecken får icke användas i samband med siffror och bokstäver.
f) Alla linjer i ritningarna skall normalt
dragas med hjälp av ritinstrument.

g) Varje del i en figur skall vara utförd i
proportion till envar av de övriga delarna i
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elements in the figure, except where the use
of a different proportion is indispensable for
the clarity of the figure.
(h) The height of the rrumb·~rs and letters
shall not be less than 0.32 cm. For the
lettering of drawings, the Latin and, where
customary, the Greck alphabets shall be
used.
(i) The same sheet of draw;ngs may contain several figures. Where figures on two
or more shccts form in effect a single complete figure. the figurcs on the several sheets
shall be so arranged that the complete
figure can he asscmbled without concealing
any part of any of the figures appearing on
the various shccts.
(j) The different figures shall be arranged
on a shcet or shcets without wasting space,
prcferably in an upright position, clearly
separated from onc another.
(k) The different figures !.hall be numbered in arabic numerals consecutively and
indepcndcntly of the numbering of the
shects.
(/) Refercnce signs not mentioned in the
dcscription shall not appear in the drawings,
and vice versa.
(m) The same fcatures, when denoted by
rcferencc signs, shall, througbout the international application, be denotcd by the same
signs.
(n) I f the drawings contain a large number of reference signs, it is strongly recommended to attach a scparate sheet listing all
refercncc signs and the featurcs denotcd by
them.
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elements de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion differente est indispensablc pour la clartc de la figurc.
h) La hauteur dcs chiffres et lettres ne
doit pas ctre infärieure a 0,32 cm. L'alphabet
latin doit etre utilise pour les dessins; lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut etre
egalemerrt utilise.
i) Unc meme feuille de dessins peut contenir .plusieurs figures. Lorsque <les figures
apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complCte, elles doivent etre prcsentees de telle sorte que l'on
puisse assembler Ja figure complete sans
cachcr aucune partie d'aucune desdites figurcs.
j) Les differentes figures doivent etre disposces sur une ou plusicurs feuilles, de prefercncc vcrticalement, chacune ctant clairemcnt separee des autres mais sans place perdue.
k) lndependamment de la numerotation
des feuilles, les differentes figures doivent
etrc numerotees consecutivement, en chiffre!t
ara bes.
I) Des signes de reference non mentionncs
dans Ja description ne tloivent pas apparaitre dans les dessins, et vice versa.
m) Les signes de rHerence <les memes
elements doivent Ctre identiques dans toute
la demande intcrnationale.
n) Si les dessins conticnncnt un grand
nombre de signes de refärence, il est vivcmcnt recommandc de joindre a la demande
internationale une feuille distincte qui enumcrc tous les signes de refärence ct tous les
elements qui les portent.

11.14 Lafl'r Documents
Rules 10, and 11.l to I l.B, also apply
to any documcnt - for example, corrected
pages, amendcd clåims - submitted after
the filing of the intemational application.

11.14 Docummts ulthieurs
Les regles 10 et 11.1 a 11.13 s'appliquent
egalement a tous documents - par exen1ple: pages corrigces, rcvendications modifiees - presentcs apres le dcpöt de la demande internationale.

I 1.15 Translations
No designated Offlcc shall require that
the translation of an interna1:ional application filed with it comply with requirements

I 1.15 Traductions
Aucun office dCsignc ne peut exiger que
la traduction d'une demande intcmationale
deposee auprt:s de lui remplisse <les condi-
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figuren, om det ej är nödvändigt att använda annan proportion för att klargöra figuren.
h) Siffrors och bokstävers höjd får icke
vara mindre än 0,32 cm. Det latinska alfabetet skall användas i ritningar. Då så är
brukligt får dock det grekiska alfabetet användas.
i) Ett och samma blad med ritningar får
innehålla flera figurer. Om figurer på två
eller flera blad tillsammans bildar en enda
fullständig figur, skall de uppställas på sådant sätt att den fullständiga figuren kan
sammanställas utan att någon del av någon
av de nämnda figurerna döljes.
j) De olika figurerna skall uppställas på
ett eller flera blad, helst med bladet i stående format, och vara tydligt åtskilda från
varandra utan att onödiga tomrum uppstår.

k) De olika figurerna skall numreras med
arabiska siffror i löpande följd oberoende
av bladens numrering.
I) Hänvisningsbeteekningar som icke anges i beskrivningen får icke förekomma på
ritningarna och vice versa.
m) För ett och samma element .skall
~amma hänvisningsbeteckning användas genomgående i hela den internationella ansökningen.
n) Om ritningarna innehåller ett stort antal hiinvisningsbeteckningar är det synnerligen önskvärt att till den internationella ansökningen fogas en särskild förteckning
över dessa beteckningar med angivande av
vad de betecknar.
11.14 Senare ingivna handlingar
Reglerna 10 och U.1-11.13 :Skall tilllämpas även på handlingar - t. ex. rättade sidor och ändrade patentkrav - som
inges efter det att den internationella ansökningen ingavs.
11.15 översättningar
Designerad myndighet får ej kräva att
översättning av internationell ansökan som
ingivits till denna myndighet skall uppfylla
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other than those prescribed for the inter·
national application as filed.

tions autres que celles qui sont prescrites
pour la demande internationale telle que
deposee.

Rule 12

Regle 12

Language of the Jnternational Application

Langue de la demande internationale
12.l Demande internationale
Toute demande internationale doit etre
deposee dans la langue ou dans l'une des
langues mentionnees dans l'accord conclu
entre le Bureau international et !'administration chargee de la recherche internationale
qui est compctente a l'egard de cette demande, etant entendu que si cet accord
mentionne plusieurs Jangues, l'office recepteur peut prescrire ce\le des langues ainsi
mentionnees dans laquelle ou celles de ces
langues dans l'une desquelles la demande
internationale doit etre deposee.

12.l The lnternational Application
Any international applicati.on shall be
filed in the language, or one: of the languages, specified in the agreement concluded between the Internat:onal Bureau
and the International Searching Authority
competent for the internationa:, searching of
that application, provided that, if the agreement specifies several languagf~s. the receiving Office may prescribe among the specified languages that language in which or
those languages in one of which the international application must be filed.
12.2 Changes in the lnternational
Applicatiun
Any changes in the international application, such as amendments and corrections,
shall be in the same languag1~ as the said
application (cf. Rule 66.5).

12.2 Changements apportes a la demande
internationale
Tous les changemcnts apportes a la demande internationale, tels que modifications et corrections, doivent ctre etablis
dans la langue de cette demande (cf. regle
66.5).

Rule 13

Regle 13

Unity of Inventio11
13.1 Requirement
The international application shall relate
to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept ("requirement of
unity of invention").

13.2 Claims of Dif ferent Categories
Rule 13.l shall be construed as permitting, in particular, either of the following
two possibilitics:
(i) in addition to an independent claim for
a given product, the inclusion in the same
intcrnational application of on1! independent
claim for onc process specially adapted for
the manufacture of the said product, and
the inclusion in the same intcmational ap-

Unite de l'invention
13.1 Exigence

La demande intemationale ne peut porter
que sur une invention ou sur une pluralite
d'inventions liees entre elles de telle sorte
qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif general (« exigence d'unite de l'invention »).
13.2 Revendications de categories
diff erentes
La rcgle 13.l doit etre comprise comme
permettant en particulier l'une ou l'autre
<les deux possibilitcs suivantes:
i) outre une revendication independante
pour un produit donne, l'inclusion dans la
meme demande internationale d'une revendication independante pour un procede specialement coni;:u pour Ja fabrication dudit
produit et l'inclusion dans la meme de-
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andra krav än de som gäller för den internationella ansökningen vid ingivandet.

Regel 12
Den internationella ansökningens språk
12.1 Den internatio11ella ansökningen
Internationell ansökan skall vara avfattad
på det språk eller på något av de språk som
anges i det avtal som ingåtts mellan internationella byrån och den myndighet som är
behörig att utföra nyhetsgranskning av ifrågavarande ansökan. Om flera språk är angivna i detta avtal, får den mottagande myndigheten föreskriva på vilket eller vilka av
dessa språk den internationella ansökningen
får vara avfattad.

12.2 Ändring i internationell ansökan
Ändring av och rättelse i internationell
ansökan skall avfattas på samma språk som
ansökningen (jfr regel 66.5).

Regel 13
Uppfinningens enhet
13.1 Krav
Internationell ansökan skall hänföra sig
till endast en uppfinning eller till en grupp
uppfinningar som har sådant samband att
de ger uttryck för samma uppfinningside
("kravet på uppfinningens enhet").

13.2 Patentkrav av olika kategorier
Regel 13.1 skall tolkas så att åtminstone
endera av följande två möjligheter är tilllåtna:
i) i en och samma internationella ansökan får upptagas, utöver ett oberoende
krav avseende visst alster, ett oberoende
krav avseende ett förfarande som är särskilt
anpassat för tillverkning av alstret och ett
oberoende krav avseende en användning av
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plication of one independent daim for one

use of the said product, or
(ii) in addition to an independent claim
for a given process, the inclusion in the
same international applicatio11 of one independent claim for one apparatus or means
specifically designed for carrying out the
satd process.

13.3 Claim.1· of One and tl1e Same Category
Subject to Rule 13.1, it shall be permitted
to include in the same interna":ional application two or more independent claims of the
same category (i.e., product, process, apparatus, or use) which cannot readily be
covered by a single generic claim.

m~nde

internationale d'une revendication
independante pour une utilisation dudit produit; ou
ii) outre une revendication independante
pout un procede donne, l'inclusion dans la
meme demande internationale d'une revendicatioh independante pour un appareil ou
moyen specialement coni;u pour la mise en
reuvre dudit procede.

13.3 Revendication.1· d"11ne .wtule er memc
categerie
Sous reserve de la regle 13.1, il est pcrmis
d'inclure dans la meme demande internationale dcux revendications indcpendantes
de la meme categorie ou plus (a savoir: produit, procedc, appareil ou utilisation) qui
ne peuvent pas facilement Hrc couvcrtes par
une seule revendication gencrique.

13.4 Dependent Claims
13.4 Revendication.1· d.!pendantcs
Subject to Rule 13.l, it shall be pennitted
Sous reserve de la regle 13.1, il est permis
to include in the same international applica- d'inclure dans la meme demande internation a reasonable number of dcpendcnt tionale un nombre raisonnable de revendicaclaims, claiming specific forms of the in- tions dependantes, concernant des formes
vention claimed in an independent claim, · spccifiques de l'invcntion objet d'une revencven \Vhere the features of any dependent dication indcpendante, mcrne lorsque les
claim could be considcrcd a.s constimting caracteristiqucs d'unc ou de plusicurs rcvcnin themselves an invention.
d ications dependantes peuvent elre considfrces comme constituant en elles-memes
une invcntion.
13.5 Uti/ity Modets

13.5 Modelcs d"uti/ire

Any designated State in which the grant
of a utility model is sought on the basis of
an international application may, instead
of Rules 13.1 to 13.4, apply in respect of
the matters regulated in those Rules the
provisions of its national la.w concerning
utility modeJs once the proccssing of the
intcrnational application has :;tarted in that
State, provided that the applicant shall be
allowed at least 2 months from the expiration of thc time limit applicable under
Article 22 to adapt bis application to the
reqµirements of the said provisions of the
national law.

Au licu et place des regles 13 .1 a 13 .4,
tout Etat designe dans lequel un modele
d'utilite est demandc sur la base d'une demande internationale peut appliquer, apres
que le traitement de la demande internationale a commencc dans cet Etat, les dispositions en la matiere de sa lCgislation
nationale; dans ee cas, le deposant dispose,
pour adapter sa dcmande interns.tionalc aux
exigences desdites dispositions de la kgislation nationale, d'un ddai de deux mois au
moins å compter de l'expiration du delai
applicable selon l'article 22.
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alstret, eller

ii) i en och samma internationella ansökan får upptagas, utöver ett oberoende
krav avseende visst förfarande, ett oberoende krav avseende en anordning som är
särskilt utformad eller ett medel som iir
silrskilt utformat för genomförande av förfarandet.
13.3 Patentkrav av samma kategori
Om ej annat följer av regel 13.1 är det
tilJåtet att i en och samma internationella
ansökan upptaga två eller flera oberoende
krav av samma kategori (t. ex. alster, förfarande. anordning eller användning) som icke
lämpligen kan fäckas av ett enda allmänt
krav.
13 .4 Beroende patent krav

Om ej annat följer av regel 13.l är det
tillåtet att i en och samma internationella
ansökan upptaga ett rimligt antal beroende
krav, i vilka skydd sökes för särskilda former av den uppfinning som omfattas av dd
oberoende kravet, även om ett eller flera
beroende krav omfattar sådant som, taget
för sig. skulle kunna anses utgöra en uppfinning.

13.5 Nyttir;hetsmodeller

Designerad stat för vilken skydd för nyttighetsmodell sökes med stöd av internationell ansökan får i stället för reglerna l 3.1
-13.4 tillämpa sin nationella lags bestämmelser pil detta område, sedan handHiggningen av den internationella ansökningen
pilbörjats i den staten. I detta fall skall sökanden ges en frist på minst två månader,
riiknat från den dag då den frist som gäller enligt artikel 22 utgår, för att anpassa
ansökningen till de krav som uppställes i
dessa nationella bestämmelser.
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Rule 14

Regle 14

The Transmittal F.~e
14.1 The Transmittal Fee
(a) Any receiving Office may require that
the applicant pay a fee to it, for its own
benefit, for receiving the intt:rnational ap·
plication, transmitting copies to the International Bureau and the competent Inter·
national Searching Authority, and performing all the other tasks which it must
perform in connection with tht: international
application in its capacity of receiving Office ("transmittal fee").
(b) The amount and the di.:.e date of the
transmittal fee, if any, shall be: fixed by the
receiving Office.

T axe de transmission
14.1 Taxe de transmission
a) Tout office recepteur peut exiger du
deposant le paiement, a son profit, d'une
taxe pour la reception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et a !'administration competente chargee de la recherche internationale, et l'accomplissement de toutes les
autres täches dont est charge cet office en
relation avec la demande internationale en
sa qualite d'office recepteur (« taxe de
transmission »).
b) Le montant de la taxe de transmission.
s'il y en a une, et la date a Jaquelle elle est
due sont fixes par l'office recepteur.

Rule 15

Regle 15

The International Fee
15.l Basic Fee and Designatio!'I Fee
Each international applicai:ion shall be
subject to the payment of a fee for the
benefit of the International Bureau ("inter·
national fee") consisting of
(i) a "basic fee," and
(ii) as many "designation fees" as there
are States designated in the international
application, provided that, where a regional
patent is sought for certain designated
States, only one designation fee shall be
due for those States.

Taxe internationale
15.1 Taxe de base et taxes de designation
Toute demande internationale est soumise
au paiement d'une taxe au profit du Bureau
international (« taxe internationale ») comprenant:
i) une « taxe de base » et
ii) autant de « taxes de designation » que
la demande intemationale comporte d'Etats
designes; toutefois, Jorsqu'un brevet regional
est demande pour certains Etats designes,
une seule taxe de designation est due pour
!'ensemble de ces Etats.

15.2 Amounts
(a) The amount of the basic fee shall be:
(i) if the international application contains
not more than 30 sheets: US $45.00 or 194
Swiss francs,

15.2 Montants
a) Le montant de la taxe de base est de:
i) si Ja demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 45 dollars
des Etats-Unis ou 194 francs suisses;

(ii) if the international application contains more than 30 sheets: US $45.00 or 194
Swiss francs plus US $1.00 or 4.30 Swiss
francs per sheet in excess of JO sheets.

ii) si Ja demande internationale comporte
plus de trente feuilles: 45 dollars des EtatUnis ou 194 francs suisscs plus un dollar
des Etats-Unis ou 4,30 francs suisses par
feuille a compter de la trente et unieme.

(b) The amount of the dcsignation fee
shall be:
(i) for each designated State or each group

b) Le mon tant de la taxe de designation
est de:
i) pour chaque Etat designe ou chaque
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Regel 14
Vidarebel ordringsav gift

14.1 Vidarebefordringsavgift
a) Mottagande myndighet får taga ut avgift av sökanden för mottagandet av den internationella ansökningen, för översändandet av exemplar till internationella byrån
och till den behöriga internationella nyhetsgranskningsmyndigheten samt för utförandet
av alla andra uppgifter som åligger den mottagande myndigheten i denna egenskap i
samband med den internationella ansökningen ("vidarebefordringsavgift").
b) Skall vidarebefordringsavgift utgå, fastställer den mottagande myndigheten avgiftens storlek och den tidpunkt då avgiften
skall betalas.
Regel 15
Internationell avgift

15.1 Grundavgift och designeringsavgift
För internationell ansökan skall avgift erläggas till internationella byrån ("internationell avgift"). Denna avgift består av
i) "gnmdavgift",
ii) så många "designeringsavgifter" som
motsvarar det antal stater som designeras i
den internationella ansökningen; begäres
regionalt patent för vissa designerade stater
skall emellertid endast en designeringsavgift
utgå för samtliga dessa stater.
15.2 Belopp
a) Grundavgiften uppgår till
i) 45 amerikanska dollar eller 194
schweizerfrancs, om den internationella ansökningen icke innehåller mer än trettio
blad,
ii) 45 amerikanska dollar eller 194
schweizerfrancs jämte en amerikansk dollar
eller 4,30 schweizerfrancs per blad från och
med det trettioförsta, om den internationella ansökningen innehåller mer än trettio
blad.
b) Designeringsavgiften uppgår till
i) 12 amerikanska dollar eller 52 schwei-
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of designated States for which the same
regional patent is sought which does not
require the furnishing of a copy under
Article 13: lJS $12.00 or 52 Swiss francs,
(ii) for each designated State or each
group of dcsignated States for which the
same regional patent is sought which requircs the furnishing of a copy under Article
13: US S14.00 or 60 Swiss francs.

190

groupe d'Etats designes pour lesquels le
meme brevet regional est demande, qui ne
demande pas la transmission d'une copie
selon l'article 13: 12 dollars des Etats-Unis
ou 52 francs suisses;
ii) pour chaque Etat designe ou chaque
groupe d'Etats designcs pour lesquels le
mi:me brevet regional est demande, qui demande la transmission d'une copie selon
J'article 13: 14 dollars des Etats-lJnis ou
(10 francs suisses.

15.3 Afodc oj Payment

15.3 lvfode de paicmcnt

The inlcrnational fee shdl be collectcd
by the receiving Office.
(b) The international fcc shall be payable
in the currcncy prescribcd by thc receiving
Office, it being understood that, when transferred by thc recciving Office to the International Burcau, it shall be frecly coovcrtibt.:: into Swiss currency.

a) La taxe internati.onaJe est pcn;:ue par
rorfice recepteur.
h) La taxe internationale doit ctre payee
dans Ja monnaie prescrite par l'office rccepteur, Hant entendu que, lors de son
transfer! par cct office au Burcau intcrnational, elle doit etre librement convertible
en monnaie suisse.

15.4 Ti111c oj Paymcnt
.(aJ The basic fce shall be due on the date
of reccipt of the international application.
Howcver, any receiving Offö:e may, at its
discrction, notify the applicant of any Jack
of reccipt or insufficicncy of any amount
recl:!ived, and permit applicants to pay the
basic fee later, without loss of the international filing datc, provided that:

15.4 Date du paiement

(a)

(i) permission shall not .be given to pa~
later than 1 month a[tcr the date of receipt
of the international appJication;
(ii) permission may not be subject to any
extra charge.
(h) The designation fec may be paid on
thc date of rcceipt of the intcrnational
application or on any later date but, at the
latest, it must be paid before the expiration
of one year from the priority date.

15.5 I'artia/ Payment
(a) lf the applicant specifies the States
to which he wishes any amO'Jnt paid to be
applicd as designation fee, the amount shall

a) La taxe de base est due a la date de
reception de la demande internationale.
Toutefois, tout office recepteur peut, å sa
discretion, notificr au dcposant qu'il n'a pas
re\:U cctte taxe ou que le montant re<;:u est
insuffisant, et l'autoriser å Ja payer plus
tard, sans pe;:te de Ja date du depöt international, å condition que:
i) rautorisation ne soit pas donnee d'effectuer un paiement apres l'expiration d'un
mois å compter de Ja <late de reception de
la dcmande internationale:
ii) rautorisation ne soit pas assujettie a
une surtaxe.
h) L<\ taxe de designation peut etre payee
a la date de reception de Ja demande internationale ou å toute autre <late ulterieure,
mais elle doit ctrc payee au plus tard avant
rexpiration d'une annee a compter de Ja
date de priorite.

) 5.5 Paiement partiet
a) Si le deposant precise ceux des Etats
pour Jesqucls il dcsire que toute somme
versee par lui soit consideree comme taxe
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zerfrancs för varje sådan designerad stat eller grupp designerade stater för vilka samma regionala patent sökes och som icke
kräver a't få tillgång till avskrift enligt artikel 13,
ii) 14 amerikanska dollar eller 60 schwcizcrfrancs för varje sådan designerad stat
eller grupp designerade stater för vilka samma regionala patent sökes och som ki-äver
att få tillgång till avskrift enligt artikel 13.

J 5.3 Betalningssiitt
a) Den internationella avgiften skall beta.las till den mottagande myndigheten.
h) Den internationella avgiften skall erläggas i den valuta som den mottagande
myndigheten föreskriver. Denna valuta
skall vara fritt konvertibel till schweizerfrancs när den överföres från den mottagande myndigheten till internationella byrån.
15.4 Tidpunkt för betalning
a) Grundavgiften förfaller till betalning
den dag då den internationella ansökningen
mottages .. Mottagande myndighet får dock
efter eget gottfinnande underrätta sökanden
om att myndigheten icke erhållit avgiften
eller att det erhållna beloppet är otillräckligt samt ge sökanden tillstånd att erlägga
avgiften senare utan att den internationella
ingivningsdagen går förlorad, varvid dock
i) tillstånd icke får ges att betala avgiften
senare än en månad från den dag då den internationella ansökningen mottogs,
ii) någon ytterligare avgift icke får uttagas för sådant tillstånd.
b) Designeringsavgiften får betalas den
dag då internationella ansökningen mottogs
eller senare, men den skall betalas senast ett
år från prioritetsdagcn.

15.5 Otillriicklig betalning
a) Om sökanden lämnar uppgift på de stater för vilka han önskar att av honom erlagt
belopp skall anses vara designeringsavgift,
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(b) If the applicant does not specify any
such wish and if the amount or amounts
received by the receiving Office are higher
than the basic fee and one designation fee
but Jower than what is due according to
the number of the designated States, any
amount in excess of the basic fec and one
designation fee shall be treatcd as designation fees for the States following the State
first named in the request and in the order
in which the States are designated in the requcst up to and including that designated
State for which the total arnount of the
designation fee is covered by t:he amount or
amounts received.
(c) The designation fee for the first mentioned State belonging to a group of States
for which the same regional patent is sought
and which is specified under paragraph (a)
or which is reached under paragraph (b)
shall, for the purposes of the said paragraphs, be considered as cov,~ring also the
other States of the said group.

de designation, cette samme est ventilee en
consequence, dans l'ordre indique par le
deposant, entre ceux des Etats dant la taxe
de designation est couverte par le montant
verse.
b) Si le deposant ne fournit pas une telle
precision et si la samme re~ue par l'office
recepteur est superieure a la taxe de base
et a une taxe de designation, mais inferieure
au montant qui serait du suivant le nombre
des Etats designes, le montant excedant le
total de la taxe de base et d'une taxe de
designation est considere comme taxe de
designation pour les Etats suivant l'Etat
nomme en premier lieu dans la requete et
dans l'ordre de designation de ces Etats
dans la requete, jusques et y compris celui
des Etats designes pour lequel le montant
integral de la taxe de designation est encore
couvert par la samme versee.
c) Tous les Etats d'un groupe d'Etats designes pour lesquels le meme brevet regional
est demande sant consideres comme couverts par la taxe de designation afferente a
celui de ces Etats qui est mentionne en premier lieu, si cet Etat est precise au sens de
l'alinea a) ou si le montant de la taxe est
couvert pour cet Etat au sens de l'alinea b ).

15.6 Refund

15.6 Remboursement

be applied accordingly to the number of
States which are covered by the amount in
the order specified by the applicant.

(a) The international fee shall be refunded

to the applicant if the determination under
Article 11 (1) is negative.

(b) In no other case shall
fee be refunded.

th1~

intemational

Rule 16
The Search Fee

a) La taxe internationale est remboursee
au deposant si la constatation mentionee
a l'article 11.1) est negative.

b) La taxe intemationale n'est remboursee
en aucun autre cas.

Regle 16
T axe de recherche

16.1 Right to Askfora Fee

16.1 Droit de demander une taxe

(a) Each International Sear,;hing Authority may require that the applil:ant pay a fee
("search fee") for its own benefit for carrying out the international search and for performing all other tasks entrusted to International Searching Authorities by the Treaty
and these Regulations.

a) Toute administration chargee ue la
recherche internationale peut exiger du deposant le paiement, a son profit, d'une taxe
pour l'execution de la recherche intemationale et pour l'accomplissement de toutes
les autres täches confiees aux administrations chargees de la recherche internationale
par le traite et par le present reglement
d'execution ( « taxe de recherche »).
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skall detta belopp i enlighet med sökandens
uppgift och i den ordning han angivit fördelas mellan de stater vilkas designeringsavgift täckes av deJ inbetalade beloppet.
b) Om sökanden icke lämnar sådan uppgift och om det belopp som den mottagande
myndigheten erhållit är större än grundavgiften och en designeringsavgift men
mindre än det belopp som hade bort erläggas med hänsyn till antalet designerade stater, skall det belopp som överstiger summan
av grundavgiften och en designeringsavgift
anses utgöra designeringsavgift för de stater
som följer efter den stat som nämnts först i
anhållan, i den ordning dessa stater designerats i anhållan, till och med den designerade stat för vilken hela dcsigneringsavgiften täckes av det inbetalade beloppet.
c) Samtliga designerade stater som tillhör
en grupp stater för vilka samma regionala
patent sökes skall anses täckta av designeringsavgiften för den först nämnda av dessa
stater, om denna stat anges på sätt sägs under a eller om avgiften för denna stat täckes enligt vad som sägs under b.
15.6 Aterbetalning
a) Den internationella avgiften skall återbetalas till sökanden om den mottagande
myndigheten vid prövning enligt artikel
11.1 finner att ansökningen inte uppfyller
de krav som anges i nämnda artikel.
b) Den internationella avgiften skall icke
återbetalas i något annat fall.
Regel 16
Nyhetsgranskningsavgift

16.1 Rätt att taga ut avgift
a) Internationell nyhetsgranskningsmyndighet får taga ut avgift av sökanden för nyhetsgranskningen och för utförandet av alla
andra uppgifter som enligt konventionen
och dessa tillämpningsföreskrifter åligger internationell
nyhetsgranskningsmyndighet
(''nyhetsgranskningsavgift'').
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(b) The search fee shall be collected by
the receiving Office. It shall be payable in
the currency prescribed by that Office, it
being understood that, if that currency is
not the same as the currency of the State
in which the International S:::arching Authority is located, the search fee, when
transferred by the receiving Office to that
Authority, shall be freely convertible into
the currency of thc said State. As to the
time of payment of the search fee, Rule
15.4(a) shall apply.

b) La taxe de recherche est peri;:ue par
l'office recepteur. Elle doit etre payee dans
la monnaie prescrite par cet office; toutefois, si cette monnaie n'est pas celle de l'Etat
ou !'administration chargee de la recherche
internationale a son siege, Ja taxe de recherche doit, lors de son transfert par l'office
recepteur a cette administration, Ctre librement convertible en la monnaie de cet Etat.
La regle 15.4a) s'applique pour le delai de
paiement de la taxe de recherche.

16.2 Refund

16.2 Remboursement

The search fee shall be refunded to the
applicant if the dctennination under Article
11(1) is negative.

La taxe de recherche est remboursee au
deposant si la constatation mentionne a
l'article 11.1) est negative.

16.3 Partial Refund

16.3 Remboursement partiel

Where the intemational application claims
the priority of an carlier intemational application which has been the subject of an
international search by the same International Searching Authority, that Authority
shall refund the search fee paid in connection with the later international application
to the extent and under the conditions
provided for in the agreement under Article
16(3)(b), if the intemational search report
on the later international app!ication could
wholly or partly be based on the results of
the intemational search effected on the earlier international application.

Lorsque la demande intemationale revendique la priorite d'une demande internationale anterieure pour laquelle une recherche internationale a ete effectuee par la
meme administration chargee de la recherche internationale, et lorsque le rapport de
recherche internationale relatif a Ja demande internationaJe posterieure peut se baser,
en tout ou en partie, sur les resultats de
la recherche internationale anterieure, Jadite
administration rembourse la taxe de recherche qui a ete payee en relation avec la
demande internationale posterieure, dans Ja
mesure et aux conditions etablics dans l'accord mentionne a l'article 16.3)b).

Rule 17

Regle 17

The Priority Document
17.1 Obligation to Submit Copy of Earlier

National A pplication

Document de priorite
17.1 Obligation de presenter une copie d'une

demande nationale anterieure

(a) Where the priority of an earJier na-

a) Si la demande internationale revendi-

tional application is claimed under Article 8
in the international application, a copy of
the said national application, certified by
the authority with which it was filed ("the
priority document"), shall, unless already
filed with the receiving Office, together with

que selon l'article 8 la priorite d'une dcmande nationale anterieure, une copie de
cette demande nationale, certifiee conforme
par l'administration aupres de laquelle elle
a ete deposee (« documcnt de priorite »),
doit, si elle n'a pas deja ete deposee aupres
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b) Nyhetsgranskningsavgiften skall uppbäras av den mottagande myndigheten. Den
skall erläggas i den valuta som denna myndighet föreskriver. Är den föreskrivna valutan icke valuta 'i den stat i vilken den internationella
nyhetsgranskningsmyndighetcn
har sitt säte, skall avgiften vara fritt konvertibel till den statens valuta vid överföring från den mottagande myndigheten till
den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten. I fråga om tidpunkt för betalningen av nyhetsgranskningsavgiften gäller regel 15.4.a.
16.2 Aterbetalning
Nyhetsgranskningsavgiftcn skall återbetalas till sökanden om den mottagande myndigheten vid prövning enligt artikel 11.1
finner att ansökningen icke uppfyller de
krav som anges i nämnda artikel.
16.3 A terbetalning av del av avgiften
Om den internationella ansökningen innehåller yrkande om prioritet från tidigare
internationell ansökan, som har varit föremål för nyhctsgranskning vid samma internationella nyhetsgranskningsmyndighct, och
den internationella nyhetsgranskningsrapportcn rörande den senare internationella
ansökningen kan helt eller delvis grundas på
resultaten av den föregående internationella
nyhetsgranskningen, skall denna myndighet
återbetala den nyhetsgranskningsavgift som
betalats i samband med den senare internationella ansökningen i den utsträckning och
på de villkor som föreskrives i den överenskommelse som avses i artikel 16.3.b.
Regel 17
Prioritetshandling
17.l Skyldighet att inge avskrift Gi' tidigare
nationell ansökan
a) Yrkas i internationell ansökan prioritet
från tidigare nationell ansökan enligt artikel
8, skall sökanden inom 16 månader från
prioritetsdagen eller, i det fall som avses i
artikel 23.2, senast då ansökningen enligt
begäran skall handläggas eller prövas till
internationella byrån inge en av den myndig-
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the intemational application, be submitted
by the applicant to the Intemational Bureau
not later than 16 months after the priority
date or, in the case referred to in Article
23(2), not later than at the time processing
or examination is requested.

(b) If the applicant fails to comply with
the requirement under paragraph (a), any
designated State may disregard the priority
claim.
(c) The Intemational Bureau shall record
the date on which it received the priority
document and shall notify the applicant
and the designated Offices accordingly.

de l'office recepteur avec la demande internationale, etre presentee par le deposant au
Bureau international au plus tard a l'expiration d'un detai de seize mois a compter de
la date de priorite ou, dans le cas mentionne
a l'article 23.2), au plus tard a la date ou il
est demande qu'il soit procede au traitement
ou a !'examen de la demande.
b) Si le deposant ne se conforme pas a la
prescription de l'alinea a), tout Etat designe
peut ne pas tenir compte de la revendication
de priorite.
c) Le Bureau international inscrit la <late
de reception du document de priorite et la
notifie au deposant et aux offices designes.

17.2 Availabality of Copies
(a) The International Bureau shall, at the
specific request of the designated Office,
promptly but not before the expiration of
the time limit fixed in Rule 17.l(a), furnish
a copy of the priority document to that
Office. No such Officc shall ask the applicant himself to fumish it with a copy, except where it requires the furnishing of a
copy of the priority docwnent together with
a certified translation thereof. The applicant
shall not be required to furni.sh a certified
translation to the designated Office before
the expiration of the applicaiJle time limit
under Article 22.
(b) The lnternational Burnau shall not
make copies of the priority document available to the public prior to thc international
publication of the international application.

17.2 Obtention de copies
a) Le Bureau international, sur demande
expresse de l'office designe, adresse, dcs que
possible apres l'expiration du delai fixe dans
la regle 17.la), une copie du document de
priorite a cet office. Aucun office designe
ne doit demander de copie au deposant,
sauf lorsqu'il demande la remise d'une copie du document de priorite avec une traduction ccrtifiee conforme de ce docwnent.
Le deposant n'a pas l'obligation de remettre
une traduction certifiee conforme a l'office
designe avant l'expiration du delai applicable
selon l'article 22.

(c) Paragraphs (a) and (b) shall apply
also to any earlier internatior.al application
whose priority is claimed in the subsequent
international application.

c) Les alineas a) et b) s'appliquent egalement a toute demande internationale anterieure dont la priorite est revendiquee dans
la demande internationale posterieure.

Rule 18

Rcgle 18

The Applicant

Deposant
18.1 Domicile
a) Sous reserve de l'alinea b), la determination du domicile du deposant depend
de la Jegislation nationale de l'Etat contrac-

18.l Re.l'idence
(a) Subject to the provisi.ons of paragraph (b), thc question whether an applicant is a resident of the Contracting State

b) Le Bureau intemational ne met pas

a

la disposition du public des copies du
document de priorite avant Ja publication
internationale de la demande internationale.
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het till vilken den nationella ansökningen ingavs bestyrkt avskrift av denna ansökan
("prioritetshandling"), om sådan avskrift icke ingivits till den mottagande myndigheten
samtidigt med den internationella ansökningen.

b) Iakttager sökanden icke vad som sägs
under a, får designerad stat bortse från
prioritetsyrkandet.
c) Internationella byrån skall anteckna
dagen för mottagandet av prioritetshandlingen och meddela sökanden och de designerade myndigheterna vilken dag handlingen mottogs.
17.2 Möjlighet att erhålla avskrifter
a) Internationella byrån skall på uttrycklig begäran av designerad myndighet snarast
efter utgången av den i regel 17.1.a fastställda fristen tillställa denna myndighet avskrift
av prioritetshandlingen. Designerad myndighet får ej begära att sökanden själv skall
inge sådan avskrift utom om myndigheten
begär att avskrift av prioritetshandlingen
skall inges tillsammans med bestyrkt översättning av denna handling. Sökanden är icke skyldig att inge bestyrkt översättning till
designerad myndighet före utgången av den
frist som gäller enligt artikel 22.
b) Internationella byrån får ej tillhandahålla allmiinheten avskrifter av prioritetshandling innan den internationella publiceringen av den internationella ansökningen
ägt rum.
c) Vad som sägs under a och b gäller
även i fråga om tidigare internationell ansökan från vilken prioritet begäres i den
senare internationella ansökningen.
Regel 18
Sökanden
18.l Hemvist
a) Om ej annat följer av vad som sägs under b, skall frågan om sökanden har hemvist i den fördragsslutande stat i vilken han
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of which he claims to be a resident shall
depend on the national law of that State
and shall be decided by the rec:eiving Office.
(b) In any case, possession of a real and
effective industrial or commercial establishment in a Contracting State shall be considered residence in that State.
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tant ou il pretend etre domicile et est tranchee par l'office recepteur.
b) De toute fai;on. la possession d'un
etablissement industriel ou commercial effectif et serieux dans un Etat contractant est
considerce comme constituant domicile dans
cet Etat.

18.2 Nationality

18.2 Nationalite

(a) Subject to the provisions of paragraph
(b), the question whether an applicant is a

a) Sous reserve de l'alinea b), la determination de Ja nationalite du deposant depend de la legislation nationale de l'Etat
contractant dont il pretend etre le national
et est tranchee par l'office recepteur.

national of the Contracting State of which
he claims to be a national shall depend on
the national law of that Statf: and shall be
decided by the receiving Offic:e.
( b) In any case, a legal ent.ty constituted
according to the national law of a Contracting State shall be considered a national
of that State.

b) De toute fai;on, une personne morale
constituee confonncment a la legislation
d'un Etat contractant est consideree comme
ayant la nationalite de cet Etat.

18.3 Several Applicants: Same for All
Designa/ed States

18.3 Plusieurs deposants: les memes pour
tous les Etats designes

If all the applicants are applicants for the
purposes of all designated St1tes, the right
to filc an international application shall
exist if at Jeast one of them is entitled to
file an international application according
to Article 9.

S'il y a plusicurs deposants et s'ils sant
tous deposants pour tous les Etats designes,
le droit de deposer une demande intemationalc existe si run au moins d'cntre eux
est habilitc å dcposer une demande internationale conformement a l'article 9.

18.4 Several Applicants: Different for
Different Designa/ed Sta!es

18.4 Plusicur.1· di!posants: differents pour
dif ji!rent.1· Etats d(;signes

(a) The intemational application may indicate different applicants for the purposes
of different dcsignated States, provided that,
in respect of each designated State, at least
one of the applicants indicated for the
purposcs of that State is entitled to file an
intemational application according to Article 9.
(b) Tf the condition referred to in paragraph (a) is not fulfilled in respect of any
designated Statc, the designation of that
Statc shall be considered not to have been
made.
(c) The International Bureau shall, from
time to time, publish infom1ation on the
various national laws in respect of the
question who is qualified (inventor, successor in titlc of the inventor, owner of the

a) La demandc internationalc peut indiquer differcnts deposants pour differents
Etats c!esignes si, pour chaque Etat designe,
run au moins des deposants indiques pour
cet Etat est habilite a deposer une demande
internationalc conformement a l'article 9.

b) Si la condition figurant a l'alinea a)
n'est pas remplie a l'egard d'un Etat designe,
la designation <le cet Etat est consideree
comme n'ayant pas ete faite.
c) Le Bureau international publie de
temps a autrc des informations relatives
aux divcrscs kgislations nationales, precisant
qui, aux termes de ces legislations, a qualite
(inventeur, ayant cause de l'inventeur, titu-
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påstår sig ha hemvist avgöras av den mottagande myndigheten med tillämpning av
nämnda stats nationella lag.
b) Den som faktiskt driver industriell eller
kommersiell rörelse i en fördragsslutande
stat skall i vart fall anses ha hemvist i den
staten.

18.2 Nationalitet
a) Om ej annat följer av vad som sägs under b, skall frågan om sökanden är medborgare i den fördragsslutande stat i vilken han påstår sig vara medborgare avgöras
av den mottagande myndigheten med tilllämpning av nämnda stats nationeJla lag.
b) Juridisk person som bildats enligt en
fördragsslutande stats nationella Jag skall i
vart fall anses vara medborgare i den staten.
18.3 Flera sökande; samma för alla designerade stater

Om ansökan göres av flera sökande och
samtliga är sökande såvitt avser alla designerade stater, föreligger rätt att inge internationell ansökan om minst en av sökandena
enligt artikel 9 är berättigad att inge sådan
ansökan.
18.4 Flera sökande; olika för olika designerade stater
a) I internationell ansökan får anges olika

sökande såvitt avser olika designerade stater. I fråga om varje designerad stat måste
dock minst en av de sökande som angivits
för denna stat enligt artikel 9 vara berättigad att inge internationell ansökan.

b) Är det villkor som avses under a icke
uppfyllt i fråga om viss designerad stat,
skall anses som om designering av denna
stat icke ägt rum.
c) Internationella byrån skall fortlöpande
publicera upplysningar rörande olika nationella lagars föreskrifter om vem som är
berättigad att inge nationell ansökan (uppfinnare, uppfinnarens rättsinnehavare, den
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invention, or other) to file a national application and shall accompany such information by a warning that the effect of the
international application in any designated
State may depend on whether the person
designated in the international application
as applicant for the purposes of that State
is a person who, under the national law
of that State, is qualified to file a national
app1ication.

laire de l'invention, etc.) pour deposer 1.me
demande nationale~ il joint a ces informations l'avertissement que les effets de la
demande internationale dans un Etat designe peuvent dependre de la question de
savoir si la personne indiquee dans la demande internationale en tant que deposant
aux fins de cet Etat est habilitee, selon la
legislation nationale de cet Etat, a deposer
une demande nationale.

18.S Clzange in tlze Person or Name of tlze

18.S Changement quant <l la personne vu

Applicant
Any change in the person or name of
the applicant shall, on the r·~quest of the
applicant or the receiving Office, be recorded by the lnternational Bureau, which
shall notify the interested lnt·~rnational Searching Authority and the designated Offices accordingly.

au nom du deposant
Tout changement quant a la personne ou
au nom du deposant est, sur requete du
deposant ou de l'office recepteur, cnregistre
par le Bureau international, qui le notifie a
!'administration interessee chargee de la
recherche internationale et aux offices ctesignes.

Rule 19
The Competent Recei1·im; Of fice

Of fice

,.,~ceptt'ur compL-1c111

19.l Wlzere to File
(a) Subject tu the provisions of paragraph (b), the international application shall
be filed. at the option of the applicant, with
the national Office of or a•;ting for the
Contracting State o( which the applicant is
a resident or with the nationa:l Office of or
acting for the Contracting State of which
the applicant is a national.

19.l Oii dt!poser
a) Sous reservc de l'alinea b). la demande
internationale est deposcc, au choix du dcposant, soit aupres de l'office national de
l'Etat contractant ou il est domicilic ou de
l'officc agissant pour cc dcrnier, soit aupres
de l'office national de l'Etat contractant
dont il est le national ou de l'office agissant
pour cet Etat.

(b) Any Contracting State rr:ay agree with
another Contracting State or any intergovernmental organization that the national
Office of the latter State or the intergovernmental organization shall, for all or some
purposes, act instead of the mtional Office
of the former State as receiving Office for
applicants who are residents or nationals of
that former Statc. Notwithstanding such
agreement, the national Office of the former
State shall be considcred the ·:ompetent recciving Office for the purposes of Article

b) Tout Etat contractant peut convenir
avec un autre Etat contractant ou avec toute
organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernicr Etat ou cette
organisation intergouvernementale peut, a
toutes les fins ou a certaincs J'cntre elles,
agir, a la place de l'office national du premier Etat, en tant qu'office reccpteur pour
les deposants qui sont domicilies dans ce
premier Etat ou en sont les nationaux. Nonobstant cct accord, l'office national du
premier Etat est considerc comme ctant
l'office rcccptcur compdent pour l'application de l'article 15.5).
c) En relation avec toutc decision sclon
l'article 9.2), l'Assembtee dcsigne l'office

15(5).
(c) In connet:tion with any decision made
under Article 9(2), the Assembly shall ap-
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som har äganderätt till uppfinningen, m. fl.)
jlimtc en erinran om att rättsverkan av
internationell ansökan i en designerad stat
kan vara beroende av huruvida den som
i den internationella ansökningen anges som
sökande såvitt avser denna stat enligt den
statens nationella lag är berättigad att inge
nationell ansökan.

18.5 Byte av sökande eller iindring av drnnes namn
Byte av sökande eller ändring av dennes
namn skall på begäran av sökanden eller
den mottagande myndigheten antecknas av
internationella byrån, som skall underrätta
berörd internationell nyhetsgranskningsmyndighet samt designerade myndigheter om
bytet eller ändringen.
Regel 19
Behörig mottagande myndighet
a~· ansökan
a) Om ej annat följer av vad som sägs under b. skall internationell ansökan enligt
sökandens val inges till den nationella patentmyndigheten i den fördragsslutande stat
i vilken han har hemvist eller den patentmyndighet som verkar för den staten eller
till patentmyndigheten i den fördragsslutande stal i vilken han är medborgare eller den
patentmyndighet som verkar för den staten.
bl Fördragsslutande stat får avtala med
annan fördragsslutande stat eller med mellanstatlig organisation att sistnämnda stats
nationella patentmyndighet eller den mellanstatliga organisationen skall helt eller delvis i stället för den förstnämnda statens nationella patentmyndighet tjänstgöra som
mottagande myndighet för sökande som har
hemvist i eller är medborgare i förstnämnda
stat. Även om sådan överenskommelse träffats, skall förstnämnda stats nationella patentmyndighet anses vara behörig mottagande myndighet vid tillämpning av artikel
15.5.
c) l samband med beslut enligt artikel
9.2 skall församlingen utse den nationella

19.J Plats för ingfrande
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point the national Office or the intergovernmcntal organization which will act as receiving Office for applications o:E residents or
nationals of States specified l:y the Assemb\y. Such appointment sha\I require the
previous consent of the said national Office or intergovernmental organization.

national ou l'organisation intergouvernementale qui agira en tant qu'office recepteur
pour les demandes deposees par des personnes domiciliees dans les Etats determines
par l'Assemblee ou par des nationaux de
ces Etats. Cette designation exige l'accord
prealable de cet office national ou de cette
organisation intergouvernementale.

19.2 Several Applicant.1·
(a) If there are several applicants and they
have no common agent, their common representative within the mcaning of Rule
4.8 sha\I, for the purposes of fo.e application
of Rule J9.1. be considered the applicant.
(b) lf there are scveral applicants and they
have a common agent, the applicant first
named in the request who is mtitled to file
an international application according to
Articlc 9 shall, for the purposes of the
application of Rule 19.1, be considered the
applicant.

19.2 Plusieurs deposant.1·
a) S'il y a plusieurs deposants qui n'ont
pas de mandataire commun, leur representant commun au sens de la regle 4.8 est, aux:
fins de l'application de Ja rcgle 19.1, considfo~ comme le cteposant.
b) S'il y a plusieurs deposants qui ont un
mandatairc commun, le deposant nomme
en premier lieu dans la requete qui est habilite a deposer une demande internationale
conformement a l'article 9 est, aux fins de
l'application de la reglc 19.1, considere comme Je deposant.

19.3 Publication of Fact of Delegation of
Dutie.1· of Receiving Office
(a) Any agreement referred to in Rule
19.l(b) shall be promptly notified to the
.lnternational Bureau by the Contracting
State which delegates the duties of the receiving Office to the national Office of or
acting for another Contracting State or an
intergovernmental organization.

19.3 Publication du fait de la delegation des
taches de l'office recepteur
a) Tout accord vise a Ja regle 19.lb) est
notifie a bref delai au Bureau international
par l'Etat contractant qui dclcgue les täches
d'office recepteur a l'office national d'un
autre Etat contractant ou a l'office agissant
pour ce dernier, ou encore å une organisation intergouvernementale.

(b) The Jnternational Bureau shall,
promptly upon receipt, publish the notification in the Gazctte.

b) Le Bureau .international publie å bref
delai la notification dans Ja gazette.

Rule 20

Regle 20

Rcceipt of the Jnternational Application

Rfreption de la demande internationa/e

20.l Date and Number
(a) Upon receipt of papers purporting to
be an international application, the receiving
Office shall indelibly mark the date of actual receipt in thc space provided for that
purpose in the request form of each copy
received and one of the num.bers assigned
by the Jnternational Bureau to that Office

20.1 Date et numera
a) A la reception <les documents constituant pretendument une demande intemationale, l'office recepteur appose, d'une maniere indelebile, dans l'espace prevu a cet
effet dans le formulaire de requete de cbaque exemplaire rec;:u et de chaque copie
rec;:ue, la date de reception effective et, sur
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patentmyndighet eller den mellanstatliga
organisation som skall tjänstgöra som mottagande myndighet för ansökningar som inges av sökande som har hemvist i en av
församlingen angiven stat eller är medborgare i sådan stat. Nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation får utses
att tjänstgöra som mottagande myndighet
för sådana ansökningar endast om den i
förväg samtyckt härtill.
19.2 Flera sökande
a) Göres ansökan av flera sökande och
har de ej gemensamt ombud, skall vid tilllämpning av regel 19.1 som sökande anses
den som enligt regel 4.8 är deras gemensamma företrädare.
b) Göres ansökan av flera sökande och
har de gemensamt ombud, skall vid tillämpning av regel 19.1 som sökande anses den i
anhållan först nämnde sökande, som enligt
anikel 9 är berättigad att inge internationell ansökan.

19.3 Publicering av att motlagande myndighets uppgifter över/ätits
a) Fördragsslutande stat som överlåter de
uppgifter som ankommer på mottagande
myndighet till annan fördragsslutande stats
nationella patentmyndighet eller patentmyndighet som verkar för denna stat eller till
mellanstatlig organisation skall omgående
underrätta internationella byrån om överenskommelse som avses i regel 19.l.b.
b) Internationella byrån skall omgående
publicera underrättelsen i sin officiella tidning.

Regel 20
Alottagande av internationell ansökan
20.1 Datum och nummer
a) Vid mottagandet av handlingar som utges för att utgöra en internationell ansökan
skall den mottagande myndigheten på därför avsedd plats i varje mottaget exemplar
av formulär för anhållan med beständig
skrift ange dagen för det faktiska mottagandet samt på varje blad i varje mottaget
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on each sheet of cach copy rn;eived.

(b) The place on each sheet where the
date or number shall be marked, and other
details, shall be specified in the Administrative Instructions.

20.2 Receipt 011 Differe11t Days
(a) In cases where all th·~ sheets pertaining to the same purported intemational
application are not received on the same day
by the receiving Office, that Office shall
correct the datc marked on the request
(still leaving lcgible, however, the earlier
date or dates already markej) so that it
indicates the day on which the papers completing the international application were
received, provided that
(i) where no invitation under Article 11
(2)(a) to correct was sent to the applicant,
the said papers are received within 30 days
from the date on which sheets were first
received;
(ii) where an invitation under Article 11
(2)(a) lo corrcct was sent to the applicant,

the said papers are received within the applicable time limit under Rule 20.6;
(iii) in the case of Article 14-(2), the missing drawings are received within 30 days
from the date on which the incomplete papers were filed;
(iv) the absence or later receipt of any
shcet containing the abstract or part thereof
shall not, in itself, require any correction
of thc date marked on the request.
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chaque feuille de chaque exemplaire re9u
et de chaque copie rei;:ue, l'un des numeros
assignes par Je Bureau international a cet
office.
b) La place ou, sur chaque feuille, la
date ou le numero doivent etre apposes,
ainsi que d'autres details, sont specifies dans
les instructions administratives.
20.2 Reception a des jours different.1·
a) Dans les cas ou toutes les feuilles appartenant a un~ meme pretendue demande
internationale ne sont pas re9ues Je meme
jour par l'office recepteur, ce dernier corrige
la <late apposee sur la requete (en laissant
toutefois lisibles la ou les dates anterieures
deja apposees) en indiquant la date de reception des documents completant Ja demande internationale, a condition que:
i) lorsqu'aucune invitation a corriger selon
l'article l l.2)a) n'a ete envoyee au deposant,
lesdits documents soient rei;:us dans les
trente jours a compter de la date a laquelle
des feuilles ont ete rei;:ues pour la premiere
fois;
ii) lorsqu'une invitation a corriger selon
l'article I I .2)a) a ete envoyee au deposant,
lesdits documents soient re9us dans le delai
applicablc selon la regle 20.6;
iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient rei;:us dans les trente
jours a compter de la <late a laquelle les
documents incomplets ont ete deposes;

(b) Any sheet received on a date later
than the <late on which sheets were first
received shal\ be marked by the receiving
Office with the datc on which it was received.

iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrege
ou une partie de l'abrege manque, ou
qu'elle est rei;:ue en retard, n'exige pas la
correction de la date indiquee sur la requete.
b) L'office recepteur appose, sur toute
feuille rei;:ue a une date posterieure a celle
ou des feuilles ont etc rei;:ues pour la premii:!re fois, la <late de la reception de ladite
feuille.

20.3 Corrected Jnternational Application
In the case referred to in Article 11(2)(b),
the receiving Office shall correct the date
marked on the request (still leaving legible,

20.3 Demande internationale corrigee
Dans le cas vise a l'article l l.2)b ), l'office
recepteur corrige la date apposee sur la
requcte (en laissant toutefois lisibles la ou
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exemplar av ansökningshandlingarna anbringa ett av de nummer som myndigheten
fått sig tilldelade av internationella byrån.
b) Bestämmelser om var datum och nummer skall t·nges på bladen samt andra närmare bestämmelser ges i de administrativa
föreskrifterna.
20.2 Mottagande olika dagar
a) I de fall samtliga blad i vad som utges
för att vara en internationell ansökan icke
inkommer till den mottagande myndigheten
samma dag, skall denna myndighet ändra
det datum som angivits på anhållan (varvid
dock tidigare angivet datum eller tidigare
angivna data skall kvarstå läsbara) till att
avse dagen för mottagandet av de handlingar som kompletterar den internationella ansökningen, under förutsättning att,
i) om anmodan att vidtaga rättelse i enlighet med artikel 11.2.a icke har sänts till
sökanden, nämnda handlingar mottages
inom trettio dagar från den dag då handlingar först mottagits,

ii) om anmodan att vidtaga rättelse i enlighet med artikel 11.2.a har sänts till sökanden, nämnda handlingar mottages inom
den frist som gäller enligt regel 20.6,
iii) i det fall som avses i artikel 14.2, de
saknade ritningarna mottages inom trettio
dagar från den dag då de ofullständiga
handlingarna ingavs,
varvid dock,
iv) om blad som innehåller sammandrag
eller del av sammandrag saknas eller mottages för sent, detta icke skall medföra
att det datum som angivits på anhållan skall
ändras.
b) Den mottagande myndigheten skall på
varje blad som mottages efter den dag då
blad först mottagits ange dagen för mottagandet av detta blad.

20.3 Rättad internatiollell amökan
I fall som avses i artikel 11.2.b skall den
mottagande myndigheten ändra det datum
som angivits på anhållan (varvid dock tidi-
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however, the earlier <late or dates already
marked) so that it indicates. the day on
which the last required corn:ction was received.

le~•

20.4 Determination under Article 11 (l)
(a) Promptly af ter receipt of the papers
purporting to be an international application, the receiving Office st:.all determine
whether the papers comply with the requirements of Article 11(1).

20.4 Constatation au sens de l'article Il .l)
a) A bref delai apres reception des documents constituant pretendument une demande internationale, I'office recepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l'article 11.1 ).

(h) For the purposes of Article ll(l)(iii)

b) Aux fins de J'article 11.l)iii)c), il suffit
d'indiquer le nom du deposant de maniere
a permettre d'en etablir l'identite, meme si
ce nom est mal orthographie. si les prenoms
ne sont pas complets ou, dans le cas d'une
personne morale, si l'indication du nom est
abregee ou incomplete.

it shall be sufficient to indicate the
name of thc applicant in a way which allows his identity to be estab;jshed even if
the name is misspelled, the given names
are not fully indicated, or, in the case of
legal entitics. the indication of the name
is abbreviated or incomplete.
(c),

dates anterieures deja apposees) en indiquant la date de reception de la demiere
correction exigee.

20.5 Positi\>e Determination

20.5 Constatation positi1·e

(a) Jf the determination Jnder Article
11 (1) is positive, the receiving Office shall
stamp in the space provided for that purpose in the request form the name of the
receiving Office and the words "PCT International Application." or ';D,~mande internationale PCT." Jf the official Janguage of
the receiving Office is neither English nor
French, the words "Jnternational Application" or "Demande internationale" may be
accompanied by a translation of these
words in the official language of the receiving Office.

a) Si la constation au sens de l'article
11.1) est positive, l'office recepteur appose.
dans l'espace prcvu a cet effet dans le
formulaire de requete, son timbre et les
mots « Demande intcrnationalc PCT » ou
« PCT lnternational Application ». Si Ja Jangue officielle de J'office recepteur n'est ni le
fran9ais ni l'anglais, les mots « Demande
internationale » ou « International Application » peuvent etre accompagnes de Ieur
traduction dans la Jangue officielle de cet
office.

(h) The copy whose requ·~st sheet has
been so stamped shall be the record copy
of the international application.
(c) The receiving Office shall promptly
notify the applicant of the international application number and the international filing
<late.

b) L'exemplaire sur la requete duquel ce
timbre a ett: appose constitue J'exemplaire
original de la demande intemationale.
c) L'office recepteur notifie it bref delai
au deposant Je numero de la demande internationale et la date du depöt international.

20.6 Invitation ta Correct
(a) The invitation to correct under Article
11(2) shall specify the requirement provided
for under Article 11(1) which, in the opinion

20.6 Invitation a corriger
a) L'invitation a corriger selon l'article
11.2) doit preciser quelle condition figurant
a l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office
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gare angivet datum eller tidigare angivna
data skall kvarstå läsbara) till att avse dagen för mottagandet av den sista begärda
rättelsen.
20.4 Avgörande enligt artikel 11.1
a) Efter att ha mottagit handlingar som
utges för att utgöra en internationell ansökan, skall den mottagande myndigheten
utan dröjsmål avgöra huruvida dessa handlingar uppfyller de krav som anges i artikel
11.1.
b) Vid tillämpning av artikel 11.1.iii.c är
det tillfyllest att sökandens namn anges så
att hans identitet kan fastställas, även om
namnet är felstavat, förnamnen icke är
fullständigt angivna eller, såvitt avser juridisk person, namnet angivits i förkortad
form eller denna uppgift är ofullständig.

20.5 Ansökningen uppfyller de krav som
anges i artikel 11.Z
a) Finner den mottagande myndigheten
att internationell ansökan uppfyller de krav
som anges i artikel 11.1, skall denna myndighet på härför avsedd plats i formuläret
för anhållan medelst stämpel införa myndighetens namn samt orden "PCT International Application" eller "Demande internationale PCT" (Internationell ansökan
PCTl. Om den mottagande myndighetens
officiella språk icke är engelska eller franska, får orden "Intcrnational Application"
eller "Demande internationale" följas av en
översättning av dessa ord till den mottagande myndighetens officiella språk.
b) Det exemplar i vilket dessa uppgifter
införts i anhållan utgör originalexemplaret
av den internationella ansökningen.
c) Den mottagande myndigheten skall
utan dröjsmål lämna sökanden uppgift om
<let nummer och den internationella ingivningsdag som åsatts den internationella ansökningen.

20.6 Anmodan att vidtaga rättelse
a) I anmodan att vidtaga rättelse i enlighet med artikel l l.2 skall anges vilket av de
i artikel 11.1 uppställda kraven som enligt
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of the receiving Office, has not been fulfilled.
(b) The receiving Office sh.all promptly
mail the invitation to the applicant and shall
fix a time limit, reasonable under the circumstances of the case, for filing the correction. The time limit shaB not be less
than 10 days, and shall not ex1;eed 1 month,
from the date of the invitation.. If such time
Jimit expires after the expiration of 1 year
from the filing date of any application
whose priority is claimed, the receiving Office may call this circumstancc to the attention of the applicant.

recepteur, ete remplie.
b) L'office recepteur adresse a bref delai
l'invitation au deposant et fixe un delai,
raisonnable en l'espece, pour Je depöt de la
correction. Ce delai ne doit pas etre infi:rieur a dix jours, ni superieur ä. un mois, ä.
compter de la date de !'invitation. Si ce
delai expire apres l'expiration d'une annee
a compter de la date du depöt de toute
demande dont Ja priorite est revendiquee,
l'office recepteur peut porter cette circonstancc a l'attention du deposant.

20. 7 Negative Determination

20.7 Constatativn negative

H the receiving Office dot!s not, within
the prescribed time limit, receive a reply to
its invitation to correct, or if the correction
offered by the applicant still does not fulfill
the requirements provided for under Article
11 (1), it shall:

Si l'office rt:cepteur nc rei;oit pas, dans
le ctelai prescrit, de reponse a son invitation
a corriger, ou si Ja correction presentee par
le deposant ne remplit toujours pas les conditions figurant a J'article 11.1 ):

(i) promptly notify the app:icant that his
application is not and will not be treated
as an international application and shall
indicate the reasons therefor,

i) il notifie a bref delai au deposant que
sa demande n"est pas el ne sera pas traitce
comme unc demande internationale et indique les motifs de cettc decision;

(ii) notify the Internationa!; Bureau that
the number it has marked on the papers will
not be used as an international application
number.
(iii) kecp the papers constituting the purported international application and any
correspondence relating thereto as provided
in Rule 93.J, and

ii) il notifie au Bureau international quc
le numcro qu"il a apposc sur les documents
ne sera pas utilist! en tant que numero de
dcmandc internationale;
iii) il conservc les clocuments constituant
la pretenduc clemande intcrnationale et toute
corresponclance y relative conformement a
la reglc 93.1;

(iv) send a copy of the said papers to the
International Bureau where, pursuant to a
request by the applicant under Article 25(1),
the International Bureau needs such a copy
and specially asks for it.

iv) il adresse unc copic desdits documents
au Bureau international si, en raison d'une
requete du deposant selon J"article 25. I), ce
Burcau a besoin d'unc telle copie et en
demande expresscment une.

:o.8

20.8 Erreur de l'off ice recepteur

Error by the Receiving Office

lf the recciving Office later discovers, or
on thc basis of the applicant's reply realizes,
that it has erred in issuing an invitation to
correct since the requirements provided for

Si ulterieurcment, J"officc reccpteur dccouvre, ou constate sur la basc de la rcponsc
du dcposant, qu'il a commis unc crreur en
adressant unc invitation a corriger, puisquc
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den mottagande myndighetens uppfattning
icke är uppfyllt.
b) Den mottagande myndigheten skall
utan dröjsmål sända denna anmodan till
sökanden och f~stställa en med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet skälig
tidsfrist för ingivande av rättelse. Denna
frist får icke vara kortare än tio dagar från
dagen för anmodan och ej heller längre än
en månad från nämnda dag. Om denna frist
utgår efter di.:t att ett år förflutit från dagen
för ingivandet av ansökan från vilken prioritet yrkas, får den mottagande myndigheten
fästa sökandens uppmärksamhet på detta.
20.7 Ansökningen uppfyller ej de krav som
anges i artikel 11.1
Om den mottagande myndigheten icke inom föreskriven tid får svar på sin anmodan
om rättelse eller om internationell ansökan
trots den av sökanden ingivna rättelsen fortfarande icke uppfyller de krav som anges i
artikel 11. l, skall myndigheten
i) utan dröjsmål underrätta sökanden om
att hans ansökan icke behandlas och icke
kommer att behandlas som en internationell
ansökan samt ange skälen för myndighetens
ställningstagande,
ii) meddela internationella byrån att det
nummer som myndigheten angivit på handlingarna icke kommer att användas som
internationellt ansökningsnummer,
iii) enligt vad som föreskrives i regel 93. l
bevara de handlingar som ingår i vad som
utgivits för att utgöra en internationell ansökan samt all skriftviixling som hänför
sig till dessa handlingar,
iv) slinda avskrift av nämnda handlingar
till internationella byrfm, om byrån i anledning av begäran av sökanden enligt artikel
25.1 behöver få tillgång till sådan avskrift
och uttryckligen begär att få tillgång till dylik avskrift.
20.8 Misstag frän mottagande my11dighe1s
sida
Om den mottagande myndigheten senare
upptäcker eller i anledning av sökandens
svar finner att den felaktigt anmodat sökanden att vidtaga rättelse, eftersom de krav
14Riksdagen 1977/78. I s11ml. Nr/. Del B

209

Prop. 1977/78:1. Del B

210

under Article 11 (1) were fulfilled when the
papers were received, it shall proceed as
provided in Rule 20.5.

les conditions figurant a l'article 11.1)
etaient remplies Jors de la reception des
documents, il procede de la maniere prevue
a la regle 20.5.

20.9 Certif ied Copy for the Applicant
Against payment of a fee, the receiving
Office shall furnish to the applicant, on
request, certified copies of the international
application as filed and of any corrections
thereto.

20.9 Copie certifiee conforme pour le
deposant
Contre paiement d'une taxe, l'office recepteur fournit au deposant, sur demande,
des copies certifiees conformes de la demande internationale, telle qu'elle a ete deposee, ainsi que de toutcs corrections y
relatives.

Rule 21

Rl~gle

21

Preparation of Copies

Prt;paration de copies

21.1 Responsibility of the Receiving Office

21.1 Responsabilitf: de l'office recepteur
a) Lorsqu'il est exige que la demande

( a) Where the international application
is required to be filed in one copy, the receiving Office shall be respor,.sible for preparing the home copy and the sean:h copy
required under Article 12(1).

(b) Where the international application is
required to be filed in two c.opies, the receiving Office shall be responsible for preparing thc home copy.
(c) lf the international application is filed
in less than thc number of copies required
under Rule 11.l (b ), the receiving Office
shall be responsible for the prompt preparation of the number of copies requircd, and
shall have the right to fix a fee for performing that task and to collect such fee
from the applicant.

internationale soit deposee en un seul exemplaire, l'office rccepteur a la responsabilite
de la preparation de sa propre copie et de
la copie de recherche requises selon l'article
12.1 ).
b) Lorsqu'il est exige que la demande internationale soit deposee en deux exemplaires, J'office recepteur a la responsabilite
de la preparation de sa propre copie.
c) Si la demande internationale est dcposC:e en un nombrc d'exemplaires inferieur
it celui prcvu a la rcgle 11.lb), l'office recepteur a la responsabilitt: de la prompte
preparation du nombre requis de copies; il
a Je droit de fixer une taxe pour l'ext:cution
de cette täche et de percevoir cctte taxe
du dcposant.

Rule 22

Regle 22

Transmittal of the Record Copy
22.1 Procedure
(a) lf the determination under Articlc
11 (I) is positive, and unles~ prescriptions
concerning national security prevent the
international application from being treated
as such, the receiving Office shall transmit
the record copy to the International Bureau.
Such transmittal shall be effected promptly
after receipt of the international application
or, if a check to preserve national security

22.l Proddure
a) Si la constatation prcvue a l'article
11.1) est positive et si les prescriptions rclatives a la dcfcnce nationale n'empechent
pas Ja demande internationalc d'ctre traitee
commc telle, l'office recepteur transmct
l'exemplaire original au Burcau international. Une tclle transmission doit se fairc
a brcf delai apres reception de la dcmande
internationale ou, si un contröle doit ctre

Transmission de l' exemplaire original
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som anges i artikel 11.1 var uppfyllda när
handlingarna mottogs, skall myndigheten
förfara i enlighet med vad som sägs i regel
20.5.
20.9 Bestyrkt avskrift till sökanden
Mot erläggande av avgift skall den mottagande myndigheten på begäran av sökanden
tillställa denne bestyrkta avskrifter av den
internationella ansökningen i den lydelse
ansökningen hade vid ingivandet samt av
alla rättelser som vidtagits i ansökningen.

Regel 21
Framstiillning av avskrifter

21.1 Mottagande myndighets uppgifter
a) Skall internationell ansökan inges i ett
exemplar, svarar den mottagande myndigheten för framställning av det för denna
myndighet avsedda exemplaret och av
granskningsexemplaret, vilka exemplar erfordras enligt artikel 12.1.
b) Skall internationell ansökan inges i två
exemplar, svarar den mottagande myndigheten för framställning av det för denna myndighet avsedda exemplaret.
c) Inges internationell ansökan i mindre
antal exemplar än som kräves enligt regel
11.1.b, skall den mottagande myndigheten
svara för att erforderligt antal avskrifter
framstlilles utan dröjsmål. Myndigheten har
rätt att fastställa en avgift för utförandet av
denna uppgift samt att uttaga denna avgift
av sökanden.
Regel 22
översiindande

al'

arkivexemplar

22. l F iirfarande
a) Finner den mottagande myndigheten
att internationell ansökan uppfyller de krav
som anges i artikel 11.1 och hindrar icke bestämmelser rörande nationell säkerhet att
den internationella ansökningen behandlas
som sådan, skall den mottagande myndigheten sända arkivexemplaret till internationella byrån. översändandet skall ske snarast
efter det att den internationella ansökningen
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must be performed, as soon as the necessary
clcarance has been obtained. In any case,
the recciving Office shall transmit the record copy in time for it to reach the lnternational Bureau by the expiration of the
13th month from the priority date. If the
transmittal is effectcd by maiL the receiving
Officc shall mail the record c:opy not later
than 5 days prior to the expi ration of the
13th month from the priority date.

(b) Jf the applicant is not in possession
of the notification of receipt. sent by the
Jnternational Bureau under Rule 24.2(a) by
the cxpiration of 13 months and 10 days
from the priority date, he sb.all have the
right to ask the receiving Officc to give
him thc record copy or, should the receiving Office allege that it has transmitted the
record copy to the International Bureau,
a ccrtified copy based on thc! home copy.

(c) The applicant may tran:>mit the copy
he has receivcd under paragrnph (b) to the
Tntcrnational Bureau. Unles:; the record
copy transmittcd by the receiving Office has
bccn rcccived by the International Bureau
before the receipt by that Bureau of the
copy transmitted by thc applic:ant, the latter
copy shall be considered the record copy.

22.2 Alternative Procedure
(a) Notwithstanding the prov1s1ons of
Rulc 22.1, any receiving Office may provide
that the rccord copy of any international
application filcd with it shall be transmitted,
at the option of thc applicant, by the rcceiving Officc or through thc applicant. The rcceiving Office shall inform thc International
Bureau of the cxistcnce of any such provision.
(b) The applicant shall exercise thc option
through a written noticc, which he shall file
together with the international application.
If hc fails to excrcisc the said option, the
applicant shall be considered to have opted
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effectue du point de vuc de la defense
nationale, des que l'autorisation necessaire
a etc obtenue. En tout cas, l'office recepteur doit transmettre l'exemplaire original
suffisamment a temps pour qu'il parvienne
au Bureau international a l'expiration du
treizieme mois a compter de la date de
priorite. Si la transmission se fait par voie
postale, l'office recepteur doit proceder a
!'expedition de l'exemplairc original cinq
jours au plus tard avant l'expiration du
treizieme mois a comptcr de la date de
priorite.
b) Si le deposant n'est pas en possession,
a l'expiration de treize mois et dix jours
a compter de la datc de priorite, de la
notification de reception adressce par le
Bureau international selon la rcgle 24.2a),
il a le droit de demander a l'office receptcur qu'il lui remette l'cxemplaire original
ou une copie ccrtificc conforme de l'exemplaire en qucstion etablie sur la base de la
copie pour l'officc receptcur ci celui-ci
prctend avoir deja transmis l'exemplaire
original au Burcau international.
c) Le deposant peut transmettre au Bureau intcrnational la copie qu'il a rc<;uc conformement a l'alinea b). Si l'exemplaire
original transmis par l'office rccepteur n'a
pas ete rc<;u par le Bureau international
avant la reception, par ce Bureau, de la
copie transmise par le deposant, cette derniere est consideree comme constituant
l'exemplaire original.
22.2 Proci!dure alternative
a) Nonobstant les dispositions de la regle
22.1, tout office recepteur peut prevoir que
l'exemplairc original de toute demande internationale deposee aupres de lui est transmis, au choix du deposant. par l'office recepteur ou par le deposant. L'office receptcur informe le Bureau intemational de
l'existence d'une telle disposition.
b) Le deposant exerce son choix par le
moyen d'une notice ccrite qu'il ctepose avec
la demande internationale. S'il n'exerce pas
ce choix, il est considere comme ayant
choisi la transmission par l'office recepteur.
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mottagits eller, om kontroll med hänsyn till
behovet av skyddet för nationell säkerhet
måste utföras, så snart erforderligt tillstånd
erhållits. Den mottagande myndigheten får
i vart fall icke avsända arkivexemplaret
senare än att det kommer internationella
byrån tillhanda inom tretton månader från
prioritetsdagen. Sker översändandet med
posten, skall den mottagande myndigheten
avsända arkivexemplaret senast fem dagar
innan tretton månader har förflutit från
prioritetsdagen.
b) Har sökanden, när tretton månader tio
dagar förflutit från prioritetsdagen, ej erhållit av internationella byrån enligt regel 24.2.a
sänd underrättelse om mottagandet, har han
rätt att hos den mottagande myndigheten
begära att få arkivexemplaret eller, om denna myndighet gör gällande att den sänt arkivexemplaret till internationella byrån, bestyrkt avskrift av den mottagande myndighetens exemplar.

c) Sökanden får till internationella byrån
sända det exemplar han mottagit enligt vad
som sägs under b. Har det av den mottagande myndigheten översända arkivexemplaret ej mottagits av internationella byrån innan byrån mottager det exemplar som
sänts av sökanden, skall sistnämnda exemplar anses vara arkivexemplar.

22.2 Alternatil't förfarande
a) Utan hinder av vad som sägs i regel
22.l får mottagande myndighet föreskriva
att arkivexemplar av sådan internationell
ansökan som ingivits till denna myndighet
enligt sökandens val skall översändas av den
mottagande myndigheten eller av sökanden.
Den mottagande myndigheten skall underrätta internationella byrån om att sådan valmöjlighet finns.
b) Sökanden skall utnyttja denna valmöjlighet genom att ange sitt val i skrivelse
som skall inges samtidigt med den internationella ansökningen. Underlåter sökanden att utnyttja valmöjligheten, skall han
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for transmittal by the ieceiving Office.
(c) Where the applicant O;Jts for transmittal by the receiving Office, the procedure
shall be the same as that provided for in
Rule 22.1.
(d) Whcre the applicant oots for transmittal through him, he shall indicate in the
notice refcrrcd to in paragraph (b) whether
he wishes to collect the record copy at the
receiving Office or wishes the receiving
Office to mail the record copy to him. If
the applicant expresses the wish to collect
thc rccord copy, the receiving Officc shall
hold that copy at the disposal of the applicant as soon as the clearance referred to in
Rule 22.l(a) has been obtained and, in any
casc, including the casc where a check for
such clearance must be performed, not later
than 10 days before the expiration of 13
months from the priority <late. lf, by the
expiration of the time limit for receipt of
thc record copy by the Jntnnational Burcau. the applicant has not colJected that
copy, thc rccciving Office shall notify the
International Bureau accordingly. 1f the
applicant expresses thc wish that the receiving Office mail the recorcl copy to him or
fails to exrrcss thc wish to collect the record copy, thc rccciving Officc shall mail
that copy to thc applicant a;; soon as the
clearance referred to in Rule 22.l(a) has
been obtaincd and, in any case, including
the case wherc a check for ~.uch clearance
must be pcrformed, not later than 15 days
before the cxpiration of 13 months from
the priority datc.
(e) Where the rcceiving Office does not
hold the record copy at the d isposal of the
applicant by the <late fixed in paragraph
(J), or wherc, after having asked for the
record copy to be mailed to him, the applicant has not rcceived that copy at least
10 days beforc the expiration of 13 months
from the priority date, the applicant may
transmit a copy of his intcrna1:ional application to the fnternational Bureau. This copy
("provisional rccord copy") shall be replaced by the record copy or, if the record
copy has been !ost, by a substitute record

c) Lorsque le deposant choisit la transmission par l'office recepteur, la procedure
est la meme quc celle qui est prevue a la
regle 22.1.
d) Lorsque le deposant chosit de proceder
lui-memc a la transmission, .il indique dans
la notice mcntionncc a l'alinea b) s'il desire
retirer l'exemplaire original aupres de l'office recepteur ou s'il desire que ce dernier
lui envoie ledit excmplaire original par
voie postale. Si le dcposant choisit de retirer
l'exemplaire original. l'office rccepteur tient
cet exemplaire a sa disposition dcs que
l'autorisation mentionnec a la rcgle 22.1 a)
a etc obtenue et, dans tous les cas, y
compris le cas ou un controle en vue de
cctte autorisation doit etre effectue, dix
jours au plus tard avant J'expiration du
treizicme mois ii. compter de la <late de
priorite. Si le delai de reception de l'exemplairc original par le Hureau international
expire sans que le deposant ait retire cet
cxemplaire, J'officc rccepteur Je notifie au
Bureau international. Si le dcposant desire
quc l'office reccpteur lui envoie J'exemplaire
original par voic postale ou s'il n'exprime
pas Je dcsir de retirer ledit excmplaire original, l'office rccepteur lui envoie cet exemplairc par voic postale des quc l'autorisation mentionnee a Ja regle 22. la) a Cte
obtenue et, dans tous les cas, y compris le
cas ou un controle en vue de cette autorisation doit etrc cffectue, quinze jours au plus
tard avant l'expiration du treizicme mois a
compter de la date de prioritc.
e) Lorsquc l'office recepteur nc tient pas
l'cxemplaire original a la disposition du deposant ii. la date indiquce a l'alinfa d) ou
lorsque le dcposant, ayant demande que
l'exemplaire original lui soit adresse par
voie postale, ne l'a pas re<;:u dix jours au
moins avant l'expiration du trcizicme mois
ii. comptcr de Ja date de priorite, le deposant peut transmettrc une copie de sa demande internationale au Bureau international. Cctt~ copie (« exemplaire original
provisoire ») est remplacce par J'exemplairc
original ou, si cc dcrnier est perdu, par une
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anses ha valt översändande genom den mottagande myndighetens försorg.
c) Väljer sökanden översändande genom
den mottagande myndighetens försorg, skall
det förfarande som föreskrives i regel 22.1
tillämpas.
d) Väljer sökanden att själv ombesörja
övcrsändandet, skall han i den skrivelse
som avses under b ange om han önskar
hämta arkivexemplaret hos den mottagande
myndigheten eller önskar att denna myndighet översänder det till honom med posten. Om sökanden väljer att hämta arkivexemplaret, skall den mottagande myndigheten hålla det tillgängligt för honom så
snärt det tillstånd som avses i regel 22.1.a
erhållits och i vart fall - även om kontroll
måste utföras innan sådant tillstånd kan ges
- senast tio dagar innan tretton månader
förflutit från prioritetsdagen. Har sökanden
ej hämtat arkivexemplaret vid utgången av
den frist inom vilken internationella byrån
skall ha mottagit detta exemplar, skall den
mottagande myndigheten underrätta internationella byrån härom. Om sökanden önskar att den mottagande myndigheten skall
skicka arkivexemplaret till honom med posten eller underlåter att meddela att han önskar h~imta arkivexemplaret, skall den mottagande myndigheten sända det till honom
rrn:d posten så snart det tillstånd som avses i
regel 22.1.a erhållits och i vart fall - även
om kontroll måste utföras innan sådant tillstånd kan ges - senast femton dagar innan
tretton månader förflutit från prioritetsdagen.
e) Håller den mottagande myndigheten ej
arkivexemplaret tillgängligt för sökanden
den dag som anges under d eller har sökande som begärt att arkivexemplaret skall
skickas till honom med posten ej mottagit
detta exemplar senast tio dagar innan tretton månader förflutit från prioritetsdagen,
får sökanden sända avskrift av den internationella ansökningen till internationella
byrån. Denna avskrift ("provisoriskt arkivexemplar") skall snarast möjligt, och i vart
fall inom fjorton månader från prioritetsdagen, ersättas av arkivexemplaret eller, om
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copy certified by the receiviii1g Office on
the basis of the home copy, as soon as
practicable and, in any case, before the expiration of 14 months from the priority
date.

copie de l'exemplaire original etablie sur la
base de la copie pour l'office recepteur et
certifice conforme par cet office, des que
cela est possible et, en tout cas, avant l'expiration du quatorzieme mois a compter de
la date de priorite.

22.3 Time Limit under Article 12(3)
(a) The time limit referred to in Article
12(3) shall be:
(i) where the procedure under Rule 22.1
or Rule 22.2(c) applies, 14 mo:1ths from the
priority date;
(ii) where the procedure under Rule
22.2(d) applies, 13 months from the priority
date, except that, where a provisional record
copy is filed under Rule 22.2(e), it shall
be 13 months from the priority date for the
filing of the provisional record copy, and
14 months from the priority date for the
filing of the record copy.

22.3 Detai prevu al"article 12.3)
a) Le delai pn!vu a l'article 12.3) est:

( b) Article 48( I) and Rule 82 shall not
apply to thc transmittal of the record copy.
Article 48(2) remains applicable.

i) en cas d'application de la procedure
prevue aux regles 22.l Oll 22.2c), de quatorze mois a compter de la date de priorite;
ii) en cas d'application de la procedure
prevue a la reglc 22.2d), de treize mois a
compter de la date de priorite, etant toutefois entendu que, en cas de depöt d'un
exemplaire original provisoire selon la regle
22.2e), ce delai est de treize mois a compter
de la date de priorite pour le depöt de
l'exemplaire original provisoire et de qua·
torze mois a compter de la date de priorite
pour le depöt de l'exemplaire original.
b) L'articlc 48.1) et la regle 82 ne s'appliquent pas il la transmission de l'exemplaire
original. Les dispositions de l'article 48.2)
demeurcnt applicables.

22.4 Statistics Cvncerning Non-Compliance
with Rules 22.l and 22.2
The number of instances in which, according to the knowledge of the International Bureau, any recciving Office has not
complied with the requirements of Rules
22.l and/or 22.2 shall be indi.;ated, once a
year, in the Gazetle.

22.4 Statistiques relati1•e.v å /"inobsen·ation
des rcgies 22.l et 22.2
Le nombrc des cas dans lesquels, a la
connaissance du Bureau intemational, un
office rccepteur ne s'est pas confonne aux
exigences des rcgles 22. l et 22.2 est indique,
une fois par an, dans la gazette.

22.5 Documents Filed with the International
Application
For the purposes of the present Rule, the
term "record copy" shall include also any
document filed with the intemational application referred to in Rule 3.3(a)(ii). If
any doc:iment referred to in Rule 3.3(a)(ii)
which is indicatcd in the che~k list as accompanying the international application is
not, in fact, filed at the Iates·~ by the time
the record copy lcaves the receiving Office,
that Office shall so note on the check list

22.5 Documents deposes avec la demande
i11ternationale
Aux fins de la presente regle, l'expression
« cxemplaire original » s'applique egalement
a tout documcnt dcpose avec la demande
internationale et vise a la rcgle 3.3a)ii). Si
l'un des documents vises a la rcgle 3.3a)ii)
qui, selon le bordereau, devrait accompagner
la dcmande internationalc n'est pas depose
au plus tarcl au moment ou l'exemplaire
original est transmis au Bureau international
par l'office reccpteur, ce demicr le note sur
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detta gått förlorat, av en på grundval av
den mottagande myndighetens exemplar
framställd avskrift av arkivexemplaret, vilken avskrift skall vara bestyrkt av denna
myndighet.

22.3 Frist enligt artikel 12.3
a) Den frist som avses i artikel 12.3 är
i) fjorton månader från prioritetsdagen
om förfarande enligt regel 22.1 eller regel
22.2.c skall tillämpas,
ii) tretton månader från prioritetsdagen
om förfarande enligt regel 22.2.d skall tilllämpas; har provisoriskt arkivexemplar ingivits enligt regel 22.2.e är fristen tretton
månader från prioritetsdagen för ingivande
av provisoriskt arkivexemplar och fjorton
månader från prioritetsdagen för ingivande
av arkivexemplar.

b) Artikel 48.1 och regel 82 är ej tilllämpliga på översändande av arkivexemplar.
Artikel 48.2 förblir tillämplig.

22.4 Statistik angående underlåtenhet att
iakttaga bcstiimme/serna i reglerna 22 .1
och 22.2

Antalet fall i vilka en mottagande myndighet, enligt vad som kommit till internationella byråns kännedom, ej uppfyllt de
krav som uppställes i regel 22.1 eller 22.2
skall redovisas en gång om året i unionens
officiella tidning.
22.5 Handlingar som ingivits tillsammans
med internationell ansökan
Med "arkivexemplar" avses i denna regel
även i regel 3.3.a.ii nämnd handling som
ingivits tillsammans med internationell ansökan. Har handling, som avses i regel
3.3.a.ii och som enligt förteckningen ingivits
tillsammans med den internationella ansökningen, ej ingivits senast när den mottagande myndigheten avsänder arkivexemplaret
till internationella byrån, skall denna myndighet anteckna detta på förteckningen, och
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and the said indications shall be considered
as if it had not been made.

le bordereau, qui est considere ne pas faire
mention dudit document.

Rule 23

Regle 23

Transmittal of the Search Copy

Trummission de la copie de recherche

23 .I Procedure
(a) The search copy shall be transmitted
by the receiving Office to the lnternational
Searching Authority at the latest on the
same day as the record copy is transmitted
to the Jnternational Bureau or, under Rule
22.2(d), to the applicant.

23.l ProcMure
a) La copie de recherche est transmise
par l'office recepteur a !'administration
chargee de la recherche internationale au
plus tard le jour ou l'exemplaire original
est transmis au Bureau international ou.
conformement it. la regle 22.2d), au deposant.
b) Si le Bureau international n 'a pas re<;u
de l'administration chargee de la recherche
internationale, dans les dix jours suivant la
reception de l'exemplaire original, l'information que cette administration est en possession de la copie de recherche. il transmet
a bref detai une copie de la demande internationale it. cette administration. Si cette administration ne s'est pas trompec en affirmant qu'elle n'etait pas en possession de la
copie de recherche i l'expiration du treizicme mois it. compter de la date de priorite.
le coO.t de I'etablissement d'une copie pour
cette administration est rembourse par l'office recepteur au Ilureau international.

( b) If the lnternational Bt1reau has not
received, within 10 days from the receipt
of the record copy. information from the
International Searching Authority that that
Authority is in possession of the search
copy, the Jnternational Bureau shall promptly transmit a copy of the international application to the lnternational Searching Authority. Unlcss the International Searching
Authority has crrcd in allegirg that it was
not in possession of the search copy by the
expiration of the 13th month from the
priority date. the cost of m.1king a copy
for that Authority shall be reimbursed by
thc receiving Office to thc lntcrnational
Burcau.
fe) The number o( instances in which,
according to the knowledge 0°[ the lnternational Bureau, any receiving Office has not
complied with the requirement of Rule
23.l(a) shall be indicatcd, once a year, in the
Gazette.

c) Le nombre des cas dans lesquels, å la
connaissance du Bureau international, un
office recepteur ne s'cst pas conforme a
l'exigencc de la rcgle 23.la) est indiquc, une
fois par an. dans la gazette.

R,~gle

Rule 24

24

Receipt oj tlze Record Copy by
the International Bureau

Rfreption Je /'exemp/aire original par le
Bureau i11ternational

24.1 RecorJing of Date oj Receipt of the

24.1 Inscriptio11 de la date de reception de

Record Copy
The International Bureau shall, upon
ceipt of the record copy, mark on the
quest sheet the date of receipt and on
sheets of the international application
stamp of the Jnternational Bureau.

/'exemp/aire original
A la reception de l'exemplairc original, le
Bureau international appose Ja date de reception sur la requete cl son timbre sur
chaque feuillc de la demande intcrnationale.

rereall
the
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skall i sådant fall anses som om denna
handling ej nämnts i förteckningen.

Regel 23
Översändande av granskningsexemplar

23.1 Förfarande
a) Den mottagande myndigheten skall
sända granskningsexemplaret till den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten senast samma dag som arkivexemplaret sändes
till internationella byrån eller, enligt regel
22.2.d, till sökanden.
b) Har internationella byrån ej inom tio
<lagar efter mottagandet av arkivexemplaret
mottagit meddelande från den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten att denna
myndighet är i besittning av granskningscxemplaret, skall internationella byrån omgående sända avskrift av den internationella ansökningen till denna myndighet. Om
den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten ej förfarit felaktigt då den gjort
giillande att den ej var i besittning av
granskningsexemplaret när tretton månader
förflutit från prioritetsdagcn. skall den mottagande myndigheten ersätta internationella
byrån dess kostnader för framställning av
avskrift åt <len internationella nyhetsgranskningsmyndigheten.
c) Antalet fall i vilka en mottagande
myndighet, enligt vad som kommit till internationella byråns kännedom, ej uppfyllt
de krav som uppställes i regel 23.1.a skall
redovisas en gång om året i unionens officiella tidning.

Regel 24
internationella byråns mottagande av
arkivexemplar
24. l A 111eck11ing om datum för mottagande

c1v arkivexemplar
Då arkivexemplaret mottages, skall internationella byrån på anhållan anteckna
dagen för mottagandet samt sätta sin stämpel på varje blad av den internationella ansökningen.
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24.2 Notification oj Receipt oj the Record
Copy
(a) Subject to the provisions of paragraph
(b), the International Bureau shall promptly
notify the applicant, the rec·~iving Office,
the International Searching Authority, and
all designated Offices, of the fact and the
date of receipt of the record copy. The
notification shall identify the international
application by its number, the' international
filing date, the name of the applicant, and
the name of the receiving Office, and shall
indicate the filing <late of any earlier application whose priority is claimed. Thto
notification sent to the applicant shall also
contain the list of the designated Offices
which have been notified under this paragraph, and shall, in respect of each designated Office, indicate any applicable time
Jimit under Article 22(3).
(b) If the record copy is received after
the expiration of the time lirnit fixed in
Rule 22.3, the International Bureau shall
promptly notify the applicant, the receiving
Office, and the lntemational Searching Authority, accordingly.

24.2 Notification de la reception de
l'exemplaire original
a) Sous reserve de l'alinea b), le Bureau
international notifie a bref delai au deposant, a l'office recepteur, a }'administration
chargee de la recherche internationale et a
tous les offices designes, la reception de
l'exemplaire original et la date de cette
reception. La notification doit identifier la
demande internationale par son numero,
par la <late du depöt intemational, par le
nom du deposant et par le nom de l'office
recepteur et doit indiquer la date du depöt
de toute demande anterieure dant la priorite
est revendiquee. La notification adressee au
deposant doit egalement contenir la liste des
offices designes auxquels a ete adressee la
notification visee au present alinea et doit
indiquer, pour chaque office designe, tout
delai applicable selon l'article 22.3).
b) Si le Bureau international re~oit l'exemplaire original apres l'expiration du delai
fixe a la regle 22.3, il le notifie a bref delai
au deposant, a I'office recepteur et a ]'administration chargee de la recherche internationale.

Rulc 25

Regle 25

Receipt oj thc Search Copy by the
lnternational Searching A uthority

Reception de la cupie de recherche par
l' administration charRee de la
recherchc internationale
25. l Notijication de la reception de la copie
de recherche
L'administration chargee de Ja recherche
internationale notifie a bref delai au Bureau
international, au deposant et - sauf si
cette administration est l'office recepteur a l'office recepteur la reception de la copie
de recherche et la date de cette reception.

25.1 Notification oj Reccipt oj the Search
Copy
The International Searching Authority
shall promptly notify the Intemational Bureau, the applicant, and - unless the International Searching Authority i> the same as
the receiving Office - the receiving Office,
of the fact and the date of receipt of the
search copy.

Rule '.'!6
Checking and Correcting Certain Elements
oj the Jnternational App.'ication
26.1 Time Limit for Check
(a) The receiving Office st.all issue the

R1~gle

26

Controle ct correction de certaim etements
de la dcmande intcrnationalc
26.1 Delai pour le controle
a) L'office recepteur adresse l'invitation

a
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24.2 Underrättelse om mottagande av arkivexemplar
a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b, skall internationella byrån omgående underrätta sökanden, den mottagande
myndigheten, internationella nyhetsgranskningsmyndigheten och alla designerade myndigheter om att arkivexemplaret mottagits
och om dagen för mottagande. I underättelsen skall anges den internationella ansökningens nummer, den internationella ingivningsdagen, sökandens namn och namnet
på den mottagande myndigheten. Vidare
skall anges ingivningsdagen för varje tidigare ansökan från vilken prioritet yrkas. Den
underrättelse som sändes till sökanden skall
även innehålla uppgift om de designerade
myndigheter vilka underrättas enligt detta
stycke och, beträffande varje designerad
myndighet, uppgift om den frist som gäller
enligt artikel 22.3.
b) Mottager internationella byrån arkivexemplaret efter utgången av den frist som
gäller enligt regel 22.3, skall den omgående
underrätta sökanden, den mottagande myndigheten och den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten härom.
Regel 25
De11 internationella nyhetsgranskningsmyndighetens mottagande av
granskni11gsexemplar

25.1 Underrättelse om. mottagande av
granskningsexemplar
Den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten skall omgående underrätta internationella byrån, sökanden och - om
den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten ej är mottagande myndighet den mottagande myndigheten om att granskningscxemplaret mottagits och om dagen för
mottagandet.
Regel 26
Kontroll av i11ternatio11ell ansökan i vissa
avseenden samt avhjälpande av vissa
brister i sådan ansökan

26.1 Frist för kontroll
a) Den mottagande myndigheten skall
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invitation to correct provided for in Article
14(1)(/J) as soon as possible, prderably within 1 month from thc receipt of the international application.
(b) If the receiving Office issues an invitation to corrcct the defect referred to in
Article 14(1)(a)(iii) or (iv) (missing titlc or
missing abstract), it shall notify the International Searching Authority accordingly.

corriger, prevue a l'article 14.l)b), des que
possible et de prefärence dans un delai d'un
mois a compter de la reception de Ja demande internationale.
b) Si l'office recepteur adresse une invitation a corriger l'irregularite visee a l'artic\e
14.l)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrege
manquant), il le notifie a \'administration
chargee de la recherche internationale.

26.2 Time Umit for Correction

26.2 Daai pour la correctio11

The time Jirnit referred to in Article 14(1)
(b) shall be reasonable under the circumstances of thc particular case and shall be
fixed in each casc by the receiving Office. It
shall not be less than 1 month and normally
not more than 2 months from the date of
the invitation to correct.

Le ctelai prevu a l'artiolc 14.l)b) doit ctre
raisonnable. cornpte tenu des circonstances
du cas d'espcce, et est fixe, dans chaque
cas. par l'office recepteur. Il est d'un mois
au moins et, norrnalement, de deux mois au
plus a compter de la date de !'invitation
a corriger.

26.3 Checking of Physical Re(j·uirements
under Article 1./(1 )(a)(v)

26.3 Contrålc de.1· co11ditions materie/les au

The physical requircmcnts referred to in
Rule 11 shall be chccked to t1·. e extent that
compliance therewith is nece~sary for the
purpose of reasonably uniform intcrnational
publication.

Les conditions materielles mentionnees a
la rcglc l l sont contrölces dans la mesure
ott ellcs doivcnt Ctre rcmplies aux fins
d'unc publil:atiLln internationalc raisonnablcmcnt uniforme.

26.4 Procedure

26.4 ProcJdure

Any correction offered to the recciving Office rnay be stated in a letter addrcssed to that Office if thc correction is
of such a nature that it can be transferred
from the letter to the record o:opy without
adversely affecting the clarity a.nd the direct
reproducibility of the sheet on to which the
correction is to be transferred: otherwise,
the applicant shall be required to submit a
replacement sheet cmbodying the correction
and the letter accompanying the replacement sheet shall draw atlention to the differences between the replaced sheet and the
replacement sheet.
(b) The recciving Office shall mark on
cach replaccment sheet the internationa\ application number, the date on which it was
received, and the stamp identifying the Of-

a) Toute correction soumise a l'office
recepteur peut figurer dans une lettre adresscc a cet office si elle est de nature a
pouvoir etre reportee sur l'exemplaire original sans porter atteinte a la clarte et a la
possibilite de reproduction directe de la
fcui\le sur laquelle la correction doit etre
reportee. Si tel n'est pas Je cas, le deposant
doit soumettre une feuille de remplacement
comprenant la correction: la lettre d'accompagnement devra attirer l'attention sur les
differcnces entre la feuille remplacec et la
feuille de remplacemcnt.

(a)

1·e11.1·

de l'article 1./.1 )a)v)

b) L 'office recepteur appose sur chaque
feuillc de remplacement son timbre, le numero de la dcmande internationale et la
date de reception de Jadite feuille. Il garde
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snarast, helst inom en månad från det den
internationella ansökningen mottogs, enligt
artikel 14.1.b anmoda sökanden att avhjälpa
bristerna i ansökningen.
b) Anmodar den mottagande myndigheten sökanden att avhjälpa brist som avses
i artikel 14.1.a.iii eller iv (benämning på
uppfinningen eller sammandrag saknas)
skall den underrätta den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten hiirom.

26.2 Frist för riittelse
Den frist som avses i artikel 14.1.b skall
vara rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och skall fastställas
av den mottagande myndigheten för varje
s~irskilt fall. Fristen får icke vara kortare
än en månad och i regel ej längre än två
månader från dagen för anmodan att avhjälpa bristen.
26.3 Ko111roll enligt artikel I 4.1.a. v av a11sök11i11gsha11dli11gamas utformning
De krav rörande ansökningshandlingarnas
utformning som anges i regel 11 skall kontrolleras i den mån dessa krav måste uppfyllas för att en rimlig grad av enhetlighet
skall uppnås i fråga om den internationella
publiceringen.

26..+ Färfarande
al Rättelse hos den mottagande myndigheten får göras genom att rättelsen anges i
skrivelse till denna myndighet, om rättelsen
är av sådant slag att den kan överföras från
skrivelsen till arkivexemplaret utan att detta
gör det blad till vilket rättelsen skall överföras mindre tydligt eller försämrar möjligheten till direkt reproduktion av detsamma. r
annat fall skall sökanden inge ersättningsblad som innehåller rättelsen. Ersättningsbla<let skall i så fall åtföljas av skrivelse i
vilken påpekas skillnaderna mellan det blad
som skall ersättas och ersättningsbladct.
b) Den mottagande myndigheten skall på
varje crsiittningsblad anteckna den internationella ansökningens nummer och dagen
för mottagandet av nämnda blad samt an-
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fice. It shall keep in its files a copy of the
letter containing the correction or, when the
correction is contained in a replacement
sheet, the replaced sheet, the letter accompanying the replacement sheet, and a copy
of the replacement sheet.

dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque cette derniere figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacee, une copie de la
feuille de remplacement et la lettre d'accompagnement.

(c) The receiving Office shall promptly
transmit the letter and any replacement
sheet to the International Bureau. The Jnternational Bureau shall transfer to the record copy the corrections requested in a
letter, together with the indkation of the
date of its recdipt by the receiving Office,
and shall insert any replacement sheet in the
record copy. The letter and any replaced
sheet shall be kept in the files of the International Bureau.

c) L'office 1ecepteur transmet a bref
delai la \ettre de correction et toute feuille
de remplacement au Bureau intemational.
Le Bureau international reporte dans l'exemplaire original les corrections demandees par
lettre, avec l'indication de la date de reception de cette derniere par l'office recepteur,
et y insere toute feuille de remplacement_
La lettre de correction et toute feuille remp\acee sont conservees dans les dossiers du
Bureau international.

(d) The receiving Office shall promptly
transmit a copy of the letter and any replacement sheet to the International
Scarching Authority.

d) L'office recepteur transmet ä. bref
delai ä. !'administration chargee de Ja recherche internationale une copie de la lettre
de correction et de chaque feuille de remplacement.

26.5 Correction oj Certain Elements

26.5 Correction de certains elements

The receiving Office shall decide
whether the applicant has submitted the
correction within the prescribed time limit.
If the correction has been sumbitted within
the prescribed time limit, the receiving Office shall decide whether the international
application so corrected is or is not to be
considered withdrawn.
(b) The receiving Office shall mark on
the papers containing the correction the
date on which it received such papers.

a) L'office recepteur decide si le deposant a presente la correction dans le delai
prescrit. Si la correction a ete presentee dans
le delai prescrit, il decide si la demande internationale ainsi corrigee doit ou non etre
consideree comme retiree.

26.6 Missing Drawings

26.6 Dessins manquants
a) Si, conformement

(a)

(a)

It, as provided in Article 14(2), the

international application refen. to drawings
which in fact are not included in that application, the receiving Office shall so indicate in the said application.
(b) The date on which the applicant receives the notification providecl for in Article 14(2) shall have no effect on the time
limit fixed under Rule 20.2(a)(iii).

b) L'office recepteur appose sur les documents contenant la correction Ja date de
leur reception.

a l'article 14.2), la
demande internationale se refere ä. des
dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office recepteur
indique ce fait dans ladite demande.
b) La date de reception, par le deposant,
de la notification prevue ä. l'article 14.2) n'a
pas d'effet sur le delai fixe a la regle
20.2a)iii).

Prop. 1977/78:1. Del B
bringa sin stämpel på varje sådant blad.
Myndigheten skall i sin akt bevara en avskrift av den skrivelse som innehåller rättelsen eller, om rättelsen anges på ersättningsblad, det blad ~om ersatts, avskrift av ersättningsbladet samt den åtföljande skrivelsen.
c) Den mottagande myndigheten skall
omgående sända skrivelse som innehåller
rättelse samt ersättningsblad till internationella byrån. Internationella byrån skall överföra de i skrivelsen begärda rättelserna till
arkivexemplaret med angivande av den dag
då skrivelsen kom den mottagande myndigheten tillhanda samt sätta in varje ersättningsblad i arkivexemplaret. Skrivelse som
innehåller rättelse och varje blad som ersättes skall bevaras i internationella byråns
akt.
d) Den mottagande myndigheten skall
omgående sända avskrift av skrivelse som
innehåller rättelse och av varje ersättningsblad till den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten.

26.5 Avhjälpande av vissa brister
a) Den mottagande myndigheten skall avgöra om sökanden inkommit med rättelse
inom föreskriven tid. Har rättelsen inkommit inom föreskriven tid, skall den mottagande myndigheten avgöra huruvida den
sålunda rättade internationella ansökningen
skall anses återkallad eller ej.

b) Den mottagande myndigheten skall på
handling som innehåller rättelse ange den
dag handlingen kom myndigheten tillhanda.

26.6 Felande ritningar
a) Hänvisas, på sätt som sägs i artikel
14.2, i internationell ansökan till ritningar
fastän dessa icke ingår i ansökningen, skall
den mottagande myndigheten anteckna detta på ansökningen.
h) Den dag då sökanden mottager underrättelse enligt artikel 14.2 inverkar ej på
längden av den frist som anges i regel 20.2.
a.iii.
15 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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Rule 27
Lack

of Payment of Fees
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Regle 27
Defaut de paiement de taxes

27.1 Fees
(a) For the purposes of Article 14(3)(a),
"fees prescribed under Article 3(4)(iv)"
means: the transmittal fee (Rule 14), the
basic fee part of the intematicnal fee (Rule
15.I(i)), and the search fee (Rule 16).
(b) For the purposes of A'.ticle 14(3)(a)
and (b), "the fee prescribed under Article
4(2)" means the designation fee part of the
international fee (Rule 15.l (ii)).

27. l Taxes
a) Aux fins de J'article 14.3)a), on entend
par « taxes prescrites par l'article 3.4)iv) »
la taxe de transmission (regle 14), Ja partie
de la taxe internationale constituant la taxe
de base (regle 15.1 i)) et Ja taxe de recherche
(regle 16).
h; Aux fins de l'article 14.3)a) et b), on
entend par « taxe prescrite par J'article 4.2) »
la partie de la taxe internationale constituant
la taxe de designation (regle 15.1 ii)).

Rule 28

Rhde 28

Defects Noted by tlze lnternational Bureau
or thc lnterna1ional Searching Awlzority

Irreg11laritc.1· rclcvees par le Burcau
inlcrnational ou par /'administration chargee
de la recherche internationale

28.l Note on Certain Defccts
(a) If, in the opinion of the Jnternational
Bureau or of the International Searching
Authority, the international application contains any of the defects referred to in Article 14(l)(a)(i), (ii), or (v), the lnternational
Bureau or the Tnternational Searching Authority, respectively, shall brin:;; such defects
to the attention of the recciving Office.
(b) The rccciving Office shall, unless it
disagrees with the said opinion, proceed as
provided in Article 14(1 )(b) and Rule 26.

28.l Note relative il certaines irregularil<;.1.
a) Si le Bureau international ou !'administration chargee de la recherche intemationale est d'avis quc la demande internationale nc repond pas a l'une des prescriptions de l'article 14. l )a)i), ii) ou v), ce Bureau ou cette administration, selon Je cas,
en informe J'officc rccepteur.
b) L 'office recepteur, sauf s'il ne partage
pas cet avis, proccde de Ja maniere prevue
a l'article 14.1 )b) et a la regle 26.

Rule 29

Reglc 29

lnternational App/icatiom or Dcsignations
Considercd fVi1hdrawn under
Article 14(1), (3) or (./)

Demandes internationales ou designations
considerees comme retirees au sens de
/'ar1icle /./.!), 3) ou ./)

29. I Finding by Receiving Office
(a) If the receiving Office declares, under
Article 14(1)(b) and Rule 26.5 (failure to
corrcct certain defects), or under Article
14(3)(a) (failure to pay the prescribed fees
under Rule 27.l(aj), or under Article 14(4)
(later finc.ling of non-complic:.nce with the
rcquircments listcd in items (i) to (iii) of
Article 11 (1)). that the international application is considered withdrawn:

29.1 Cons1a1ations de l'office recepteur
a) Si l'office recepteur declarc, selon l'articlc 14. l)b) et la rcglc 26.5 (dcfaut de correction de certaines irregularitcs), ou conformement a J'article 14.3)a) (ctefaut de
paiement des taxcs prescritcs par la reglc
27. na)), ou cncorc conformemcnt a l'articlc
14.4) (constatation ultericure quc les conditions enumerees aux points i) a iii) de l'a"rticle 11.1) ne sont pas remplics), que la
dcmandc internationale est consideree comme retiree:
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Regel 27
Otillräcklig betalning av avgifter
27.1 Avgifter

a) Vid tillämpning av artikel 14.3.a förstås med "avgifter som föreskrives i artikel
3.4.iv" vidarebefordringsavgift (regel 14),
den del av den internationella avgiften som
utgör grundavgift (regel 15.1.i) och nyhetsgranskningsavgift (regel 16).
b) Vid tillämpning av artikel 14.3.a och
b förstås med "avgift som föreskrives i artikel 4.2" den del av den internationella
avgiften som utgör designeringsavgift (regel
15. l.ii).
Regel 28
Brister som uppmiirksammats av internationella byrån eller av internationell
ny lze tsgrans kn ingsm y ndighet
28. l Anmärkning beträffande vissa brister
a) Anser internationella byrån eller den
internationella nyhetsgranskningsmyndigheten att internationell ansökan icke uppfyller
de krav som anges i artikel 14.1.a.i, ii eller
v. skall byrån eller nyhetsgranskningsmyndigheten underrätta den mottagande myndigheten därom.

b) Om den mottagande myndigheten icke
är av annan uppfattning. skall den förfara
i enlighet med artikel 14.1.b och regel 26.
Regel 29
lntematio11c// ansöka11 eller designcring som
anses c1terkallad enligt artikel 14.1, 3 eller 4

29.l Förklaring av mottagande myndighet
a) Förklarar den mottagande myndigheten enligt artikel 14.1.b och regel 26.5 (underlåtenhet att avhjföpa brister). enligt artikel 14.3.a (underlåtenhet att erlägga avgift
som avses i regel 27.1.a) eller enligt artikel
14.4 (det befinnes senare att de krav som
anges i artikel 11.1.i-iii icke var uppfyllda)
att den internationella ansökningen skall anses återkallad:
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(i) the receiving Office shall transmit the
record copy (unless already transmitted),
and any correction offered by the applicant,
to the Intemational Bureau;
(ii) the receiving Office shall promptly
notify both the applicant and the Intemational Bureau of the said declaration, and
the Intemational Bureau shall in tum notify
the interested designated Offices;

i) il transmet au Bureau intemational
I'exemplaire original (si cela n'a pas deja
ete fait) et toute correction presentee par le
deposant;
ii) il notifie a bref de!ai cette declaration
au deposant et au Bureau international, et
ce dernier la notifie aux offices designes interesses;

(iii) the receiving Office shall not transmit the search copy as provid1!d in Rule 23,
or, if such copy has alread y been transmitted, it shall notify the Jnternational
Searching Authority of the sai.d declaration;

iii) il ne transmet pas la copie de recherche de Ja maniere prescrite å. la regle 23
ou, si une telle copie a deja ete transmise,
il notifie cette declaration a ]'administration
chargee de Ja recherche internationale;

(iv) the Jnternational Bur·~au shall not
be required to notify the applicant of the
receipt of the record copy.
(b) lf the receiving Office declares under
Article 14(3)(b) (failure to pay the prescribed designation fee under Rule 27.I(b))
that the designation of any given State is
considered withdrawn, the receiving Office
shall promptly notify both the applicant
and the International Bureau of the said
declaration. The Intcmational Bureau shall
in tum notify the intercsted n.:i.tional Office.

iv) le Bureau international n·a pas !'obligation de notifier au deposant la reception
de l'exemplaire original.
b) Si l'office recepteur declare, selon
l'article 14.3)b) (defaut de paiement de la
taxe de designation prescrite par la regle
27.l)b)), que la designation d'un Etat donne
est consideree comme retiree, l'office recepteur le notifie i bref delai au deposant
et au Bureau international. Ce demier le
notifie i son tour a l'office national interesse.

29.2 Finding by Designated Office
Where the effect of the international application ceases in any designated State by
virtue of Article 24(l)(iii), or where such
effect is maintained in any designated State
by virtue of Articlc 24(2), the competent
designated Office shaJI promptly notify the
I nternational Bureau accordingly.

29.2 Constatation de /'office recepteur
Lorsque les effets de la demande intemationale cessent dans un Etat designe en
raison de l'article 24.1 iii) ou y subsistent en
raison de l'article 24.2), l'office designe
competcnt le notifie a bref de!ai au Bureau
international.

29.3 Calling Certain Facts to tlze Attention

29.3 Jndication de ccrtains faits å /'office

of tlze Receiving Off ice

If the lnternational Bureau or the Jnternational Searching Authority considers that
the receiving Office should make a finding
under Article 14(4), it shall c~~n the relevant
facts to the attention of thc receiving Office.

reccpteur

Lorsque Je Bureau international ou !'administration chargee de la recherche internationale estime que l'office recepteur devrait faire une constatation au scns de l'article 14.4), il indique a ce dernier les faits
pertinents.
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i) skall den mottagande myndigheten till
internationella byrån sända arkivexemplaret
(om detta ej redan översänts) samt varje
rättelse som ingivits av sökanden;
ii) skall den mottagande myndigheten omgående underrätta sökanden och internationella byrån om denna förklaring, varefter
internationella byrån skall underrätta berörda designerade myndigheter om förklaringen;
iiil skall den mottagande myndigheten ej
sända granskningsexemplaret i enlighet med
vad som sägs i regel 23; har detta exemplar
redan översänts, skall den mottagande myndigheten underrätta den internationella
nyhetsgranskningsmyndigheten om förklaringen;
iv) behöver internationella byrån ej underrätta sökanden om att arkivexemplaret
mottagits.
h) Förklarar den mottagande myndigheten enligt artikel 14.3.b (underlåtenhet att
erlägga designeringsavgift som avses i regel
27.1.b) att designeringen av viss stat skall
anses återkallad, skall den mottagande myndigheten omgående underrätta sökanden
och internationella byrån om denna förklaring, varefter internationella byrån skall underrätta berörd nationell myndighet om förklaringen.
29.2 F iirklaring lll' designerad myndighet
Upphör verkan av internationell ansökan
i designerad stat enligt artikel 24.1.iii eller
består denna vakan enligt artikel 24.2, skall
behörig designerad myndighet omgående
underrätta internationella byrån härom.

29.3 Uppgift till mottagande myndighet heträ//ande vissa fakta
Anser internationella byrån eller den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten
att den mottagande myndigheten bör avge
förklaring enligt artikel 14.4, skall byrån
eller nyhetsgranskningsmyndigheten för den
mottagande myndigheten påpeka de omständigheter som bör föranleda sådan förklaring.
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29.4 Notification of lntent to Make
Declaration under Article 14(4)
Before the receiving Office issues any
declaration under Article 14(4), it shall
notify the applicant of its intent to issue
such declaration and the reasons tberefor.
The applicant may, if he disa.~rees with the
tentative finding of the recdving Office,
submit arguments to that effeect within 1
month from the notification.

Rule 30

29.4 Notification de !'intention de faire une

declaration selon l'article 14.4)
Avant de faire une declaration selon l'article 14.4), l'office recepteur notifie au deposant son intention et ses motifs. Le deposant peut, s'il n'est pas d'accord avec la
constatation provisoire de J'office recepteur,
presenter ses observations dans un delai
d'un mois a compter de la notification.

Rl~gle

30

Time Limit under Article 1./(./)

D(:[ai sdun l'article 1./ ../)

30.l Time Limit
The time Jimit referred to in Article 14(4)
shall be 6 months from the international
filing date.

30.1 Df:lai
Le ddai mentionne a l'article 14.4) est
de six mois å compter de la date du depöt
in tema tional.

Rule 31

Rt;glc 31

Cvpics Rcquired under A rticle l 3
31.1 Rcquest fur Capies
(a) Requcsts under Article 13(1) may
relate to all, some kinds of, or individual
international applications in ·which the national Office making the request is designated. Rcquests for all or some kinds of
sucb intemational applications must be renewed for each year by means of a notifieation addrcssed by that Office before
November 30 of the prcceding year to the
Intcrnational Bureau.

Copics visfrs å farticle 13

31. I Dcmandc de copies
a) l.es dcmandcs de eopies selon l'article
13. I) peuvent vi ser toutes les demandes
internationales, certains typcs de demandes
internationales. ou des demandes internationales dcterrninces. qui designent l'office
national qui prcsente cette demande de
copies. De telks demandes de copics doivent
etre rcnouvelecs pour chaque annce par
notification adressce avant Je 30 novembre
de l'annee precc<lente au Bureau intcrnational par ledit office.

(h) Requcsts under Article 13(2)(b J shall
be subject to the payment of a fee covering
the cost of preparing and ma]ing the eopy.

h) Les dcman<lcs de remise de copies
se lon J'article 13 .2)h) sont sujettes au paiement <l'une taxe couvrant les frais de preparation ct d"expc<lition <les copies.

31.2 Preparation oj Copies
The preparation of eopies required under
Article 13 shall be the respor..sibility of the
Jnternational Bureau.

31.2 Pn;parativn Je cvpies
Le Bureau international est responsable
de la preparation clcs copies visees a l'article
13.
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29.4 Underrättelse om ai'sikt att avge förklaring enligt artikel 14 .../
Innan mottagande myndighet avger förklaring enligt artikel 14.4, skall den underrätta sökanden om sin avsikt att göra detta
och om sk1ilen härför. Sökanden får, om
han ej instämmer i den mottagande myndighetens preliminära ställningstagande, inkomma med yttrande inom en månad från
dagen för underrättelsen.

Uegel 30
Frist som arses i artikel 14.4
30. l Frist
Den frist som avses i artikel 14.4 är sex
månader från den internationella ingivningsdagen.

Regel 31
Begiircm om avskrift enligt artikel 13
31.l Begiiran om avskrift
a) Begäran att få tillgång till internationell ansökan enligt artikel 13.1 får avse alla
internationella ansökningar, vissa slags internationella ansökningar eller särskilt angivna internationella ansökningar som designerar den nationella patentmyndighet,
vilken framställer begäran. Begäran att få
tillgång till alla internationella ansökningar
eller vissa slags internationella ansökningar
skall förnyas för varje år genom att nämnda myndighet före den 30 november året
dessförinnan siinder skrivelse härom till internationella byrån.
h) För översändande av avskrift enligt
artikel 13.2.b skall erläggas en avgift som
täcker kostnaderna för framställning och
postbefordran av avskriften.
31.2 Fra111.rtiill11i11g av avskrift

Internationella byrån skall svara för framställning av sådan avskrift som avses i artikel 13.
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Rule 32

Regle 32

Withdrawal of thc l11ternatio11al Application
or of Designatio11:;

Retrait de la demande internationale
ou de dl;signations

32. l Withdrawafs
(a) The applicant may withdraw the international application prior to the expiration
of 20 months from the priority date except
as to any designated State in which national
proccssing or examination has already started. Be may withdraw the designation of any
designated State prior to the date on which
proeessing or examination may start in that
State.
(b) Withdrawal of the designation of all
dcsignated States shall be treated as withdrawal of thc international applieation.
(c) Withdrawal shall be effected by a
signed notice from the applicant to the
Lnternational Bureau or, if the record copy
has not yct bcen sent to the International
Burcau, to the rcceiving Officf'. In the case
of Rule 4.S(b ). the notice shall require the
signature of all thc applicants.
(cl) Whcre the record copy has already
been sent to the International Bureau, the
fact of withdrawal, together with the date
of receipt of the noticc effecting withdrawal,
shall be rccorded by the International Bureau and promplly notified by it to the
rcceiving Office, thc applicant. thc designated Offices affected by thc withdrawal,
and, where the withdrawal o;oncerns the
intcrnational application. and where the international scarch report or the declaration
referred to in Article l 7(2)(a) has not yet
issued, the Tnternational Searching Authority.

Rule 33

32.1 Retrait.1·
a) Le deposant peut retirer la demande
internationalc avant J'cxpiration d'un delai
de vingt mois a compter de la date de
priorite, sauf pour tout Etat designe ou Je
traitcmcnt ou J'examcn national a dcja
commencc. Il peut retirer la designation de
tout Etat designe avant la date a Iaquelle le
traitement ou l'examen peut commencer
dans cet Etat.
b) Le rctrait de la designation de tous les
Etats designes est traite comme un retrait
de la demande internationale.
c) Le rctrait doit ctre cffectuc par le
rnoyen d'une notice signee, adressee par le
dcposant au Burcau international, Oll a
l'office rcccpteur si l'excmplaire original n'a
pas cncore etc adrcssc audit Bureau. Dans
le cas de la regle 4.8)b), la noticc de retrait
doit ctre signee par tous les dcposants.
d) Lorsque l'exemplairc original a deja
Cte adrcssc au Bureau international, le retrait ct la date de reception de ce retrait
sont cnregistrcs par le Bureau international.
qui les notifie a bre( delai a J'officc recepteur, au dt'.-posant et aux offices designes
affectcs par le retrait; si la dcmande internationale est retircc et si le rapport de recherche internationale ou la declaration
mentionnee a l'article I 7.'2)a) n'a pas encore
ete ctabli, la notification est egalement faite
a !'administration chargee de la recherche
internationale.

Rt~gle

33

Relevant Prior Art for the
Intcma1io11al Search

Etat de la technique perlinent aux fins
de la recherche internationale

33.l Relewmt Prior Art for th~
Jnternational Scarch
(a) For the purposes of Article 15(2),
relevant prior art shall consist of everything
which has bcen made available to the public
anywhere in thc world by means of written
disclosure (including drawings and other

33.I Etat de la teclmique pertinent aux fins
de la recherche internationale
a) Aux fins de l'article 15.2), l'etat de la
technique pcrtinent comprcnd tout ce qui
a etc rcndu accessible au public en tous
Iieux du monde par une divulgation ecrite
(y compris des dessins et autrcs illustrations)
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Regel 32
A rerkallelse av internationell amökan eller
av designering
32. l A rerkallelse

a) Sökanden får återkalla internationell
ansökan inom tjugo månader från prioritetsdagen. utom såvitt avser designerad stat i
vilken nationell handläggning eller prövning
redan påbörjats. Han får återkalla designeringen av viss designerad stat före den dag
d[1 handläggning eller prövning får börja i
den staten.
b) Aterkallelsc av dcsignering av alla designerade stater skall behandlas som återkallelse av den internationella ansökningen.
c) Återkallelse skall ske genom undertecknad skrivelse från sökanden till internationella byrån eller. om arkivexemplaret
ännu ej sänts till internationella byrån, till
den mottagande myndigheten. I fall som avses i regel 4.8.b skall skrivelsen vara underkcknad av samtliga sökande.
d) Har arkivexemplaret redan sänts till
intemationella byrån, skall internationella
hyri!n anteckna att återkallelse ägt rum samt
dessutom anteckna dagen då den skrivelse
som innehåller återkallelsen kom byrån tillhanda. Internationella byrån skall omgående underrätta den mottagande myndigheten, sökanden och de designerade myndigheter som beröres av äterkallelsen. Återkallas den internationella ansökningen och har
den internationella nyhetsgranskningsrapporten iinnu ej upprättats eller förklaring
som avses i artikel 17 .2.a ännu ej avgivits,
skall även den internationella nyhetsgranskningsmyndighetcn underrättas.
Regel 33
llllzcbörd av hegreppet ''teknikens ståndpunkt'' vid internationell 11yhetsgranskni11g
33. l fonebörd av begreppet "teknikens
ståndpunkt" vid internationell nylzetsgranskn i ng

a) Vid tilHimpning av artikel 15.2 skall
teknikens ståndpunkt omfatta allt som har
offentliggjorts i skrift (däri inbegripet ritningar och andra illustrationer), var detta än
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illustrations) and which is capable of being
of assistance in detcrmining that the claimed
invention is or is not new and that it does
or does not involve an inventive step (i.e.,
lhat it is or is not obvious), provided that
lhe making available to the pJblic occurred
prior to the international filing date.
(h) When any writtcn disclosurc refers to
an oral disclosurc. use, exhibition, or other
means whereby the contcnts of the written
disclosure were made availab:.e to the public, and such making availabk: to the public
occurred on a date prior to th'~ international
filing date, the international search report
shall separately mention that fact and the
date on which it occurred if the making
available to the public of the written disclosure occurrcd on a date posterior to the
intcrnational filing datc.
(c) Any publishcd application or any patent whose publication datc is later but
whose filing date. or. where applicable,
claimed priority date. is earlier than the
international filing date of the international
application searched, and which would constitute relevant prior art for the purposes of
Article 15(2) had it been published prior to
the internationa\ filing date, sball be specially mentioned in the intern2.tional search
report.

33.2 Fields to be Covered by the

lnternational Search
(a) The international search shall cover
all those technical fields, and shall be
carried out on the basis of all those search
files, which may contain material pertinent
to thc invention.

(b) Consequently, not only shall the art
in which the invention is classifiable be
searched but also analogous arts regardless
of where classified.
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et qui est susceptible d'aider a determiner
si l'invcntion dant la protection est demandee est nouvelle ou non et si elle implique
ou non une activite inventive (c'est-a-dire
si elle est evidente ou non), a condition que
la mise a la disposition du public ait eu lieu
avant la <late du depöt international.
h) Lorsqu'unc divulgation ecrite se refäre
une divulgation orale,
Ull usage,
une
exposition. ou
tous aulres moyens par
lesquels le contenu de la divulgation ecrite
a etc rendu accessible au public, ct lorsque
cette mise a la disposition du public a cu
lieu
une date anterieure
celle du dep6t
international, le rapport de recherche internationale mentionne scparement ce fait ct la
date il laquelle il a eu licu, si la mise a la
disposition du public de la divulgation ecrite
a cu lieu
une <late posterieure
celle du
depöt international.
c) Toute demande publiee ainsi que tout
brevet dont la date de publication est posterieure, mais dont la date de depöt - ou, le
cas echeant. la date de la priorite revendiquec - est anterieure i la date du depöt
international de la demande internationale
faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de retat de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient
ete publies avant la date du depöt international. sont specialcment mentionncs dans
le rapport de recherche internationale.

a

a

a

a

a

a

a

a

33.2 Domaines que la recherclze

internationale doit couvrir
a) La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent
contenir des elements pertinents vis-a-vis
de l'objet de l'invention et doit etre effectuee dans toutes les classes de la documentalion qui peuvent contenir de tels elements.
b) Par consequent, la recherche ne doit
pas porter seulement sur le domaine de la
technique dans Iequel l'invention peut etre
classee mais egalement sur des domaines
analogues, sans tenir compte de Ieur classement.
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ägt rum, och som kan vara av betydelse vid
avgörandet av huruvida den uppfinning för
vilken skydd sökes är ny och har uppfinningshöjd (icke är närliggande), under förutsättning att offentliggörandet i skrift ägt
rum före den internationella ingivningsdagen.
b) Hänför sig innehållet i offentliggjord
skrift till något som före den internationella
ingivningsdagen
offentliggjorts
genom
muntlig framställning, användning, utställning eller på annat sätt, skall detta förhållande nämnas särskilt i den internationella
nyhetsgranskningsrapporten med angivande
av den dag då det icke skriftliga offentliggörandet ägde rum, om offentliggörandet i
skrift ägde rum efter den internationella ingivningsdagen.

c) Sådan publicerad ansökan eller sådant
patent. vars publiceringsdag infaller senare
men vars ingivningsdag - eller, i förekommamle fall, den dag från vilken prioritet
yrkas - infaller tidigare än den internationella ingivningsdag som gäller för den internationella ansökan vilken är föremål
för nyhetsgranskning, skall nämnas särskilt
i den internationella nyhetsgranskningsrapporten för det fall den publicerade ansökningen eller patentet vid tillämpning av artikel 15.2 skulle utgöra del av teknikens
ståndpunkt på vederbörande område, om
ansökningen eller patentet publicerats före
den internationella ansökningsdagen.
33.2 Omräden som skall 0111fatt11s av i11ter11atio11ell nyhetsgranskning
a) Den internationella nyhetsgranskningcn skall omfatta alla tekniska områden inom
vilka kan finnas material av betydelse i
förhållande till uppfinningen. Granskningen
skall ske på grundval av den dokumentation som kan innehålla sådant material.
b) Nyhetsgranskningen får alltså icke begränsas till det tekniska område inom vilket
uppfinningen kan klassificeras utan skall
även omfatta likartade områden oberoende
av klassifo.:cringen.
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(c) The question what arts are, in any
given case, to be regarded as analogous
shall be considered in the light of what
appears to be the necessary essential function or use of the invention and not only
the specific functions expressly indicated
in the international application.

(d) The international search :;hall embrace
all subject matter that is ger..erally recognized as equivalent to the subject rnatter of
the claimed invention for all or certain of
its features, even though, in its specifics,
the invention as described in the international appJication is different.

c) La determination des domaines de la
technique qui doivent, dans un cas donne,
etre consideres comme analogues, doit etre
etudiee a la lumiere de ce qui semblc
constituer la fonction ou l'utilisation necessaires essentielles de l'invention, et non pas
en tenant seulement compte des fonctions
specifiques expressement indiquees dans la
demande internationale.
d) La recherche internationale doit embrasser tous les t!lements que l'on considere
generalement comme equivalant aux elements de l'invention dont la protection est
demandee pour toutes ou certaines de ses
caracteristiques, meme si, dans ses details,
J'invention telle que decrite dans la demande internationale est differente.

33.3 Orientation oj the lnternational Search

33.3 Orientation de la recherche
internationale

(a) Jnternational search shall be made on
the basis of the claims, with ci.ue regard to
the description and the drawings (if any)
and with particular emphasis on the inventive concept towards which tl:.e claims are
directed.

a) La recherche internationale s'effectue
sur la base des revendications, en tenant
dument compte de la description et des
dessins (s'il y en a) et en insistant plus
rarticulierement sur le concept inventif
qu'impliquent les revendications.

(b) In so far as possible and reasonable,
the international search shall cover the
entire subject matter to which the claims
are directed or to which they rnight reasonably be expected to be directed after they
have been amcnded.

b J Dans toute la mesure ou cela est
possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalite des elements qu'impliquent les revendications ou
dont on reut raisonnablement s'attendre
qu'ils y seront impliques une fois lesdites
revendications modifiees.

Rule 34

Rcgle 3.J

.i\1inimum Documentation

Documentation minimale

34. l Definition
(a) The definitions contained in Article
2(i) and (ii) shall not apply for the purposes
of this Rule.
(b) The documentation referred to in Article 15(4) ("minimum doc•Jmentation")
shall consist of:
(i) the "national patent documents" as
specified in paragraph (c).
(ii) the published international (PCT) applications, the published regional applications for patents and inventors' certificates,

34. I Dej ini tian
lt) Les definitions figurant ä. l'article 2.i)
et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la
prfscnte rcglc.
h) La documentation mentionnee a l'article 15.4) (« documentation minimale»)
consiste en:
i) les «. documents nationaux de brevets»
dcfinis a l'alinea c);
ii) les demandes internationales (PCT)
publiees, les demandes regionales publiees
de brevets et de certificats d'auteur d'inven-
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c) Frågan om vilka tekniska områden
sorri i visst fall skall anses likartade skall
avgöras mot bakgrund av vad som förefaller vara uppfinningens nödvändiga och huvudsakliga funktion eller användning och
ej endast mot bakgrund av de särskilda
funktioner som uttryckligen anges i den internationella ansökningen.
d) Den internationella nyhetsgranskningen skall omfatta alla områden som i allmänhet anses likvärdiga med det område till vilket den uppfinning för vilken skydd sökes
är att hänföra såvitt avser alla uppfinningens slirdrag eller vissa av dem, även om
uppfinningen sådan den beskrives i den internationella ansökningen avviker i fråga
om detaljer.
33.3 Den i11ternationel/a 11ylzetsgransk11inge11s i11rik111ing
a) Den internationella nyhetsgranskningen skall utföras på grundval av patentkraven med vederbörlig hänsyn tagen till beskrivning och ritningar (om sådana finnes)
och med särskilt beaktande av det uppfinningsbegrepp som patentkraven är inriktade
på.
b) I den mån det är möjligt och rimligt
skall den internationella nyhetsgranskningen omfatta allt som anges av patentkraven
eller som patentkraven efter ändring skäligen kan förväntas komma att ange.

Regel 34
AJ i /1 im ido kum e11tati011

34.1 Definition
a) Definitionerna i artikel 2.i och ii gäller
ej vid tillämpning av denna regel.

bl Den dokumentation som avses i artikel :15.4 ("minimidokumentation .. ) omfattar:
i) de '"nationella patentskrifter" som anges under c;
ii) publicerade internationella (PCT) ansökningar, publicernc.le regionala ansökningar om patent och uppfinnarcertifikat samt
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and the published regional patents and inventors' certificates,
(iii) such other published items of nonpatent literature as the International Searching Authorities shall agree up·:m and which
shall be published in a list by the International Bureau when agreed upon for the
first time and whenever changed.

tion ainsi que les brevets et certificats d'auteur d'invention regionaux publies;
iii) tous autres elements, constituant la
litterature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargees de
la recherche internationale et dont la !iste
est publiee par le Bureau international apres
le premier accord a leur sujet ct apres chaque modification.

(c) Subject to paragraphs (d) and (e), the
"national patent documents" shall be the
following:
(i) the patents issued in and after 1920 by
France, the former Reichspatentamt of Germany, Japan, the Soviet Union, Switzerland
(in French and German languages only), the
United Kingdom, and the United States of
America,
(ii) the patents issued by the Federal
Republic of Germany,
(iii) the patent applications, if any, published in and after 1920 in the countries
referrcd to in items (i) and (ii),
(iv) the inventors' ccrtifica:es issued by
the Soviet Union,
(v) the utility certificates issued by, and
the published applications for utility certificates of, France,
(vi) such patents issued hy, and such
patent applications publishecl in, any other
country aftcr 1920 as are in the English,
French, or German language and in which
no priority is claimed, provided that the
national Office of the interested country
sorts out thesc documents and places them
at the disposal of each lnternational Searching Authority.

c) Sous reserve des alineas d) et ej, sont
considercs comme « documents nationaux
de brevets »:
i) les brevets delivrcs a partir de 1920 par
l'ancien Reichspatentamt allemand, les
Etats-Unis d'Amerique, la France, le Japon,
le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et franc;aisc seulement) et l'Union
sovietique;
ii) les brevets ddivres par .la Repub\ique
federale d'Allemagne;
iii) les demandes de brevets, s'il y en a,
publiees a partir de 1920 dans les pays
mentionncs aux points i) et ii);
iv) les certificats d'auteur d'invention delivres par !'Union sovictique;
v) les certificats d'utilitc delivres par la
France ainsi que les demandes publiees de
tels ccrtificats;
vi) les brevets dC!ivres apres 1920 par
tout autre pays, s'ils sont redigcs en allemand, en anglais ou en fram;:ais et s'ils ne
contiennent aucune revendication de priorite,
ainsi que les dcmandes de tels brevets
publiees apres 1920, a condition que l'office
national du pays en cause trie ces brevets
et ces demandes et les mctte a la disposition
de chaque administration chargee de la rechcrche inlernationale.
d) Lorsqu'une demandc est publiee a
nouveau (par exemple, publication d'une
Offcnlc~ungschrift en tant qu'Auslegeschrift)
une ou plusieurs fois, aucune administration chargec de la recherche intemationale
n'a !'obligation d'en conserver toutes les
versions dans sa documcntation; par conscquent, chaque administration chargee de
la recherche internationale est autorisee a
n'cn conserver qu'une version. Par ailleurs,
lorsqu'une demande est acceptee et aboutit

(d) Wherc an application is republished
oncc (for example, an Offenlegungschrif t as
an Auslegeschrift) or more than once, no
Jnternational Searching Authnrity shall be
obliged to kccp all versions in its documentation; consequently, each su·:h Authority
shall be entitled not to keep more than
one version. Furthermore, whcre an application is granted and is issued. in the fom1
of a patent or a utility certificate (France),
no lnternational Scarching Authority shall
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publicerade regionala patent och uppfinnarcertifikat;
iii) annan litteratur än patentlitteratur i
den omfattning de internationella nyhetsgranskningsmyndigheterna överenskommer
härom; internationella byrån skall publicera
en förteckning över den litteratur som omfattas av överenskommelsen när sådan överenskommelse träffas första gången och varje
gång övaenskommelsen ändras.
cl Om ej annat gäller på grund av vad
~om sägs under d och e avses med "nationella patcntskrifter'':
i) patent som meddelats från och med år
1920 av det tidigare tyska Reichspatenramt.
Amerikas Förenta Stater, Frankrike. Japan,
Schweiz (endast de som är avfattade på
franska eller tyska). Sovjetunionen och Storbritannien;
ii) patent som meddelats av Förbundsrepubliken Tyskland;
iii l patentansökningar som public.::rats
fr[m och med år 1920 i de länder som
nämns under i och ii:
iv) uppfinnarcertifikat Sl)lll meddelats av
Sovjetunionen;
v) certiiikat för nyttighetsmodell som
meddelats av Frankrike och publicerade ansökningar om sådant certifikat;
vi) sådana patent som meddelats och patentansökningar som publicerats i annat
land efter år 1920. vilka är avfattade på
engelska. franska eller tyska och icke innehåller yrkande om prioritet, under förutsättning att ifrågavarande lands nationella
patentmyndighet sorterar ut dessa handlingar och ställer dem till förfogande för varje
internationell nyhetsgranskningsmyndighet.
dl Publiceras ansökan på nytt (till exempel publicering av en Offen/egu11gsclzrift som A uslegeschrift) en eller flera
gånger, iir internationell nyhetsgranskningsmyndighet icke skyldig att ha alla versioner i sin dokumentation. Internationell nyhetsgranskningsmyndighet har alltså rätt att
ha endast en version. Har ansökan bifallits
och patent eller (såvitt avser Frankrike)
certifikat för nyttighetsmodell meddelats.
är internationell nyhetsgranskningsmyndig-
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delivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilite (France), aucune administration
chargee de la recherche internationale n'a
!'obligation de conserver dans sa documentation a la fois la dernande et le brevet ou
le certificat d'utilite (France): par consequent, chaque administration chargee de la
recherche internationale est autorisee a garder dans ses dossiers soit la demande, soit
le brevet ou le certificat d'utilitc (France).
(e) Any lnternational Searching Authority
e) Chaque administration chargee de la
whose official language, or one of whose recherche internationa\e dont la languc ofofficial languages, is not Japanese or Rusficielle ou l'une des langues officielles n'est
sian is entitled not to include in its docupas le japonais ou le russe est autorisee a ne
mentation those patent documents of Japan pas faire figurer dans sa documentation les
and the Soviet Union, respectively, for
elements de la documentation de brevets
which no abstracts in the English language du Japon ct de !'Union sovietiquc, respecare generally available. Eng;lish abstracts tivement, pour lesquels des abrcges anglais
becoming generally avai\able after the <late ne sont pas genfaalement disponibles. Si
of entry into force of thes·~ Regulations des abrcges anglais deviennent generaJemer>t
shall require the inclusion of the patent disponibles apres la <late d'entrce en vigueur
documents to which the abstracts refer no du present reglement d'execution, les elelater than 6 months after such abstracts ments que ces abreges concernent seront
become general\y available. In case of the inseres dans la documentation dans les six
interruption of abstracting se1vices in Eng- mois suivant Ja <late a laquelle ces abreges
lish in technical fields in which English deviennent generalement disponibles. En cas
abstracts were formerly generally available, d'interruption de services d'abreges anglais
the Assembly shall tak.e appropriate mea- dans les domaines techniques ou des abresures to provide for the prompt restoration gcs anglais ctaient generalement disponibles.
J'Assemblee prend les mesures appropriees
of such services in the said fo~lds.
en vue de rctablir promptement de tcls services dans ces domaines tcchniques.
f) Aux fins de la presente regle, les de(f) For the purposes of t'.Jis Rule, applications which have only b1~en laid open mandes qui ont seuJemcnt ete mises a Ja
for public inspection are n•)t considered disposition du public pour inspection ne
published applications.
sont pas considerces comme des demandes
publices.

be obliged to keep both the application and
the patent or utility certifica·:e (France) in
its documentation; consequently, each such
Authority shall be entitled to keep either
the application only or the pc:.tent or utility
certificate (France) only.

Rule 35
The Competcnt lntemational
Searching A uthoriry

35.I When Only One lnternational
Scarching Authority is Competent

Each receiving Office shall, in accordance
with the terms of the applicable agreement
referred to in Article 16(3)(b), inform the
International Bureau which lntemational
Searching Authority is competent for the

Ad1ni11i.11ra1io11 comphent..: chargl;C de la
recherche in1ernatio11ale

35.l Lorsq11°1111e se11le administration chargfr de la recherche intemationale ni
comphente

Chaque office recepteur indique au Burcau international. conformement aux termes de l'accord applicabJe mcntionne a l'article 16.3 )h). quelle est l'administration chargce de la recherche internationale qui est
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het ej skyldig att ha både ansökningen och
patentet eller certifikatet för nyttighetsmodell (Frankrike) i sin dokumentation. Internationell nyhetsgranskningsmyndighet har
alltså rätt att i si~1 dokumentation ha endast
ansökningen eller endast patentet eller (såvitt avser Frankrike) certifikatet för nyttighctsmodcll.

e) Internationell nyhetsgranskningsmyndighet vars officiella språk ej är japanska
eller ryska behöver icke låta sin dokumentation omfatta sådana patenthandlingar från
Japan respektive Sovjetunionen av vilka
sammandrag på engelska ej finns allmänt
tillgängliga. Blir sammandrag på engelska
allmlint tillgiingliga efter den dag då dessa
tillämpningsföreskrifter träder i kraft, skall
de patenthandlingar som sammandragen
hänför sig till ingå i dokumentationen senast sex m;'inader efter den dag då dessa
sammandrag blir allmänt tillgängliga. Inträffar avbrott i tillhandahållandet av sammandrag på engelska såvitt avser tekniska
områden inom vilka sammandrag på engelska tidigare var allmänt tillgängliga, skall
föfäamlingen vidtaga Himpliga åtgärder för
att denna service åter skall kunna lämnas
sftvitt avser dessa tekniska områden.

f) Vid tillämpning av denna regel skall
ansökningar som endast hållits allmänt tillgiingliga icke an.ses som publicerade ansökningar.

Regel 35
Behörig internationell
nyhetsgranskningsmyndighet

J5.l Endast en behörig internationell nyh etsg ra ns k 11 i ngsm y ndigh et.
Varje mottagande myndighet skall i enlighet med sådant tillämpligt avtal som avses i artikel 16.3.b meddela internationella
byrån vilken internationell nyhetsgranskningsmyndighct som är behörig att utföra
16 Ri/.:sJai:en 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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searching of the international applications
filed with it, and the Tnternational Bureau
shall promptly publish such information.

competente pour proceder ä. la recherche ä.
J'egard des dernandes internationales deposees aupres <ludit office; le Bureau internationa\ publie cette information a bref
dela i.

35.2 IVhen Sn·eral lntcrnational Searching
Authoritics are Competent

35.2 Lorsque plusieurs adminisrrations chargees de la recherche i111ernationale
sont competcntes
a) Tout office recepteur peut, conformement aux terrnes de l'accord applicable mentionne it l'article J 6.3)h ), designer plusieurs
administrations chargees de la recherche
internationale:
i) en declarant toutes ces administrations
competentes pour toute demande internationalc deposee aupres de lui et en laissant
le choix cntre ccs administrations au deposant. ou
ii) en dcclarant une ou plusieurs de ces
administrations competentes pour ccrtains
types de <lemandes internationales deposees
aupres de lui et en declarant une ou plusieurs autres administrations competentes
pour d'autres types de demandes internationales deposces aupres de lui, Hant entendu que, pour les types de demandes
internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargt:es de la recherche internationale sont declarees competentes, le
choix appartiendra au deposant.
b) Tout office rcccpteur faisant usage de
la faculte indiquee a l'alinea a) en informe
a bref delai le Bureau international et ce
dernier publie cette information a bref
dela i.

(a) Any recciving Office rr.ay, in accordance with the terms of the applicable
agrcement referred to in Anicle 16(3)(b),
specify scveral lnternational Searching Authorities:
(i) by dcclaring all of them competent for
any international application filed with it,
and leaving the choice to the applicant, or

(ii) by declaring one or more competent
for certain kinds of internationa\ applications filed with it, and decl:!.ring one or
more others competent for other kinds of
international applications filed with it, provide<l that, for those kinds of international
applications for which scveral Tnternational
Searching Authoritics are declared to be
cornpetent, the choice shall te lett to the
applicant.

rb) Any receiving Office availing itself of
the faculty provided in -paragraph (a) shall
promptly inform thc Intcrnational Bureau,
and the Jnternational Bureau shall promptly
publish such information.

Ru/c 36
1'1.ini11111111 Requirements for lnternational
Searching Authorit.'es

Exigcnces minimales pour les
administrations chargees de la recherche
internationale

36.1 Definition af A!inimum Requirements

36.1 Definition des exigences minimales

The minimum requirements referred to in
Article 16(3)(c) shall be the following:
(i) the national Office or intergovernmental organization must haw at least 100
full-time employees with suffic:ient technical
qualifications to carry out searches;

Les exigences minimales mentionnccs a
l'article 16.3)c) sont les suivantes:
i) l'office national ou l'organisation inter·
gouvernementale doit avoir au moins cent
employes a plein temps possedant des qualifications techniques suffisantes pour proceder aux recherches;
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nyhetsgranskning av de internationella ansökningar som inges till denna mottagande
myndighet. Internationella byrån skall omgående publicera,. sådant meddelande.
35.2 Flera behöriga i11tema1io11ella nylzetsgranskningsmy ndiglzet er

a) Mottagande myndighet får i enlighet
med sådant tillämpligt avtal som avses i artikel 16.3.b ange flera internationella nyhetsgranskningsmyndigheter och därvid
i) förklara samtliga dessa nyhetsgranskningsmyndighetcr behöriga för varje internationell ansökan som inges till denna mottagande myndighet samt överlåta åt sökanden att välja mellan dem, eller
ii) förklara en eller flera av dem behöriga
för vissa slags internationella ansökningar
som inges till denna mottagande myndighet
och en eller flera andra nyhetsgranskningsrnyndighetcr behöriga för andra slags internationella ansökningar som inges till denna
mottagande myndighet, varvid det skall
överlåtas åt sökanden att, såvitt gäller de
slags internationella ansökningar för vilka
flera internationella nyhetsgranskningsmyndighcter förklarats behöriga, välja nyhetsgranskningsmyndighet.
b) Mottagande myndighet som utnyttjar
den möjlighet som anges under a skall omgf1ende underrätta internationella byrån hiirom. Internationella byrån skall omgående
publicera sådan underrättelse.
Regel 36
1Uinimikrav för illternationell
11y/zctsgra11 s kn i ngs111 y ndiglzet
36.l Definition ai· minimikrav
De minimikrav som avses i artikel l 6.3.c
är följande:
iJ den nationella patentmyndigheten eller
den mellanstatliga organisationen skall ha
minst etthundra heltidsanställda tjänstemän
som har tillräckliga tekniska kvalifikationer
för att utföra nyhctsgranskning;
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(ii) that Office or organization must have
in its possession at Jcast the minimum documcntation refcrrcd to in Rule 34, properly
arranged for search purposes:
(iii) that Office or organization must have
a staff which is capable of searching the required technical fields and which has the
language facilities to understand at least
those languagcs in which the minimum
documentation referred to in Rule 34 is
writtcn or is translated.

ii) cet office ou cette organisation doit
avoir en sa possession au moins Ja documentation minimale de Ja regJe 34 disposee
d'une manicrc adequate aux fins de la recherche;
iii) cet office ou cette organisation doit
disposer d'un personnel capabJe de proceder
i la recherche dans les domaines techniques
sur lesqucls la recherche doit porter et
possl:dant les connaissances Iinguistiques necessaires i la comprehension au moins des
langues Jans lcsquelles la documentation
minimale de Ja regle 34 est redigee ou
traduite.

Rule 37

Regle 37

Missing or Dej ectire '.Title

Titre manquant ou 1h;fectueux

37.1 Lack of Title

37.1 Titre manquant

lf the intcrnational application does not
contain a title and the receiving Office has
notificd thc lntcrnational Scarching Authority that it has invited the applicant to
correct such defcct, thc Interna1:ional Searching Authority shall proceed with the international search unless and until it receives
notification that the said application is considered withdrawn.

Lorsque Ja demande internationale ne
contient pas de titre et que I'office receptcur a notifie i l'administration chargee de
la recherche intemationale que le deposant
a l:te invitc a reparer cettc omission, cette
administration procede a Ja recherche internationale, a moins qu'elle ne re9oive notification quc ladite demande intcrnationale
doit ctrc consideree comme retiree.

37.2 Establislzmenr of Title
If the intemational application does not

37.2 Etablisseme11t du titre

contain a title and thc International Searching Authority has not received a notification
from the receiving Office to the effect that
the applicant has been invitcd to fumish a
title, or if the said Authority finds that the
title docs not wmpJy with Rule 4.3, it shall
itsclf establish a title.

Lorsque la demande internationale ne
contient pas de titre et que !'administration
chargee de la recherche internationale n'a
pas re9u de l'office reccpteur une notification l'avisant quc le deposant a ete invite
i foumir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la rcgle 4.3, cette
administration etablit elle-memc un titre.

R.u/e 38

Regle 38

A1issing Abstract

Abrt!gc manquant ou d.?fectueux

38.J Lack oj Ab.1·tract
lf the intcrnational application does not

contain an abstract and the receiving Office

38.1 Abn:ge manquam

Lorsque la dcmande internationale ne
conticnt pas d'abregl: et que I'office recep-
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ii) myndigheten eller organisationen skall
förfoga över åtminstone den minimidokumentation som anges i regel 34, anordnad
på ett för nyhetsgranskning lämpligt sätt;

iii) myndigheten eller organisationen skall
ha personal som kan utföra nyhetsgranskning inom de tekniska områden denna
granskning skall omfatta och som har tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå åtminstone det språk till vilket eller de
språk till vilka den minimidokumentation
som avses i regel 34 är avfattad.

Regel 37
Avsaknad av benämning eller
bristfii/lig sådan

37.1 Benämning saknas
Innehåller internationell ansökan icke benämning på uppfinningen och har den mottagande myndigheten underrättat den internationella
nyhetsgranskningsmyndigheten
om att sökanden anmodats att avhjälpa
denna brist, skall den internationella nyhetsgranskningsmyndighctcn fortsätta den
internationella nyhetsgranskningen, såvida
den icke får meddelande om att den internationella ansökningen skall anses återkallad.
37.2 Åsättande av benämnnig
Innehåller internationell ansökan icke benämning på uppfinningen och har den internationella nyhctsgranskningsmyndigheten
icke mottagit underrfötclse från den mottagande myndigheten om att sökanden anmodats att ange benämning. eller anser nyhetsgranskningsmyndigheten att benämningen ej uppfyller vad som föreskrives i regel
4.3, skall den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten själv åsätta uppfinningen
benämning.
Regel 38

A \'Saknad av sammandrag eller
bristfiilligt sådant

38.l Sa111111a11drag saknas
Innehåller internationell ansökan icke
sammandrag och har den mottagande myn-
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has notified the International Searching Authority that it has invited the applicant to
correct such defect, the International Searching Authority shall proceed with the international search unless and until it receives
notification that the said appJi.:ation is considered withdrawn.

teur a notifie a !'administration chargee de
la recherche internationale qu'il a invite le
deposant a reparcr cette omission, cette
administration procede a la recherche internationale, a moins qu'elle ne re9oive notification que la demande internationale doit
etre consideree comme retiree.

38.2 Estahlishment oj Abstract
(a) If the international application does
not contain an abstract and the International
Searching Authority has not received a
notification from the receiving Offa:e to the
effect that thc applicant has been invited
to furnish an abstract, or if the said Aulhority finds that the abstract does not
c:omply with R ule 8, it shall itself establish
an abstract (in the language in which the
international application is r-ublished). In
the latter case, it shall invite the applicant
to comment on the abstract c:stablished by
it within I month from the date of the invitation.

38.2 Etahlisse111cnt Je /'abregå
a) Lorsque la demande internationale ne
contient pas d'abrege et que !'administration chargee de la recherche intcrnationale
n'a pas re<;u de l'office recepteur une notification l'avisant que Je deposant a etc
invite il fournir un abregc, ou si ladite
administration constatc que J'abrcge n'est
pas conforme aux dispositions de la rcg\e 8,
elle Ctablit elle-ml:me un abreg6 (dans la
langue de publication de la demande internationale). Dans cc dcrnier cas, eller invite
le dcposant il presenter ses commentaires
au sujet de l'abregc qu'elle a Habli dans
un ddai d'un mois a compter de Ja date
de ccttc invitation.

( h I The definitive contents d thc abstra..:t
shall be determined by the lnternational
Searching Authority.

I>) Le contenu det'initif de l'abrege est
dctermine par \'administration chargce de la
rccherche internationale.
RJ~le

Rule 39
Suhiect A1atter under Article 17(2j(aJ(i)

39

Ohil't selnn /'anicle l7.2)aii)

39.1 Definition

39.1 D<;finition

No International Searching Authority
shall be requircd to search an international
application if. and to the extent to which,
its subject mattcr is any of the following:
(i) scientific and mathematical theories,
(ii) plant or animal varieties or essentially
biological processcs for the production of
plants and animals, oiher than microbioJogical processes and the produds of such
processes,

Aueune administration chargee de la recherche internationalc n'a l'obligation de
proccder il la rechen:he a l'egard d'une
demande intcmationa\e dont J'objet, et dans
la mesure ou l'objet, est l'un <les suivants:
i) theories scientifiques et mathcmatiques;
ii) variHcs vcgctales, races animales, proccdcs essentiellement biologiques d'obtention
de vcgetaux ou d'animaux, autres que procedes mi1.:robiologiques et produits obtenus
par ces proccdcs:

(iii) schemes. rulcs or methods of <loing
business, performing purely mental acts or
playing games,
(iv) mcthods for trcatment of the human

iii) plans, principes ou mcthodes en vue
de faire dcs affaires, de realiser des actions
purement intcllcctuelles ou de jouer;
iv) methodes de traitement du corps hu-
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digheten underrättat den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten om att sökanden anmodats att avhjälpa denna brist, skall
den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten fortsätta den internationella nyhctsgranskningcn, såvida den icke får meddelande om att den internationella ansökningen skall anses återkallad.
38.2 Upprättande av sammandrag
a) Innehåller internationell ansökan icke
sammandrag och har den internationella
nyhetsgranskningsmyndigheten icke mottagit underrättelse från den mottagande myndigheten om att sökanden anmodats att inge
sammandrag, eller anser nyhetsgranskningsmyndighctcn att sammandraget ej uppfyller vad som föreskrives i regel 8, skall
den internationella nyhctsgranskningsmyndigheten sjlilv upprätta sammandrag (på
det sprf1k som användes vid publiceringen
av den internationella ansökningen). I sistnämnda fall skall nyhctsgranskningsmyndighctcn anmoda sökanden att inom en månad
från dagen för anmodan framföra synpunkter på det sammandrag som upprättats av
myndigheten.
b) Sammandragets slutliga innehåll fastställes av den internationella nyhetsgranskningsmyndighctcn.
Regel 39
A11111csområde som avsc.v i artikel 17.2.a.i.

39.l Definition
Internationell nyhetsgranskningsmyndighet lir ej skyldig att utföra nyhetsgranskning
av internationell ansökan om och i den mån
ansökningen hänför sig till
i) vetenskapliga och matematiska teorier;
ii) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning
av växter eller djur; skyldighet att granska
föreligger dock i fråga om mikrobiologiska
förfaranden och alster av sådana förfaranden:
iii) planer, regler eller metoder för affärsverksamhet. för intellektuella handlingar eller för spel:
iv) metoder för kirurgisk eller terapeutisk
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or animal body by surgery er therapy, as
well as diagnostic methods,
(v) mere presentations of information,
(vi) computer programs to tb.e extent that
the International Searching Authority is not
equipped to search prior art concerning such
programs.

main ou animal par la chirurgie ou la
therapie, ainsi que methodes de diagnostic;
v) simples presentations d'informations;
vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure ou l'administration chargee de la recherche internationale n'est pas outillee pour
proceder a la recherche de l'etat de Ja technique au sujet de tels programmes.

Rule 40

Regle .JO

Lack oj Unity oj Jnrentimz
(lnternational Searclz)

Ahsence d'unite de f'invention
( reclzerclze in ternationale)

40.l Invitation to Pay

40.1 Invitation il payer

The invitation to pay aclditional fees
provided for in Article l 7(3)(a) shall specify
the reasons for which the intc!mational application is not considered .is complying
with the requirement of unity of invention
and shall indicate the amount to be paid.

L'invitation a payer prevue a l'article
l 7.3)a) indiquc le montant des taxes additionnelles a payer et precise les raisons pour
lesquelles il est considere que la demande
internationale ne satisfait pas a l'cxigence
applicable d'unite de l'invention.

40.2 Additional Fees

40.2 Taxe.1· additionnelles

The amount of the addi::ional fee due
for searching under Article I 7(3)(a) shall
be determined by the competrnt International Searching Authority.
(b) The additional fce due for searching
under Article 17(3)(a) shall be payable direct
to the lnternational Searching Authority.

a) Le montant des taxes additionnelles
pour la recherche, prevues a l'articlc 17.3)a),
est fix6 par !'administration competente
charg6c de la recherche internationale.
b) Les taxes additionnellcs pour Ja recherche, prevues a l'article 17.3)a), doivent
etre payees dircctement :i. l'administration
chargee de la recherche internationak.
c) Tout deposant peut paycr les taxcs
additionnelles sous reserve, c'est-a-dirc en y
joignant une declaration motivee tendant a
dcmontrer que Ja demande internationale
remplit la eondition d'unite de J'invcntion
ou quc le montant des taxcs additionnelles
demandCes est excessif. Un comite de trois
membrcs - ou toute autre instance speciale
- de !'administration chargec de la rcchcrche internationale, ou toute autorite superieure competente, examinc la rescrve et.
dans la mesure Ott il estime que la r6serve
est justifice, ordonne le rcmbourscment total ou partiet, dcs taxes additionnellcs au
deposant. Sur requcte du dcposant, Je texte
de sa reservc et cclui de la decision sont
notifics aux offices dcsignes, avec le rapport de recherche internationalc. Le deposant doit remellrc la traduction de sa reservc avec celle de la demandc interna·
tionale exigcc å l'article 22.

(a)

(c) Any applicant may pay the additional
fee under protest, that is, accompanied by
a reasoned statement to the dfect that the
international application complies with the
requiremcnt of unity of invention or that
the amount of the required additional fee
is excessive. Such protest shall. be examined
by a three-mcmbcr board or other special
instance of the International Searching Authority or any competent higb.er authority,
which, to the extent that it finds the protest
justified, shall order the total or partial
reimbursemcnt to the applicaat of the additional fee. On thc request of the applicant, the text of both the protest and the
decision thereon shall be notified to the
designated Offices together with the international scarch report. The applicant shall
submit any translation thereof with the furnishing of the translation of the international application required under Article 22.

Prop. 1977/78:1. Del B
behandling av människokroppen eller av
djur samt metoder för diagnoser;
v) enbart uppställning av information;
vi) datorprogram i den utsträckning vederbörande internationella nyhetsgranskningsmyndighet ej är i stånd att utföra nyhetsgranskning på detta område.
Regel 40
Brist i frtlga om uppfinningens enhet
(internationell nyhetsgranskning)
40. l Anmodan att erlägga tilliiggsavgif t

I den anmodan att erlägga tilläggsavgift
som avses i artikel 17.3.a skall anges det
helopp som skall betalas samt skälen till att
den internationella ansökningen icke ansetts
uppfylla kravet på uppfinningens enhet.

40.2 Tilliiggsavgif ter
a) Storleken på den tilläggsavgift som
enligt artikel 17.3.a skall utgå för nyhetsgranskningen bestämmes av vederbörande
internationella nyhetsgranskningsmyndighet.
bl Den tilläggsavgift som enligt artikel
I 7 .3 .a skall utgå för nyhetsgranskningen
skall erläggas direkt till den internationella
ny hetsgranskningsmyndigheten.
c) Sökanden får betala tilläggsavgift unckr protest, d. v. s. genom att i samband
med betalningen inge en motiverad förklaring som avser att visa, att den internationella ansökningen uppfyller kravet på uppiinningens enhet eller att den tilläggsavgift
som begärts är orimligt hög. Protesten skall
prövas av en nämnd bestående av tre ledamöter, av annan särskild avdelning inom
den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten eller av annan behörig högre myndighet. I den mån protesten vid sådan prövning anses befogad, skall förordnas att tillläggsavgiften skall helt eller delvis återbetalas till sökanden. På sökandens begäran
skall de designerade myndigheterna tillställas protesten och det beslut som fattas i anledning av denna tilJsammans med den internationella
nyhetsgranskningsrapporten.
Sökanden skall inge översättning av nämnda handlingar samtidigt som han inger den
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(d) The three-member board, special instance or competent higher authority, referred to in paragraph (c), shall not comprise any person who made the decision
which is tbe subject of the protest.

d) Le comitc de trois membres, l'instance
speciale ou rautorite superieure mentionne
a l'alinea c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la decision qui fait
l'objet de la reservc.

40.3 Time Limit
The time limit provided for in Article
17(3)(a) shall be fixed, in each case, according to the circumstances of the case,
by the lnternational Searching Authority;
it shall not be shorter than 15 or 30 days,
rcspcctively, depending on w~.ether the applicant's address is in thc same country as
or in a different country from that in
which thc lntcrnational Searching Authority
is located, and it shall not b1~ longer than
45 days, from thc date of thc invitation.

40.3 Detai
Le detai prevu a l'article 17.3)a) est fixe.
dans chaque cas ct compte tenu des circonstances du cas d'espece, par !'administration chargee de la recherche internationa\e; il ne peut ctre inferieur a quinze ou
trentc jours, respectivement, selon que le
deposant est domicilie ou non dans Je pays
de l'administration chargee de la recherche
internationalc, ni superieur a quarante-cinq
jours a compter de la date de !'invitation.

R.11/e ./ l

The International-Type Scarch

Recherche de type i111cmational

41.1 Oblii;ation 10 Use Results;
Refurzd oj Fee
Jf rdercn..:e has been maJc in the requcst,
in thc form providcd for in Rulc 4.11, to
an international-typc scarch ca.rried out under thc conditions set out in ArticJe 15(5),
the Jnternational Searching Authority shall,
to the exteni possihle, use the results of the
said search in establishing the international
scarch report on the internati.onal application. The lnternational Sean:hing Authority
shall refund the search fee, to the extent
and under thc conditions provided for in
the agrecment under Article 15(3)(b), if the
international search report could wholly
or partly be basecl on the results of the
international-type search.

41.1 Ohligation d'utiliser les n;_mltais:
remhoursement Je la taxc
Si, dans la rcquete, il a etc fait rderence.
dans la forme prevue a la rt!gle 4.11. a une
rccherchc de type international effectuee
dans les conditions figurant a l'article 15.5),
!'administration chargce de Ja recherche internationale utilise, dans la mesure du possiblc, les resultats de cette recherche pour
l'etablisscment du rapport de recherche internationaJe reJatif a la demande internationalc. Cettc administration remboursc Ja
taxe de recherche, dans la mesure et aux
conditions prevucs dans l'accord vise il
l'article 16.3)b), si le rapport de rccherche
internationale peut se baser, en tout ou en
partie, sur les resultats de la rccherche de
type international.

Rule ./2

R(;glc ./2

Time Limit for Intcrnational Search

Daai pour la recherche intemationale

42.1 Time Limit for /11/ernational Search
All agreements concluded with Interna-

42.1 Dt!lai pour la recherche intemationale

Tous les accords conclus avec les admi-
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översättning av den internationella ansökningen som kräves enligt artikel 22.
d) I den tremannanämnd, den särskilda
avdelning clla den högre myndighet som avses under e får icke ingå någon som deltagit i det beslut som protesten avser.

.+0.3 "Iid.1/ris1

Den frist som avses i artikel 17.3.a skall
av den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten för varje enskilt
fall under hänsynstagande till omständigheterna i ifrågavarande fall. Fristen får ej vara
kortare än femton respektive trettio dagar
från dagen för anmodan, beroende på om
sökanden har adress i det land där den internat ionel Ia nyhetsgranskn ingsmyndigheten
har sitt slite eller i annat land, och ej längre
lin fyrtiofem dagar fdn nämnda dag.
fa~tsfällas

Regel 41
Nyhe1.1gra11sk11i11g av i11tematio11dh slag

-+I. L Skyltlighet all anriinda rernltat; llterbetal11i11g av m·gift
Har p~'t sätt som sägs i regel 4.11 i anMllan hänvis<its till nyhctsgranskning av
intematillllellt slag som utförts enligt artikel 15.5. skall den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten i största möjliga
utstrUekning använda resultaten av denna
nyhetsgranskning när nyhetsgranskningsrapp(>rt upprättas beträffande den internationella ansökningen. Denna myndighet skall
i den utstrliekning och under de förutsättningar som anges i det i artikel 16.3.b nämnda avtalet [1terbetala nyhetsgranskningsavgiften, om den internationella nyhctsgranskningsrapportcn helt eller delvis kunde grundas p~t resullaten av nyhctsgranskningen av
internationellt slag.
Regel 42
Tidsfrist /är i111ematiu11ell
nyhetsgranskning

42. I Tids/rist för internationell nyhetsgranskning
I samtliga avtal som ingås med interna-
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tional Searching Authorities shall provide
for the same time limit for e:;tablishing the
international search report o:r the declaration referred to in Article 17(2)(a). This
time limit shall not excced 3 months from
thc rcceipt of the search copy by the International Searching Authority, or 9 rnonths
from the priority date, whichtver time limit
expires later. For a transitional period of
3 years from the entry into force of the
Treaty, time limits for the agreement with
any fnternational Searching Authority may
be individually negotiated, provided that
such time limits shall not extend by more
than 2 rnonths the time limits referred to
in the preceding sentence and in any case
shall not go beyond the exp ration of the
18th rnonth after the priority date.

nistrations chargees de la recherche intemationale doivent prcvoir le meme delai pour
I'etablissement du rapport de recherche internationale ou de la declaration mentionnee
a J'article 17.2)a). Ce delai ne doit pas exce<ler celle des deux periodes suivantes qui
cxpirera en dernier Iieu: trois mois a compter de la reception de la copie de recherche
par !'administration chargee de Ja recherche
internationale, ou neuf mois a compter de
la date de prioritc. Pendant une periode
transitoire de trois ans a compter de l'entree
en vigueur du traite, les delais que figurent
dans les accords conclus avec les administrations chargees de la recherche internationale peuvent etre negocies individue\lemcnt,
mais ne peuvent toutefois pas exceder de
plus de deux mois ceux qui sont vises a la
phrase qui prececte et ne peuvent en tout
cas pas aller au-dela du dix-huitieme mois
suivant la datc de priorite.

Rule 43

Regle 43

The Jnternational Search Repor!

Rapport de recherche internationale

43.1 /Jentifications

The international search rep·:>rt shall identify the International Searching Authority
which established it by indicating the name
of such Authority, and the international
application by indicating the international
application number, lhe name of the applicant, thc name of the receiving Office, and
the international filing date.

43. I Jdentifications
Le rapport de recherche internationale
identifie d'une part !'administration chargee
de la recherche internationale qui l'a etabli
en indiquant le nom de cette administration,
ct d'autre part la demande internationale
par le numero de cette demande, le nom du
dcposant, le nom de l'office recepteur et
la date du dcpöt international.

The international search report shall be
dated and shall indicate the date on which
the international search was actually completed. It shall also indicate the filing date
of any earlier application whose priority
is claimed.

43.2 Dates
Le rapport de recherche internationale
est datc et indique la date a laquelle la
rccherchc internationale a ete effectivement
achevee. Il doit egalement indiquer la date
du dcpöt de toute demande anterieure dont
la prioritc est revcndiquee.

-13.3 Classif ica1ion
(a) The international search report shall
contain the classification of the subject
matter at Ieast according to the Interna-

43.3 Classification
a) Le rapport de recherche internationale
indique la classe dans laquelle entre l'invention, au minimum selon la Classification

43.2 Datcs
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tionella nyhetsgranskningsmyndigheter skall
föreskrivas samma tidsfrist för upprättande
av internationell nyhetsgranskningsrapport
eller avgivande av förklaring som avses i
artikel 17.2.a. Denna frist får icke utgå
efter den senaste av följande två tidpunkter, nämligen tre månader från den dag då
nyhetsgranskningsmyndigheten mottog avskrift av ansökningen och nio månader från
prioritetsdagen. För en övergångstid på tre
år från dagen för konventionens ikraftträdande får tidsfristen bestämmas individuellt i det avtal som ingås med varje internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Fristen får dock ej bestämmas så att den utlöper mer än två månader efter den tidpunkt
som sagts i det föregående och ej heller så
att den utlöper senare än 18 månader från
prioritetsdagen.

Rege/43
Den internationella
ny hetsgrans kn ings rap port<' Il

43.l ldentifieringsuppgifter
I den internationella nyhetsgranskningsrapporten skall anges namnet på den internationella nyhetsgranskningsmyndighet som
har upprättat rapporten. Vidare skall den
internationella ansökningen identifieras genom att det internationella ansökningsnumret, sökandens namn, den mottagande myndighetens namn och den internationella ingivningsdagen anges i rapporten.
43.2 Data
Den internationella nyhetsgranskningsrapporten skall vara dagtecknad och innehålla
uppgift om vilken dag den internationella
nyhctsgranskningen faktiskt avslutades. Den
skall även innehålla uppgift om ingivningsdag för tidigare ansökan, från vilken prioritet åberopas.

-B.3 Klassificering
a) Den
internationella
nyhetsgranskningsrapporten skall innehålla uppgift om
till vilken klass uppfinningen är att hän-
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tional Patent Classification.

internationale des brevets.

(b) Such classification shall be effccted
by the International Searching Authority.

b) Ce classement est effectue par !'administration chargee de la recherche intemationalc.

43.4 Language

43.4 Langue

Every international search report anJ any
<leclaration rnade under Article 17(2)(a)
shall be in the language in which the international application to which it relates is
published.

Tout rapport de recherche internationale
et toute dcclaration faite sclon l'article
17.2)a) sant etablis dans la Jangue de publication de la clemande internationale a laquelle ils se rapportent.

43.5 Ci1a1ions

43.5 Cilalion.1·
a) Le rapport de recherche internationale
cite les clocuments consideres comme pertinents.
b) La methode d'identification de chaque
document cite est fixee dans les instructions
administratives.
c) Les cilations particulierernent pertinentes sant indiquees spccialement.
d) Si des citations ne sant pas pertinentes
a l'egard de toutes les revendications, elles
sant indiquees en relation avec celle ou
cel!es dcs revendications qu'elles concernent.
e) Si certains passages seulement du docurncnt citc sant pertinents ou particulierement pertinents, ces passages sant identifies - par exemple en indiquant la page,
la colonne ou les lignes OLI figure le passage
considerc.

The intcrnational search report shall
contain the citations of the documents considerecl to be relevant.
(h) The method of identifying any cited
<locumcnt shall be regulated by the Administrative I nstructions.
(c) Citations of particular relevance shall
be specially indicated.
(d) Citations which are not relevant to all
the claims shall be cited in rdation to the
claim or clairns to which they are relevant.
(a)

(e) lf only certain passage~. of the cited
document are relevant or particularly relevant, they shall be iclentified, for exarnple,
by indicating thc page, thc column, or the
Iines, wherc thc passage appcars.

43.6 Fields Scarched

43 .6 Domaine.1· sur le.Hfuels la recherche
a port!:

(a) The international search report shall

list the classification identifo:ation of the
fields searched. lf that identit'ication is effccted on the basis of a classification other
than the fntemational Patent Classification,
the International Searching Authority shall
publish thc classification usecl.

(b) lf the international search extended
to patents, inventors' certificat~s, utility certificatcs, utility modets, patents or certificates of addition, inventors' certificates of

Le rapport de recherche internationale
contient l'identification par symboles de
classification des domaines sur lesquels la
recherche a portc. Si cettc identification est
effectuee sur la base d'une classification
autre que la Classification internationale des
brevets, !'administration chargee de la recherche internationale publie Ja classification utilisee.
a)

b) Si la rccherche internationale a porte
sur des brevets, cles certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilite, des modeles
d'utilite, dcs brevets ou certificats d'addi-
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föra, åtminstone enligt det internationella
patentklassificeringssystemet.
b) Klassificeringen skall utföras av den
internationella nyhetsgranskningsmyndigheten.
43.4 Språk
Internationell nyhetsgranskningsrapport
och förklaring enligt artikel 17.2.a skall avfattas på det språk, på vilket den internationella ansökan som rapporten respektive
förklaringen hänför sig till publiceras.
43.5 Hänvisningar
a) I den
internationella nyhetsgranskningsrapporten skall anges de handlingar
som anses ha betydelse.
b) I de administrativa föreskrifterna
skall närmare stadgas hur handling till vilken hänvisning göres skall angcs.
e) Hänvisningar som har särskild betydelse skall anges särskilt.
d) Hänvisningar som icke har betydelse
i fråga om samtliga patentkrav skall anges
i samband med det krav eller de krav i förhullande till vilket eller vilka de har betydelse.
e) Om endast vissa avsnitt av den handling till vilken hänvisning göres har betydelsc eller särskilt stor betydelse, skall dessa
avsnitt preciseras, t. ex. genom angivande
av sida, kolumn eller rader där ifrågavarande avsnitt finns.
43.6 Områden som nyhetsgranskning
omfattar
al l den internationella nyhetsgranskningsrapporlen skall anges klassifieeringsbeteckningarna för de områden som omfattats av nyhetsgranskningen. Sker klassificering på grundval av annat kla.ssificeringssystem än det internationella patentklassificeringssystemet, skall den internatiom::lla nyhetsgranskningsmyndigheten publicera det klassificeringssystem som användes.
b) Har internationell nyhetsgranskning
omfattat patent, uppfinnarcertifikat, certifikat för nyttighetsmodell, tilläggspatent, tillläggsccrtifikat,
tilläggsuppfinnarcertifikat,
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addition, utility certificates of addition, or
published applications for any of those
kinds of protection, of States, periods, or
languages, not included in the minimum
docurnentation as defined in Rule 34, the
international search report shall, when practicable, identify the kinds of documents,
the States, the periods, and the languages
to which it extended. For th~ purposes of
this paragraph, Article 2(ii) shall not apply.

tion, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilite additionnels ou des demandes publiees pour l'un
des titres de protection qui preccdent, relatifs a des Etats, des epoques ou des langues
qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que definie dans la
rcgle 34, le rapport de recherche internationale identifie, lorsque cela est possible,
les types de documents. les Etats, les epoques et les langues sur lesquels elle a porte.
Aux fins du present alinea, l'article 2.ii) ne
s'applique pas.

43.7 Re111arks Conceming Uni'ty
of Jnvention
If the applicant paid addiLonal fees for

43.7 Remarques co11cerna11t l'unitc de

the international search, the international
search report shall so indicate. Furthermore, where the international search was
roade on thc main invention only (Article
l 1(3)(a)), the international :;earch report
shall indicate what parts of the international
application were and what parts were not
searched.

/'invention

Si le deposant a paye des taxcs additionnelles pour la recherche internationalc, le
rapport de recherche internationale en fait
mention. En outre, lorsque la recherche internationale a He faite sur l'invention principalc seulement (article 17.3)a)), le rapport
de recherche internationale precise les parties de la demande internationale sur lesquelles Ja rccherche a porte.

43 .8 Signature
The international search report shall be
signed by an authorized officer of the International Searching Authority.

43.8 SiRnature
Le rapport de recherche internationale
est signe par un fonctionnaire autorisc de
!'administration chargce de la recherche internationale.

43.9 No Other Mattcr
The intemational search report shall contain no matter other than th<:t enumerated
in Rules 33.l(b) and (c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7
and 8, and 44.2(a) and (b), and the indication referred to in Article l 7(2)(b). In
particular. it shall contain no ·~xpressions of
opinion, reasoning, argument~. or explanations.

43.9 Limitation du contcnu
Le rapport de recherche internationale ne
contient pas d'autres elements que ceux
qui sont enumeres aux regles 33.lb) et c),
43.1, 2. 3, 5, 6. 7 ct 8 et 44.2a) et b), ou
l'indication mentionnee a rarticlc 17.2)b ).
En particulier, il ne conticnt aucune manifestation d'opinion, ni raisonnemcnt, argument ou explication.

43.10 Form
The physical requirements as to the form
of the international search rcport shall be
prescribed by the Administrative Instructions.

43.10 Forme
Les conditions materielles de forme du
rapport de recherche internationalc sont
fixccs dans les instructions admin istratives.
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tilläggscertifikat för nyttighetsmodell eller
publicerade ansökningar om något av dessa
slags skydd för stater, tidsperioder eller
språk som icke ingår i minimidokumentationen enligt den 'definition av detta begrepp
som ges i regel 34, skall den internationella nyhetsgranskningsrapporten om möjligt närmare ange vilka slags handlingar
respektive vilka stater, tidsperioder och
språk som nyhetsgranskningen utsträckts
att omfatta. Vid tillämpning av detta stycke
gäller icke artikel 2.ii.

43.7 Anmärkningar angäende uppfinningens
enhet
Om sökanden har erlagt tilläggsavgift
för den internationella nyhetsgranskningen,
skall detta anges i den internationella nyhctsgranskningsrapporten. Har internationell nyhetsgranskning utförts endast rörande huvuduppfinningen (artikel 17.3.a), skall
i den internationella nyhctsgranskningsrapporten anges vilka delar av den internationella ansökningen som nyhetsgranskningen
omfattat.

43.8 U11dcrtecknande
Den internationella nyhctsgranskni.ngsrapportcn skall undertecknas av därtill bemyndigad tjänsteman vid den internationella
nyhetsgranskningsmyndighcten.
43.9 Begriinrning av innehållet
Internationell nyhetsgranskningsrapport
får ej innehålla uppgift som ej anges i
reglerna 33.1.b och c, 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 och
8 samt 4-f..2.a och b eller uppgift som avses
i artikel 17.2.b. Slirskilt gäller att rapporten icke fär innehålla åsikter, skäl, argumentering eller förklaringar.

43.10 Form
Den internationella nyhetsgranskningsrapportens utformning i formellt avseende
regleras i de administrativa föreskrifterna.
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Rule 44

Regle 44

Transmiflal of the Jnternational
Search Report, E1c.

Transmission du rapport de recherche
in1ernationale, etc.

44.l Copies of Report or Declaration
The Intemational Searching Authority
shall, on the same day, transmit one copy
of the intcrnational search report or the
dcclaration referred to in Article l 7(2)(a)
to the Jnternational Bureau and one copy
to the applicant.

44.l Copies du rapport ou de la dfrlaration
L'administration chargee de la recherche
internationale transmet, le mcme jour, au
Bureau international et au deposant une
copie du rapport de recherche internationale
ou de Ja declaration visce a l'article l 7.2)a).

44.2 Tilie or Abstract
(a) Subject to paragraphs (b) and (c), the
international search report shall either state
that the lnternational Searching Authority
approves the title and the abstract as submitted by thc applicant or be accompanied
hy the text of the title and/ar abstract as
established hy the International Scarching
Authority under Rules 37 and 38.

44.2 Titre ou abrl-gf:
a) Sous reserve des alineas h) et c), ou
bien Je rapport de rcchcrche intcrnationalc
indique que !'administration chargee de la
recherche intcrnationale approuve le titre
et l'ahregc soumis par Je deposant, ou bien
il est accompagne du titre et de l'abregc
que cette dcrniere a etablis sclon les regles
37 et 38.

(h) lf. at the time the intemational search
is completed, the time limit allowed for the
applicant to commcnt on any suggestion of
thc lnternational Searching Authority in
respcct of the abstract has not expired, the
international scarch rcport shall indicate
that .it is incompletc as far as the abstract
is concerned.
(ej As soon as the time lirnit referred to
in paragraph (b) has expired, the Jnternational Searching Authority shall notify the
abstract approved or established by it to the
International Bureau and to the applicant.

b) Si, lorsque la rccherche internationale
est achevce, le dclai accorde au deposant
pour commenter toute suggestion, relative
it l'abrcgc, de !'administration chargcc de Ja
rccherche internationale n'est pas expire,
le rapport de rccherche intcrnationale indique qu'il est incomplct pour ce qui concerne J'abregc.
c) Des l'expiration du dCJai vise a l'alinea
b ), !'administration chargee de la rechcrche
internationale notifie au Bureau international et au deposant l'abrege approuve ou
etabli par elle.

44.3 Copies oj Ci1cd Documents

44.3 Copics de doc1111u•nts citds

{a) The request referre<l to in Article
20(3) may be prcsented any time <luring 7
years from the intcrnational filing date of
the international application to whieh the
intcrnational search report relates.

a) La requcte visee il l'article 20.3) pcut
etre formec en tout temps pcndant sept
annces i compter de Ja <late du depöt international de Ja demande internationale a
Jaquellc le rapport de recherche intcrnationalc a trait.
b) L'administration chargee de Ja recherche internationale peut exiger du deposant

(hj The Jnternational Searching Authority
may require that thc party (applicant or
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Regel 44
övcrsiindande av den internationella
11yhetsgransk11i11gsrapporte11 m. m.
44.1 A rskrijter 'åv rapport eller förklaring
Den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten skall samma dag tillställa internationella byrån och sökanden avskrift
av den internationella nyhetsgranskningsrapporten eller av den förklaring som avses
i artikel 17.2.a.
44.2 Be11än11;ing och sammandrag
a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b och c skall antingen i den internationella nyhetsgranskningsrapporten anges
att den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten godkänner den benämning på
uppfinningen som sökanden angivit och det
sammandrag som sökanden ingivit eller till
rapport..::n fogas bcn~imning på uppfinningen som fastst:illts av den internationella nyhetsgranskningsmyndighctcn i enlighet med
regel 37 och/eller sammandrag som upprättats av denna myndighet i enlighet med regel 38.
bl Har den frist inom vilken sökanden
får framföra synpunkter på förslag av den
intcrnationeila nyhetsgranskningsmyndighcten rörande sammandraget icke utlöpt när
den internationella nyhetsgranskningen avslutas. skall i den internationella nyhetsgranskningsrapportcn anges att rapporten
iir ofullst~indig såvitt avser sammandraget.
c) Så snart den frist som avses under b
har utlöpt, skall den internationella nyhetsgranskningsmyndighcten tillsfälla internationella byrtm och sökanden det sammandrag
som den godkänt eller upprättat.
44.3 An·kri/t av ha11dli11g till diken hii111·isning gjorts
a) Begäran som avses i artikel 20.3 får
framställas när som helst inom sju år från
den internationella ingivningsdagcn för den
internationella ansökan till vilken den intcrnationella
nyhetsgranskningsrapportcn
hiinför sig.
b) Internationell nyhetsgranskningsmyndighct får kräva att sökande eller dcsigne-
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designated Office) presenting the request
pay to it the cost of preparin1~ and mailing
the copies. The level of the cost of preparing
copies shall be provided for in the agreements referred to in Article 16(3)(b) between
the International Searching Authorities and
the International Bureau.

ou de l'office designe qui lui a adresse la
requete le paiement du cout de la preparation et de !'expedition des copies. Le montant de ce cout scra etabli dans les accords
vises a l'article 16.3)b), conclus entre les
administrations chargees de la recherche
internationale et le Bureau international.

(c) Any International Searching Authority
not wishing to send copies direct to any
designated Office shall send a copy to the
International Bureau and the International
Bureau shall then proceed a:> provided in
paragraphs (a) and (b).
(d) Any International Searching Authority
may perform the obligations referred to in
(a) to (c) through another agency responsible to it.

c) Toute administration chargee de la
recherche internationale qui ne desire pas
adresser les copies directement a un office
designc envoie une copie au Bureau international, qui proccdera conformement aux
alineas a) et b ).
d) Toute administration chargee de la recherche internationale peut confier la täche
visee aux alineas a) a c) a un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Rule ../5

Regle ../5

Translation oj the Jn1enzatio11al
Scarch Repor/

Traduction du rapport de recherche
intemationale

45.l Languages
lnternational search reporn and declarations referred to in Article l 7(2)(a) shall.
when not in English, be translated into
English.

45.1 Langue.1·
Les rapports de recherche internationale
et les cteclarations visees i l'article 17.2)aJ
l[Ui ne sont pas ctablis en anglais sont traduits en cette langue.

Rule ../6
Amendme11t of Claims Before
tlze Intcmatio11al Bureau

!IJodification des re1·endications aupres du
Bureau international

46.l Time Limit
The time limit referred to in Article 19
shall be 2 months from the date of transmittal of the international search report to
the Jnternational Bureau and to the applicant by the lnternational Searching Au·
thority or, when such transmittal takes
place before the expiration ,Jf 14 months
from the priority datc, 3 mo11ths from the
date of such transmittal.

46.1 D.:Zai
Le dtlai mentionne a l'article 19 est de
dcux mois a compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau intcrnational et au deposant par !'administration chargce de la
rccherchc internationale; lorsquc cette transmission est effcctuce avant l"expiration du
quatorzieme mois i compter de la date de
priorite, ce Jdai est de trois mois a compter
Je la Jate <le transmission.

46.2 Dating of Aml.'ndments
The date of receipt of any amendment
shall be recorded by thc lntcrnational Burcau and shall be indicated by it in any
publication or copy issued b~1 it.

46.2 Date d.:s modi/ ica1io11s
La <late de reception <le toute modification est enrcgistree par le Bureau international et indiqucc par cc dcrnier dans toute
publication ou copic qu'il ctablit.
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rad myndighet som framställt begäran skall
betala kostnaderna för framställning av
avskrifter och översändandc av dessa. Vilka
belopp som får uttagas för avskrifter skall
fastsfällas i de i artikel 16.3.b nämnda avtal
som ingås mellan de internationella nyhetsgranskningsmyndigheterna och internationella byrån.
c) Internationell nyhetsgranskningsmyndighct som ej önskar sända avskrift direkt
till cksigncrad myndighet skall sända en
avskrift till internationella byrån, som skall
förfara i enlighet med vad som sägs under
a och b.
d) Internationell nyhetsgranskningsmyndighct får låta de åligganden som avses under a-c fullgöras av annat organ, som
~ir ansvarigt inför myndigheten.
Regel 45
Ö1•ersiit111ing av den intemationella
11ylzcIsgransk11i11 gsra p porten
45.1 Sprilk
In tcrnationell nyhctsgranskningsrapport
och förklaring enligt artikel 17.2.a, mm icke
är avfattad på engelska, skall överslittas till
detta språk.
Regel 46
.:f11dri11g m· pa1e11tkra1· hos i11ter11atio11dla

byrc1n
46. l Tidsfrist
Den frist som avses i artikel 19 utgår
tvf1 mfmader från den dag då den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten siinder den internationella nyhetsgranskningsrapporten till internationella byrfm och till
sökanden. Sker detta överslindande inom
fjorton månader från prioritetsdagen, utgår
fristen tre månader frfm dagen för övcrsändandet.

46.2 Datering av iindringar
Internationella byrån skall anteckna den
dag då den mottager ~indring samt ange
denna dag vid publicering genom byråns
försorg av den lindrade handlingen och på
av byrån utfärdad avskrift av densamma.
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46.3 Langtwge oj Amendments
Jf the international application has been
filed in a language other than the language
in which it is published by thc Tnternalional
Burcau, arty amendment made under Article
l 9 shall be both in the language in which
the internMional application has been filed
and in that in which it is publishcd.

46.3 Langue des modijications
Si la dcmande intcrnationalc a etc dcposce
dans une langue autre que celle de sa publication par le Bureau international, toute
modification selon l'article 19 doit etre
effectuee dans Ja langue du depot et dans
Ja languc de la publication.

46.4 Statement
(a) The statcment referred to in Articlc
19(1) shall be in the language in which the
international application is published and
shall nol exceed 500 words if in the English
language or if translated inlo that language.

46.4 Dfrlaration
a) La declaration mentionnee a l'article
19. l) doit ctre Ctablie dans la langue de
publirntion de la demande internationale et
ne doit pas exceder cinq cents mats si elle
est etablie ou traduite en anglais.

(11) The statemcnt shall contain no comments on the international search report or
the rclevance of the citations contained in
the report. The statement may refer to a
citation contained in the interr.ational search
repor! only in order to indicate that a
specific aniendmcnt of the claims is intendcd
to avoid the document citcd.

/>) La declaration ne doit contenir aueun
commentaire relatif au rapport de recherche
internationale ou a la pertincnce des citations que ce dernicr contient. La declara·
tian ne peut se rCferer a une citation contenue dans le rapport de recherche interna·
tionale qu'afin d'indiquer qu'unc modifica·
tion determinee des revendications a pour
objet d\:cartcr le document cite.

46.5 For/Il oj Amendments
(a) The applicant shall be rcquired to
submit a rer>lacement shect for cvery sheet
of thc claims which, on account of an
amcndment or amendments under Article
19, diffcr~ from the shcct originally filed.
The letlcr accompanying thc replaccment
sheets shall draw atlention to the diffcrences
bctween the replaced shects and the replaccrncnt sheets. To the extent that any
amcndment results in the canc:cllation of an
entire shcct. that amendment sha\l be communicated in a letter.

46.5 Fonnc de.1· modifications
a) Le deposant doit soumettre une feuille
de rcmplaccment pour chaque feuille de
revendications qui, en raison de modifica·
tians effcctuees conformement il l'article 19,
differe de Ja feuille primitivement deposce.
La Jcttre d'accompagnemcnt des feuilles de
rcmplacemcnt doit atlirer l'attention sur les
diffCrences existant entre les fcuilles rem·
placees et les feuilles de remplacement.
Dans la mcsure oi1 une modification en·
tra1ne la suppression d'unc feuille entiere, la
modification doit etre communiquee par
lettre.
b) Le Bureau international appose sur
chaque feuille de remplacement son timbre,
le numera de la demande internationale et
la <late de reception de ladite feuille. Il
garde dans ses dossiers chaque feuille rem·
placee, Ja Jettrc d'accompagnemcnt de la
fcuillc ou des feuilles de remplacement et
toute Jettre visee a la dernicre phrase de
l'alinl:a a).
c) Le Ilureau international inscre dans
l'exemplaire original chaque fcuille de rem·

(b) The International Bureau shall mark
on cach rcp!acement sheet thc international
application numbcr, the datc on which it
was received, and the stamp identifying the
Tntcrnational Ilureau. It shall kccp in its
filcs any rcplaced shcet, thc letter accompanying the rep!acemcnt shcct or shcets,
and any ]etter referred to in the last sentcnce of paragraph (a).
(c) The International Burern shall insert
any replacement sheet in thf' record copy
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46.3 Sprak st/vill avser iindring
Ingavs internationell ansökan avfattad på
annat språk än det på vilket den publiceras
av internationella byrån, skall ändring enligt artikel 19 avfattas både på det språk
på vilket den internationella ansökningen
var avfattad vid ingivandet och pft det
spr[1k på vilket ansökningen publiceras.
46.4 Yl/rall(/c
a) Yttrande som avses i artikel 19.1 skall
vara avfattat på det språk på vilket den internationella ansökningen publiceras. Yttrandet rfir icke vara längre lin 500 ord om
det är avfattat på engelska eller översatt till
detta språk.
bl Yttrandet rnr icke innehålla några synpunkter i fråga om den internationella nyhetsgranskningsrapportcn eller betydelsen av
hänvisning som finns i rapporten. Yttrandet far beröra en hänvisning i den internationella nyhetsgranskningsrapportcn endast
för att ange att viss lindring av patentkraven syftar till att undanröja betydelsen av
den handling som hlinvisningen avser.
46.5 For/Il /ör iindring
a) Sökanden skall inge crslittningsblad för
varje blad som upptager pakntkrav och
som till följd av ändring som gjorts enligt
artikel 19 skiljer sig från det ursprungligen ingivna bladet. I den skrivelse som åtföljer ersättningshladen skall påpekas skillnaderna mellan de ersatta bladen och crs:ittningsbladen. I den m~1n ändring medför
att helt blad utg[1r, skall lindringen 1m:ddelas genom skrivelse.

h) Internationella byrån skall på varje
ersättningsblad anteckna det internationella
ansökningsnumrct och dagen för mottagandet av detta blad samt anbringa sin stlimpcl på varje sådant blad. Internationella
byrfan skall i akten bevara ersatta blad, skrivelse som åtföljt erslittningsblad samt skrivelse som avses i sista meningen under a.
c) Internationella byrår skall insätta ersättningsblad i arkivexemplaret och, i fall
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and, in thc case referred to in the last
sentence of paragraph (a). shall indicate the
cancellations in the record copy.

placement et, dans le cas vise a la derniere
phrase de l'alinea a), indique les suppressions dans l'excmp!aire original.

Rule 47

Uegle 47

Communication

10

Designa/ed Offices

47.l l'rocedure
(a) The eommunication prnvided for in
Article 20 shall be cffected by the International Burcau.
( /!) Such commun ication shall be effected
promptly after the International Bureau has
rcceivcd amendments from 1he applicant,
or a declaration that the applicant does not
wish to make amendmcnts belore the International Bureau, or, in any c;1se, when the
time limit provided for in Rule 46.1 has
expired. Whcre, under Article 17(2)(aJ, the
Jntcrnational Searching Authority has made
a declaration that no interm.tional search
report will be established, thf: communication provided for in Articlc 20 shal\ be
effected, unless the international application
is withdrawn, within l 111011.th from the
date on which the lnternational Bureau has
bcen notificd of thc said decla.ration by the
lntcrnational Scarching Authority; such
communication ~;hall be accompanied by an
indication of the date of th1~ notification
sent to the applicant under Article l 7(2)(a).
(c) The .International Bureau shall send
a notice to the applicant indic.1ting the designated Offices to which the communication
has been effccted and the date of such communication. Such notice shall be sent on the
same day as the communication.
(d) Each designated Office shall. when
it so rcquires, receive the international
search reports and the declarations referred
lo in Article 17(2)(a) also in the translation
rcferred to in Rule 45.1.
(e! Where any designated Office has
waived the requircment providecl under Artide 20, the copics of the documents which
othcrwise would havc been sent to that
Offo.:e shall. at the rcquest of that Office
or the applicant. be sent to thc app\icant
at the time of the noticc rcferred to in
paragraph (c).

Communication aux of fice.1· dcsigne.1·

47.1 l'roddure
a) la communication prevue a l'article 20
est effcctul:e par le Bureau intcrnational.
b) Cette communication est effectuee a
bref delai aprcs que le Bureau intcrnational
a rec,:u du dcposant des modifications ou la
declaration qu'il ne desire pas presenter de
modifications au Bureau international, et au
plus tard a l'expiration du delai prcvu a la
reg!e 46. l. Lorsquc, conformement a l'article I 7.2)aJ. !'administration chargce de la
recherche internationalc a declare qu'un
rapport de recherche internationa!e ne sera
pas ctabli, la communication prevue a l'article 20 est effectuec, sauf retrait de la demande internationale, dans un dC\ai d'un
mois a compter de la reception par le Burcau international de la notification relative
a cette declaration: cette communication
doit comporter la date de la notification
adrcssec au deposant conformement a l'article I 7.2)aJ.
c) le Rureau international adresse au deposant une notice indiquant les offices designcs auxqucls la communication a ete
effoctuce et la date de cette communication.
Cette noticc est envoyce le mcme jour que
la communication.
d) Chaque office designc rec,:oit, sur sa
demande, les rappOils de recherche internationalc et les dcclarations visces a l'article
l 7.2)a) cgalcment dans lcur traduction selon
la rcgle 45.1.
c J Si un office dcsignc a renond: a l'exigence de l'article 20. les copics de documents
qui devraient nom1alcment lui etre adressces
sont, sur requete dudit office ou du deposant, adressees a ce dernier en meme temps
quc la notice visce ?t l'a!inea c).
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som avses i sista meningen under a, ange
vad som utgått ur detta.

Regel 47
översii11da11de till designerade myndigheter
47.1 Förfarande
a) översändande enligt artikel 20 skall
ombesörjas av internationella byrån.

b) Övcrsändandet skall äga rum omgående efter det att internationella byrån från
sökanden mottagit ändring eller förklaring
att denne icke önskar ändra ansökningen
hos internationella byrån, dock senast vid
utgången av den frist som avses i regel 46.1.
Har den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten i enlighet med artikel 17 .2.a
avgivit förklaring om att internationell nyhetsgranskningsrapport icke kommer att
upprättas, skall översändande enligt artikel
20 ske inom en månad från den dag då internationella byrån mottagit underrättelse
om denna förklaring, såvida icke den internationella ansökningen återkallats. I samband med översändandet skall lämnas uppgift om dagen för den underrättelse som
tillsrnllts sökanden enligt artikel 17.2.a.

c) Internationella byrån skall underrätta
sökanden om till vilka designerade myndigheter handlingar översänts samt om dagen
för detta övcrsiindande. Underriittelsen skall
siindas samma dag som översändandet äger
rum.
d) Designerad myndighet skall på begäran erhålla internationell nyhetsgranskningsrapport och förklaring som avses i artikel
l 7.2.a även i översättning upprättad enligt
regel 45.l.
e) Har designerad myndighet avstått från
att rn handlingar översända enligt artikel
20, skall de avskrifter av handlingar som i
annat fall skulle ha sänts till denna myndighet p[t begäran av myndigheten eller sökanden sändas till sökanden samtidigt med det
meddelande som avses under c.
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47.2 Copics
(a) The copies rcquired for communication shall be prepared by the International
Bureau.
(b) They shall be on sheets of A4 size.

47.2 Copies
a) Les copies requiscs pour les communications sont preparees par le Bureau international.
b) Ces copies sont de format A4.

47.3 Languagcs
The international application communicated under Articlc 20 shall be in the Janguagc in which it is published provided that
if that languagc is different from the Janguage in which it was filed it shall, on the
request of the designated Office, be communicatcd in either or both of these languages.

47.3 Langues
La demande internationalc communiquee
selon l'article 20 doit l'etre dans sa languc
de publication: si cctte Jangue n'est pas celle
dans laquelle la demande a ete deposee.
cette derniere sera, sur requete de J'office
designe, communiquee dans l'une ou l'autre
de ces langues. ou dans les dcux.

Rulc ./8

Rl:gle 48

lnternational Public(.!/ion

Publication internationale

published in the form of a pamphlet.
(b) The particulars regarding thc form of
the pamphlct and the method of reproduction shall be governed by the Administrative
Instructions.

48.1 Forme
a) La demande internationale est publiee
sous formc de brochure.
b) Les details relatifs it la forme de Ja
brochurc et it son mode de reproduction
sont fixes dans les instructions administratives.

48. 2 Con ten ts

48.2 Contenu

(a)

The pamphlct shall contain:
(i) a standardized front page.
(ii) thc dcscription,
(iii) thc claims.
(iv) the drawings. i f any,
(v) subject to paragraph (g;1, the international scarch report or thc declaration under
Article I 7(2)(a).

La brochure contient:
i) unc page normalisee de couverture:
i i) la description:
iiiJ les revcndications:
iv) les dessins. s'il yen a:
v) sous rcserve de l'alinfa g), le rapport
de rechcrche internationale ou la declaration mentionnce a l'artide I 7.2)a):

(vi) any statcmcnt filed under Article

vi) toute declaration deposec selon l'article 19.1 ), sauf si le Burcau international
considcre que la dcclaration n'est pas conformc aux dispositions de la rcglc 46.4.
b) Sous rcscrve de I'alinea c), la page de
couvcrturc comprend:
i) des indications reprises de Ja requetc et
toutes autres indications dcterminees par les
instruclions administratives:
ii) une ou plusieurs figures lorsque la
demande intcrnationalc comporte des dessins:

48.1 Form
(a) The international application shall be

19( I), unlcss thc lnternalional Bureau finds

that the statcment does not comply with the
provisions of Rule 46.4.
(h) Subject to paragraph i'c), the front
page shall includc:
(i) data taken from thc request sheet and
such other data as are prescribed by the
Administrative I nstructions,
(ii) a figurc or figures where thc international application contains drawings,

a)
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47.2 Avskrifter
a) De avskrifter som behöves för översändandet skall framställas av internationella byrån.
b) Dessa avskrifter skall vara av format

A4.
47.3 Språk
Internationell ansökan skall översändas
enligt artikel 20 i dess avfattning på det
språk på vilket den publiceras. Är detta
språk icke samma språk som ansökningen
var avfattad på vid ingivandet, skall ansökningen på den designerade myndighetens begäran översändas på ett av dessa språk eller
på båda dessa språk.
Regel 48
Internationell publicering

48. l Form
a) Internationell ansökan skall publiceras i form av ett häfte.
b) Närmare bestämmelser om häftets
form och om reproduceringsmetod ges i de
administrativa föreskrifterna.

48.2 /n11ehåll
a) Häftet skall innehålla:
i) försättsblad i standardutförande,
ii) beskrivningen,
iii) patentkraven,
iv) ritningar, om sådana finns,
v) om ej annat följer av vad som sägs
under g, den internationella nyhetsgranskningsrapporten eller förklaring som avses i
artikel 17 .2.a,
vi) yttrande som ing1v1ts enligt artikel
19.1, utom i de fall internationella byrån
anser att yttrandet icke uppfyller föreskrifterna i regel 46.4.
b) Om ej annat följer av vad som sägs
under e skall försättsbladet innehålla:
i) uppgifter som hämtats från anhållan
samt de andra uppgifter som anges i de admini'.;trativa föreskrifterna,
ii) en eller flera figurer, om den internationella ansökningen innehåller ritningar,
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(iii) the abstract; if the abstract is both in
English and in another language, the English text shall appear first.
(c) Where a declaration under Article
17(2)(a) has issued, the front page shall
conspicuously refer to that fact and need
include neither a drawing nor an abstract.
(d) The figure or figures referred to in
paragraph (b )(ii) shall be se:.ccted as provided in Rule 8.2. Reprodu~tion of such
figure or figures on the front page may be·
in a reduced form.
(e) If there is not enough room on the
front page for the totality of the abstract
referred to in paragraph (b)(iii), the said abstract shall appear on the back of the front
page. The same shall apply to the translation of the abstract when such translation
is required to be published under Rule
48.3(c).
(f) If the claims have been amended un-

iii) l'abrege; si l'abrege est etabli en
anglais et dans une autre langue, le texte
anglais doit apparaitre en premier.
c) Lorsqu'une declaration selon l'article
17 .2)a) a ete faite, la page de couverture le
specifie et ne comporte ni dessin ni abrege.
d) La ou les figures mentionnees

a l'alinfa
a la

b)ii) sont choisies de la maniere prcvuc

rcgle 8.2. La reproduction de cette figure
ou de ces figures sur la page de couverture
peut ctre une reproduction en format reduit.
e) Si l'abrege mentionne a l'alinfa b)iii)
ne peut tenir sur la page de couverture, il
doit etre insere au vcrso de cette page. Il
en va de meme pour la traduction de
l'abrege, lorsqu'il y a lieu d'en publier une
conformcment a la rcglc 48.3c).

(g) If, at the time when publication is
due, the international search report is not
yet available (for examplc, bccause of publication on the rcquest of th1~ applicant as
provided in Articles 21(2)(b) and 64(3)(c)(i),
the pamphlet shall contain, in place of the
international search rcport, an indication
to the effeet that that report was not available and that either the pamphlet (thcn also
including the intcmational search report)
will be republishcd or the international
search report (when .it becornes available)
will be separately published.

f) Si les revendications ont ete modifiees
conformement a l'article 19, la publication
conticnt soit Je texte integral des revendications telles que dt':posees et telles que modifices soit le texte integral des revendications, telles que deposees, avec l'indication
des modifications. Toute declaration visce
a l'article 19. I) est cgalement incluse, a
moins que le Bureau international n'estimc
que la declaration n'est pas conforme aux
dispositions de Ja rcgle 46.4. La <late de
reception par le Bureau international des
n:vcndications modifiees doit ctre indiquce.
g) Si, a Ja date prcvue pour Ja publication
le rapport de recherche internationale n'est
pas encore disponible (par exemple pour
motif de publication sur demande du deposant selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)),
la brochure contient, a la place du rapport
de recherche internationalc, l'indication que
ce rapport n'est pas encore disponible et
que Ja brochure (comprenant alors le rapport de rccherche internationale) sera publiec a nouveau ou que Je rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponiblc) sera publie separement.

(h) lf, at thc time when publication is
due, the time Jimit for amending the claims
under Articlc 19 has not cxpired, the pam-

h) Si, a la <late prevue pour la publication, .le dciai de modification des revendications prevu a l'articlc 19 n 'est pas expire,

der Article 19, the publication shall contain
either the full text of the claims both as
filed and as amended or the full text of the
claims as filed and specify the amendments.
Any statement referred to in Article 19(1)
shall be included as well, unless the Tnternational Bureau finds that thc statement
does not comply with the provisions of Rulc
46.4. The date of receipt of the amended
claims by the International RJreau shall be
indicated.

Prop. 1977/78:1. Del B
iii) sammandraget; finns sammandraget
både på engelska och på annat språk, skall
den engelska texten stå först.
c) Har förklaring avgivits enligt artikel
17 .2.a skall detta anges på försättsbladet,
som då icke behöver innehålla vare sig ritning eller sammandrag.
d) Den figur eller de figurer som nämnes under b.ii skall väljas på sätt anges i
regel 8.2. Denna figur eller dessa figurer får
på försättsbladet återges i förminskad storlek.
c) Om det sammandrag som nämnes under b.iii icke får rum på försättsbladet, skall
det införas på baksidan av detta blad. Detsamma gäller översättningen av sammandraget, om sådan översättning skall publiceras enligt regel 48.3.c.

f) Har patentkraven ändrats enligt artikel 19, skall häftet innehålla antingen patentkr:ivens text i dess helhet, både i dess avfattning vid ingivandct och i den ändrade
lydelsen, eller patentkravens text i dess helhet i dess avfattning vid ingivandet jämte
uppgift om ändringarna. Yttrande som avses i artikel 19.1 skall också medtagas, om
icke internationella byrån anser att yttrandet icke uppfyller föreskrifterna i regel 46.4.
Den Jag då internationella byrån mottagit
de änuraue patentkraven skall också anges.

gl Är den internationella nyhetsgranskningsrapporten ännu ej tillgänglig när publicering skall äga rum (exempelvis på grund
av att publiceringen ~iger rum på begäran
av sökanden enligt artiklarna 21 .2.b och
64.3.c.i), skall häftet i stället för den internationella nyhetsgranskningsrapporten innehalla uppgift om att rapporten ej var tillgänglig och att hliftet (då innehållande den
internationella nyhctsgranskningsrapporten)
kommer att publiceras på nytt eller att den
internationella nyhetsgranskningsrapporten
kommer att publiceras särskilt (när den blir
tillgänglig).
h) Har den frist för ändring av patentkraven som avses i artikel 19 ej utgått när
publicering skall äga rum, skall detta anges
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phlet shall refer to that fact and indicate
that, should the claims be amended under
Article 19, then, promptly after such amendments, cithcr the pamphlct (containing the
claims as amendcd) will be rcpublished or
a statement reflecting all tht' amendments
will be published. In the latter case, at
Jeast the front page and the claims shall be
republished and. if a statemmt under Article 19(1) has been filed. that statemcnt
shall be published as well, un.less thc International Bureau finds that the statement
does not comply with the provisions of
Rule 46.4.
(i) The Administrative Jnstructions shall
determine the cases in which thc various
altcrnatives referred to in paragraphs (g)
and (h) shall apply. Such determination
shall Jepend on the volume and complexity
of the amendments andfor the volume of
thc intcrnational application and the cost
factors.

48.3 Languagc
(a) Tf the international application is filed
in English. French. German, Japanese, or
Russian, that application shall be publishcd
in the language in which it was filed.
(h) lf the international application is filcd
in a Ianguage other than English, French,
German, Japancsc, or Russian, that application shall be published in English translation. The translation shall be prepared under the responsibility of the lnternational
Scarching Authority. which shall be obliged
to have it ready in time to permit the
communication under Article 20 by the
prescribed datc, or. if the international
publication is due at an earlier <late than
the said cornrnunication, to permit international publication by the prescribed date.
Notwithstanding Rule 16.l(a), the International Scarching Authority may charge a
fee for thc translation to thc applicant. The
International Searching Authority shall give
the applicant an opportunity to comment
on the draft translation. The International
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la brochure indique ce fait et precise que,
si les revendications devaient etre modifiees
selon I'article 19, il y aurait, å. bref dClai
apres ces modifications, soit une nouvelle
publication de la brochure (avec les rcvendications tclles que modifiees), soit la publication d'une declaration indiquant toutes
les modifications. Dans ce dernier cas, il
y aura une nouvellc publication d'au moins
la page de couverture et des revendications
et, en cas de depöt d'unc declaration selon
l'articlc 19.1). publication de cette declaration. il moins quc le Bureau international
n'estimc que la declaration n'est pas conforme aux dispositions de la regle 46.4.
i) Les instructions adminisrrativcs di.!tcrminent les cas ou les divcrses variantcs mentionnces aux alineas g) ct h) seront appliquees. Cctte determination depend du volume et de la complexitc des modifications
et du volume de la dernande internalionale
ainsi que dcs frais y rclatifs.

48.3 Langucs
a) Si la dernande internationale est derosec en allemand. en anglais, en fran<;ais,
en japonais ou en russe, elle est publiec
dans la langue dans laquelle elle a etc deposce.
h J Si la dernande internationale est ctepose dans une langue autre que l'allemand,
l'anglais, le frani;ais. le japonais ou le russc,
clle est publifo en traduction anglaise. La
traduction est prcparce sous la responsabilitc de !'administration chargee de la recherche internationale, qui doit la tcnir
prete suffisarnment a temps pour que la
communicalion prevue a J'article 20 ou, si
la publication internationale doit etre effectuee a une date anterieure a ladite cornmunication, pour que la publication intcrnationale puisse etre effectuee a la <late prevuc. Nonobstant les dispositions de la regle
I 6.1 a). !'administration chargce de la recherche internationale peut percevoir une
taxe du deposant pour la traduction. L'administration chargee de la rccherche internationale doit donner au deposant la possi-
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i häftet. Vidare skall anges att om patentkraven skulle ändras enligt artikel 19, häftet
(med de ändrade patentkraven) kommer att
publiceras på nytt eller en förklaring som
innehåller alla ändringar kommer att publiceras omgående efter det att sådana ändringar gjorts. I det senare fallet skall åtminstone försättsbladet och patentkraven publiceras på nytt; har yttrande enligt artikel 19.l
ingivits, skall även detta yttrande publiceras,
om icke internationella byrån anser att yttrandet ej uppfyller föreskrifterna i regel
46.4.

i) I de administrativa föreskrifterna skall
anges i vilka fall de olika alternativ som
nämnes under g och h skall tillämpas. Avgörande för vilket alternativ som skall gälla
skall vara omfattningen av ändringarna,
hur invecklade ändringarna är, omfattningen av den internationella ansökningen och
de kostnader som uppkommer vid publicering.
48.3 Sprdk
a) Inges internationell ansökan på engelska, franska, japanska, ryska eller tyska, skall den publiceras på det språk på
vilket den ingavs.
b) Inges internationell ansökan på annat
språk än engelska, franska, japanska, ryska eller tyska, skall den publiceras i engelsk översättning. övers~ittningen skall utföras på den internationella nyhetsgranskningsmyndighetens ansvar. Myndigheten
skall ha översättningen färdig vid sådan tidpunkt att det översändande som avses i artikel 20 kan äga rum vid föreskriven tidpunkt eller att internationell publicering kan
ske vid föreskriven tidpunkt, om den internationella publiceringen skall ske före detta
översändande. Utan hinder av besfömrnelserna i regel 16.1.a får den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten uttaga avgift av
sökanden för översättningen. Den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten skall ge
sökanden tillfälle att framföra synpunkter
på utkast till översättning. Myndigheten
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Searching Authority shall fix a time limit
reasonable under the circum~tances of the
case for such comments. If there is no time
to take the comments of the applicant into
account before the translation is communicated or if there is a difference of opinion
between the applicant and the said Authority as to the correct trans:tation, the applicant may send a copy of his comments,
or what remains of them, to the International Bureau and each desi.5nated Office
to which the translation was communicated.
The Tnternational Bureau shall publish the
esscnce of thc comments togcther with the
translation of the Internatio:1al Searching
Authority or subsequently to the publication of such translation.
(c) Jf the international application is published in a language other tha:1 English, the
international search report, or the declaration referred to in Article l 7(2)(a), and the
abstract shall be published both in that
language and in English. The translations
shall be prepared under the responsibility
of the Intcrnational Bureau.

bilite de commenter le projet de traduction.
Cette administration doit fixer un delai,
raisonnable en J'espece, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en
consideration le commentaire avant la communication de la traduction ou si le deposant ct ladite administration sont en desaccord au sujet de la traduction correcte, le
deposant pcut adresser une copie de son
commentaire ou de ce qu'il en reste au
Burcau international et a chacun des offices
designes auxquels la traduction a etc adressee. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de
!'administration chargee de la recherche internationale ou apres la publication de cette
traduction.
c) Si la demanc.le internationale est publiee dans une langue autre que l'anglais,
le rapport de recherche internationale, ou
la c.leclaration visee a l'article I 7.'2)a), et
l'abrege sont publies dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont
preparces sous la responsabilitc du Bureau
international.

48.4 Earlier Publication on the App/icant"s
Requcst
(a) Where the applicant ask> for publication under Articles 21 (2)(b) and 64(3)(c)(i)
and the international search report, or the
declaration referred to in Article 17(2)(a), is
not yet available for publication together
with the international application, the Jnternational Bureau shall collect <t special publication fee whose amount shall be fixcd in
the Administrative lnstructions.

48.4 Puhlication antirip[.e 11 la demande du
df:posant
a) Lorsque le dcposant demande la publication selon les articles 21.2)b) el 64.3)c)i)
et lorsque le rapport de rechcrche internationale ou la declaration visce it l'article
l 7.2)a) n'est pas encore disponible pour la
publication avec la demande internationale,
le Bureau international perc;:oit une taxe
speciale de publication. dont le montant est
fixe dans les instructions administratives.

(h) Publication under Articles 21(2)(b)
and 64(3)(c)(i) shall be effectcc.1 by the International Bureau promptly after the appli·cant has asked for it and. whcrc a special
fee is due under paragraph (a). after receipt
of such fee.

b) La publication selon les articles 2l.2)b)
ct 64.3)cji) est effectuce par le Burcau international ;1 bre( dclai apres que le dcposant a demanc.lc cette publication et, lorsqu'unc taxc specialc est duc sclon l'alinea
a), apres reception de cettc taxc.

48.5 Notif ication of National Publication
Where the publication of the international application by the lntc:·national Bureau is governed by Article 64(3J(c)(ii), the
national Office concerned shall, promptly

48.5 Notijicarion de la publication nationale
Lorsquc la publication de Ja demande
internationalc par le Bureau international
est reglementee par I'article 64.3)c)ii), l'office national. i bref delai aprcs avoir ef-
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skall fastställa en med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet skälig frist
fi.ir framfifrande av sådana synpunkter.
Medger ej tiden att hänsyn tages till sökandens synpuAktcr innan översättningen
översändes eller har sökanden och myndigheten olika uppfattning om hur en riktig
övers~ittning bör avfattas, får sökanden sända avskrift av sina synpunkter, eller av det
som [1terstiir av dessa synpunkter, till internationella byrån och till varje designerad
myndighet till vilken överslittningen övers~ints. Inkrnationella byrån skall publicera
det huvudsakliga innehållet i synpunkterna
tillsammans med den internationella nyhetsgranskningsmyndighetens översättning eller
efter det att denna översättning publicerats.
c) Publiceras internationell ansökan på
annat spr[1k än engelska, skall den internationella nyhetsgranskningsrapportcn eller
den förklaring som avses i artikel 17.2.a
samt sammandraget publiceras både på detta sprftk och på engelska. översättningarna
skall uiföras på internationella byråns ansvar.
4~.4

Tidigare p11hliceri11g på sökandens

bcgiiran
a) Begär sökanden publicering enligt artikel 21.2.b och artikel 64.3.c.i och är den
internationella nyhctsgranskningsrapporten
ännu ej tillgänglig eller det yttrande som avses i artikel 17.2.a ännu ej tillgängligt för
publicering tillsammans med den internationella ansökningen, skall internationella
byriln uttaga en s~irskild publiccringsavgift,
vars storlek skall fastsmllas i de administrativa föreskrifterna.
b) Publicering enligt artikel 21.2.b och
artikel (i4.3.c.i sker genom internationella
byr[111s försorg omedelbart efter det att sökanden beg~irt st;d<UJ publicering och, om
<irskild avgift ullag·~s enligt vad som sägs
under a, efl.:r det atl denna avgift mottagits.
48.S Undcrriittelsc 0111 11atio11e/l p11/J/iccri11g
G~illcr artikel 64.3.c.ii i fråga om internationella byriins publicering av internationell ansökan, skall vederbörande nationella
patentmyndighet underrätta internationella
18 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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after effccting the na~ional publication referred to in the said provision, notify the
fntcrnational Bureau of the fa,;t of such national publication.

fectue la publication nationale mentionnee
dans cette disposition, le notifie au Bureau
international.

48.6 .-I 1111011nci11g oj Certain Facts
(a) lf any notification under Rule 29.l(a)

48.6 Pu'1licatio11 de certains faits
a) Si une notification selon la regle 29.la)

reaches the International Bureau at a
time later than that at which it was able
to prevent the intern<,tional publication of
thc intcrnational application, the International Bureau shall promptly publish a noticc in the Gazette reproducing the cssence
of such notification.
(b) The esscnce of ::.ny notification under
Rulc 29.2 or 51.4 sha:l be published in the
Gazette and. if thc notificatic·n reaches the
International Bureau bcfore preparations for
the publication of the pamphlet have been
completed, also in the pamphkt.

ii) parvicnt au Bureau international a une
date ot1 ce dernier ne peut plus suspendre
la publication internationale de la demande
internationale, le Bureau international publie a bref delai dans la gazette une notice
reproduisant l'essentiel de la notification.

(ii)

(c) lf the internatiorial application is withdrawn after its inte:national publication,
this fa<.:t shall be published in the Gazette.

'1) L 'essentiel d'une notification selon les
reglcs 29.2 ou 51.4 est publie dans la gazette; si la notification parvient au Bureau
international avant l'achcvement des preparatifs de publication de la brochure,
l'essentiel de la notification est egalement
publie dans la brochure.
c) Si la demande internationale est retiree
apres sa publication internationale, ce fait
est publie dans la gazette.

Rule 49
Language.1· of Translation.~ and Amounts
oj Fccs under Article 22(1) and (2)

l.angucs des traductions ct montants des
l<u:es se/cm l'article 22.1) et 2)

49.1 Noiification

49.1 Notification

Any Contracting State requiring the
furnishing of a translation o:: the payment
of a national fee, or both, under Article 22,
shall notify the lnterr,ational Bureau of:

a) Tout Etat contractant exigeant la remise d'une tracluction ou le paiement d'une
taxe nationale, ou les deux, selon l'article
22, doit notifier au Burcau international:

(i) thc languagcs from which and the language inta which it requircs translation,
(ii) the amount of the national fee.
(b) Any notification receivcd by thc rntcrnational !Jureau un.Jer paragraph (a) shall
be promplly published by the International
Bureau in the Gazctte
(c) lf the requircments under paragraph
(a) change later, sucl1 changcs shall be notified by thc Contracting State to the International Bureau and that Bureau shall
promptly publish the notification in the
Gazcttc. ff the change means that transla-

i) les langues pour lesquelles il exige une
traduction et la langue de cette clerniere;
ii) le montant de Ja taxc nationale.
h) Toutc notification rci;ue par le Bureau
intcrnational selon J'alinea a) est publiee a
brcf delai par ce Bureau dans la gazette.

(a)

c) Si les exigences visccs it l'alinea a) sont
ultericurement modifiees, ces modifications
doivent ctre notifices par l'Etat contractant
au Bureau intcrnational, qui publie it bref
delai la notification dans la gazette. Si cette
modification a pour effet qu'une traduction
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hyrån omedelbart efter det att den nationella publicering som avses i nämnda artikel
ägt rum.

48.6 Publicering av Fissa uppgif tcr
a) Kommer underrättelse enligt regel
29.l.a.ii internationella byrån tillhanda så
sent att byrån ej längre kan förhindra den
internationella publiceringen av internationell ansökan, skall internationella byrån
omgående i den officiella tidningen publicera ett meddelande som återger underrättelsens huvudsak! iga innehåll.
b) Det huvudsakliga innehållet i underrättelse enligt regel 29.2 eller regel 51.4 skall
publiceras i den officiella tidningen; om
underrättelsen kommer internationella byrtm tillhanda innan förberedelserna för publicering av häftet avslutats, skall underrättelsens huvudsakliga innehåll publiceras
även i hä ftct.
c) Återkallas internationell ansökan efter
det att den internationella publiceringen ägt
rum, skall detta meddelas i den officiella
tidningen.
Regel 49
översiittning och avgifter enligt
artikel 22.1 och 2
49.1 Underrättelse
a) Fördragsslutande stat, som kräver
överstittning eller betalning av nationell avgift enligt artikel 22 eller kdiver både översättning och avgift, skall underrätta internationella hyrfm om
i) de sprttk från vilka och det språk till
vilket översättning kr;ives,
ii) den nationella avgiftens storlek.
b) Underr~ittelse som mottagits av internationella byrån enligt a skall omgående
publiceras av internationella byrån i den
officiella tidningen.
c) Ändras därefter krav som avses under
a, skall fördragsslutande stat meddela ändringen till internationella byrån, som omgf1ende skall publicera meddelandet i den
officiella tidningen. Jlmebär ändring att
översättning kräves till språk, till vilket över-
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tion is required into a language which, before the change, wa~. not r·~quired, such
change shall be cffective only with respect
to international applications filed later than
2 months after the publication of the notification in the Gazctte. Otherwise, the effcctive date of any change shall be detcrmined by the Contracting State.

est exigee dans une langue qui n'etait pas
prcvue auparavant, ce changement n'a d'effet qu'a !\!gard des demandes internationales dcposees plus de deux mois apres la
publieation de la notification dans la gazette.
Sinon, la date d'application de tout ehangemcnt est dcterminee par l'Etat contractant.

49.2 La11g11age.1·
The Janguage into whieh translation may
be rcquired must be a•1 offici<Ll language of
thc designatcd Offiec. If thcre are several
of such languages, no translation may be
fCl[Uircd if tlic intcrn1tional application is
in one of thcm. H there are scveral official
languages and a translation must be furn ished. the ariplicant may choose any of
those Janguages. Notwithstanding the foregoing provisions of this paragraph, if there
are sevcral official languages but the national law prescribcs the use of one such
language for foreigners. a translation into
that Janguage rnay be requircd.

49.2 La11g11c.1·
La langue dans la4uclle une traduction
peut Ctre cxigec doit Ctre une langue officielle de l'office designe. S'il y a plusicurs
langues officiel!es, aucune traduetion ne
peut ctre exigce si la dcmandc intcrnationale est rcdigee dans l'une de ces Jangues.
S'il y a plusieurs langues officielles ct si une
traduction doit etrc fournic, le deposant
peut choisir l'une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du present alinea qui precedcnt, s'il y a plusicurs
Jangues offieicllcs mais si la legislation nationalc prescrit l'utilisation de l'une de ces
langues par les Ctrangcrs, unc traduction
dans ccttc languc peut ctre exigce.

49.3 Statcment.1· under Article 19
For the purposes cf Artic 1.e 22 and the
present Rule, any statement made under
Artiele 19(1) shall be considercd part of the
international application.

49.3 Dfrlaration sdon l'articlc 19
Aux fins de J'article 22 ct de la presente
regle, toutc dcclaration faite sclon J'article
19.l) est considerfo comme faisant partie
de la dcmande internationale.

Rule 50

Rl)gfe 50

Faculty under Articlc 22(3)

Faculte sdo11 /'article 22.3)

50.1 Exercise of Faculty
(a) Any Contracting State allowing a time
limit cxpiring later th<rn the time limits provided for in Article 2:'.(I) or (2) shall notify
the lntcrnational Burcau of the time limits
so lixed.
(b) !\ny notification received by the fnternational Bureau under paragraph (a) shall
be promptly published by thc Jntemational
Bureau in the Gazette.
(c) Notifications concerning thc shortening
of the prcviously fixcd time limit shall be
cffective in relation to intcrnational applieations filcd after the ~xpiration of 3 months
computed from the datc on which thc noti-

50.1 Exerci.1·e de la faculte
a) Tout Etat contractant accordant des
ddais expirant apres ceux qui sont prevus
a l'article 22.l) ou 2) doit notificr au Bureau international les delais ainsi fixes.
b) Toute notification m;:uc par le Bureau
international selon l'alinfa a) est publiee a
bref delai dans la gazctte.
c) Les notifications relatives a Ja rcduction d'un delai prccedemment fixe ont effet
pour les dcmandes internationales qui sont
dcposees plus de trois mois aprcs la <late
de publieation de la notification.

Prop. i977 /78: i. Del B
sättning tidigare ej erfordrats, skall ändringen gälla endast i fråga om internationella ansökningar som ingivits sedan två
månader förflutit från det meddelandet publicerades i den officiella tidningen. I annat
fall skall den dag från vilken ändringen gäller fastställas av den fördragsslutande staten.
49.2 Sprilk
Det språk till vilket översättning får krävas måste vara officiellt språk vid den designerade myndigheten. Finns flera officiella språk får översättning ej krävas, om
den internationella ansökningen är avfattad
på något av dessa språk. Finns flera officiella språk och skall översättning inges, får
sökanden välja vilket som helst av dessa
språk. Om det finns flera officiella språk
men nationell lag föreskriver att ett av dessa
skall användas av utlänningar, får utan
hinder av vad nu sagts översättning krävas
till detta språk.

49.3 Yttrande enligt artikel 19
Vid tillämpning av artikel 22 och denna
regel skall yttrande som avgivits enligt artikel l 9.1 anses utgöra del av den internationella ansökningen.

Regel 50

Förlängning av frist enligt artikel 22.3
50.l Utövande av rättighet
a) Fördragsslutandc stat som låter frist
utlöpa senare än som gäller enligt artikel
22. l eller 2 skall underrätta internationella
byrån om sålunda fastställda frister.

b) Underrättelse som internationella byrån mottager enligt a skall omgående publiceras i den officiella tidningen.
c) Underrättelse angående förkortning av
tidigare fastställd frist skall gälla i fråga om
internationella ansökningar som ingivits mer
än tre månader efter den dag då underrättelsen publicerades.
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fication was published by the International
Bureau.
(d) Notifications ccncerning the lengthening of the previously fixed time limit shall
become effective upon public:ation by the
International Bureau in the Gazette in respect of international applications pending
at the time or filcd after the date of such
publication, or, if the Contracting State effecting the notification fixes some later date,
as from the latter <late.

d) Les notifications relatives a la prolongation d'un delai precedemment fixe ont
effet des leur publication dans la gazette
pour les dernandes internationales pendantes a la <late de cctte publication ou deposces apres cette <late ou, si l'Etat contractant procedant a la notification fixe unc
<late ultericurc, a ccttc <late ulterieure.

Rc)gle 51

Rule 51
Review by Desi[;nated Offices

Revision par des of fices designcs

51.1 Time Limit for Prcsenting tlze Request

51.1 De/ai pour prcsenrcr la requete d'envoi

lo Send Copies

de copies

The time limit referrcd to in Article
25(1)(c) shall be 2 months computed from
the date of the notific:ation sent to the applicant under Rulcs 20.7(i), 24.2(b), 29.l(a)
(ii), or 29.l(l:).

Le dela i vise a l'article 25.1 )c) est de deux
mois it compter de la date de la notification adress6e au d6posant conforrn6ment
aux reglcs 20.7i), 24.2b), 29.la)ii) ou 29.lb).

51.2 Copy of lhe Notice
Whcre the applicant, after ha.ving received
a negative determinaticn under Article 11(1),
requcsts the Jntcrnational Bureau, under Article 25(1), to send copics of the file of the
purportcd intcrnational applic:ation to any
of the named Officcs he has attempted to
designatc, hc shall attach to his request a
copy of the notice referred to in Rule
20.7(i).

51.2 Copic de la norification
Lorsque le d6posant, apres reception
d'une notification de constatation negative
sclon l'article 11.1 ), demande au Bureau
intcrnational, conformement a l'article 25.1 ),
d'adresser dcs copics du dossier de la prctendue dernande internationale il un office
indique par lui qui etait dcsigne dans cette
dernicre, il doit joindre a cette demande
copie de la notification visee a la rcglc
20.7i).

51.3 Timc Limit for Paying National Fee

51.3 DC/ai pour payer la laxe nationalc et

and Furnislzing Ttanslalion

pour rc111e11re une traducliotz

The time limit referred to in Article 25(2)
(a) shall expire at thc same time as the time
limit prcscribed in Rule 51.1.

Le delai vise a l'article 25.2)a) expire en
meme temps quc le ddai fixe a la rcgle
51.1.

51.4 Notification lo 1/w lnlernational

51.4 Nolificarion au Jlureau international
Lorsque, confonncment a l'article 25.2),
roffice designe competent decide que le
refus, ia declaration ou la constatation vise
a J'article 25.J) n'l'tait pas justifie, il notifie
a bref ddai au Burcau intemational qu'il
traitcra la demandc internationale comrne
s"il n'y avait pas cu l'erreur ou l'ommission
visec a I'article 25.2).

Bureau

Where, under Article 25(2), Lhe competent
designated Officc dec.ides that the rcfusal,
declaration or finding referrec. to in Article
25(1) was not justifo:d, it shall promptly
notify the Jnternational Ilurea.u that it will
trcat the international application as if the
error or ornission referrcd to in Article 25(2)
had not occurred.
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d) Underrättelse angående förlängning
av tidigare fastställd frist skall från och med
publiceringen i den officiella tidningen gälla
i fråga om internationella ansökningar som
då är anhängiga eller som inges efter denna dag eller, om den fördragsslutande stat
som lämnar underrättelsen fastställer senare tidpunkt, från denna tidpunkt.

Regel 51
Omprövning av designerad myndighet
51.1 Tid.1fri.1·1 fi)r att hegiira m·skrifier

Den frist som avses i artikel 25.1.c är två
månader från dagen för den underrättelse
som sändes till sökanden enligt reglerna
20.7.i, 24.2.b, 29.1.a.ii eller 29.l.b.

51.2 Avskrift Il\' 1111derriittelse
Begär sökanden, efter att ha mottagit
undcrriittclse om att den internationella ansökningen icke uppfyller de krav som anges i artikel 11.1, att internationella byrån
enligt artikel 25.1 skall sända avskrift av
h:mdlingarna i akt rörande det som uppges
vara en internationell ansökan till viss myndighet som designerats i ansi.-ikningen. skall
han till sin beg1iran foga avskrift av den
underr1ittelse som avses i regel 20.7.i.
:'i l.3 Frist _fi)r erliiggande av nationell avgift och _f;ir ingivandc av ifrl.'fsiittning

Den frist som avses i artikel 25.2.a utlöpcr samtidigt med elen i regel 51.l fastställda fristen.
51.4 Undcrriittelse till internationella byrån
Beslutar behörig designerad myndighet
::itt sådan v:igran, förklaring eller bedömning som uvscs i artikel 25.1 ej var befogad, skall den omgående underrätta internationella bydm om att den kommer att
behandla den internationella ansökningen
som om s~1dant fel eller sftdan försummelse som avses i artikcl 25.2 ej förekommit.
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Rule 52

Regle 52

Amendment of the Cfaims, the Description,
and the Drawings,
Before Designated Oif ices

Mvdification des revendications, de la
description et des dessins aupres
des of f ices designes

52.1 Time Limit
(a) In any designated State in which processing or examination starts without special rcquest, the applicant shall, if he so
wishes, excrcise the right under Article 28
within one month from the fulfillment of
the requirements under Artick 22, provided
that, if the communic~,tion under Rule 47. I
has not been effected by the expiration of
lhe time limit applicable und~r Article 22,
he shall excrcise the said right not later than
4 months aftcr such expiration date. In
either case, the applicant may exercise the
said right at any other time if so permitted
by the national law of the said State.
(b) In any designatf'd State in which the
national law providcs that examination
starts only on special request, the time limit
within or the time at which thc applicant
may exercise the right undt:r Article 28
shall be the same as the prcvided by the
national law for the filing of amendments
in thc case of the examination. on special
request, of national applications, provided
that such time limit shall not expire prior to,
or such time shall nJt come before, the
expiration of the time .limit applicable under
paragraph (a).

52.1 DNai
a) Dans tout Etat designc ou le traitement
ou !'examen de la demande internationale
commence sans rcquete specialc, le dcposant doit, s'il desire exerccr le droit accordc
par l'article 28, le faire dans un deJai d'un
mois a compter de I'accomplissement des
actes vises a l'articlc 22; toutefois, si la
communication visee a la regle 47.1 n'a pas
etc effectuce a l'expiration du delai applicable selon l'article 22, il doit exercer ce
droit au plus tard quatre mois apres la
date de cettc expiration. Dans les deux cas,
le deposant peut cxen.:er ce droit a toute
date ulterieure si la lcgislation nationale de
cct Etat le permet.
h) Dans tout Etat designe dont la legislation nationale prcvoit quc !'examen ne
commcnce que sur requf:le speciale, Je delai
pendant lequcl ou le moment auquel le
dcposant peut exercer le droit accorde par
l'article 28 est le meme que celui qui est
prcvu par la legislation nationale pour le
dep6t de modifications en cas d'cxamen, sur
rcqucte spccialc, de demandes nationales,
pour autant quc cc dclai n'cxpire pas avant
l'expiration du de!ai applicable selon l'alinfa
a) ou que ce moment n'arrive pas avant
l'expiration du mcmc delai.

PARTC
RULES CONCERNING CHAPTER lI
OF THE TREATY

PARTIE C
REGLES RELATIVES AU CHAPlTRE Il
DU TRAlTE

Rule 53

Reglc 53

The Dcmand

Demandc d' examen pr(:~iminairc
international

53.1 Form

The demand shall be made on a
printcd form.
(a)

(b) Copics of printeJ forms shall be furnishcd free of charge by the receiving Offices lo the applicants.

53.t Fonnc
a) La demande d'examen preliminaire international doit etre etablie sur un formulaire imprimc.
b) Des exemplaires du formulaire imprirne
sont delivres gratuitement aux deposanls
par les offices receptcurs.
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Regel 52
)f11dri11g av patentkrav, beskrivning och
ritningar hos designerad myndighet

52.1 Frist
a) Såvitt avser designerad stat i vilken
handläggning eller prövning av internationell ansökan påbörjas utan att särskild begäran behöver göras, skall sökanden, om
han önskar utöva den rätt som avses i artikel 28, göra detta inom en månad från fullgörandet av de åligganden som avses i artikel 22. Har översändande som avses i regel
-t7.l ej ägt rum vid utgången av den frist
som gäller enligt artikel 22, skall han dock
utöva denna rätt inom fyra månader från
den dag då nämnda frist utlöper. I båda fallen får sökanden utöva denna rätt vid vilken senare tidpunkt som helst, om vederbörande stats nationella lag medger detta.
b) Såvitt avser designerad stat, vars nationella lag föreskriver att prövning påbörjas endast på särskild begäran, skall den
frist inom vilken eller den tidpunkt vid vilken sökanden får utöva den rätt som avses i
artikel 28 vara densamma som den frist eller tidpunkt som i iM1gavarande nationella
lag föreskrives för ingivande av ändring vid
prövning på särskild begäran av nationell
ansökan, varvid dock fristen ej får utgå eller tidpunkten infalla före utgången av den
frist som gäller enligt a.

DELC
REGLER RÖRANDE KONVENTIONENS
KAPITEL Il
Regel 53
Begiira11

intemationell förberedande patent erharlzetspriivning

0111

53.1 Form

a) Begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall göras på
tryckt formufär.
b) Exemplar av det tryckta formuläret
skall kostnadsfritt tillhandahållas sökande
av mottagande myndighet.
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(c) The particulars :>f the forms shall be
prescribed by thc Administrative Instructions.
(d) The demand shall be submitted in two
idcntical copies.

c) Les details relatifs au formulaire imprime sont prcscrits dans les instructions
administratives.
cl) La dcmande d'examen preliminairc intcrnational doit etre presentee en deux
exemplaires identiques.

53.2 Contcnts
(a) The demand shall contain:

53.2 Contenu
a) La demandc d'examen preliminaire
international doit comporter:

(i) a petition,
(ii) indications concerning the applicant
and thc agent if therc is an agent,
(iii) indications concerning the international application to which it relates,
(iv) ele<.:tion of State:;.
(b) The d.:mand shall be sig:ncd.

i) une petition:
ii) des indications concernant le dcposant
et, le cas e<.:heant, le mandataire;
iii) dcs indications concernant la demande
intcrnationale a Jaquellc clle a trait:
iv) l\:lection d'Etats.
b) La demande d'examen prcliminaire
international doit etrc signee.

53.3 The Petition
The petition shall be to thc following
effect and shall prefcrably be worded as
follows: ''Demand under Article 31 of the
Patent Coopcration Treaty: The undersigned
rcquests that the internation1l application
spcc:ificd bclow be the subjed of international preliminary Clmmination according
to the Patent Cooperation Treaty."

53 .3 Ntitimz
La petition doit tendrc a l'effet qui suit
et ctrc red igce de prHfaence comme suit:
« Demande d'examen preliminairc intcrnational sclon l'article 31 du Traite de cooperation en matiere de brevets - Le soussignc requicrt quc la demande internationale
spccifiee ci-aprcs fasse J'objct d'un examen
prcliminaire international conformement au
Traite de cooreration en maticre de brevets».

53.4 The Applicant
As lo thc indications conccrning the applicant. Rulcs 4.4 and 4.16 shall apply. and
Rulc 4.5 shall apply 11111tatis 111!1/andis.

53.4 Dt!posant
Pour ce qui concerne les indications relatives au deposant, les regles 4.4 et 4.16
s'appliquent et la reglc 4.5 s'applique mutatis mutandis.

53.5 The Agent
lf an agent is designated. Rules 4.4, 4.7.
and 4.16 shall apply. and Rule 4.8 shall
apply mutatis 11wtandis.

53.5 iWandataire
S'il y a constitution de mandataire, les
rcgles 4.4, 4.7 et 4.16 s'appliquent et la
rcgle 4.8 s'applique /ll/l/atis /llllfandis.

53.6 Idcntification oj th<? Inrcrnational
Application
The inlcrnational application shaU be
identified by thc nam1! of the recciving Officc with which the intcrnational application was filed, the narne and address of the

53.6 Jdcntification de la clcmandc
in ternationalt'
La demande internationale doit ctre identifiec par le nom de J'office recepteur auprcs duquel el!e a cte dcposee, par le nom
et J'adresse du dcposant, par le titre de
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c) I de administrativa föreskrifterna ges
närmare bestämmelser angående formuläret.
d) Begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall inges i två
likalydande exemplar.
53.2 Innehåll
a) Begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall innehålla:
i) framställning,
ii) uppgifter rörande sökanden och i förekommande fall rörande hans ombud,
iii) uppgifter om den internationella ansökan till vilken begäran hänför sig,
iv) val av stater.
h) Begliran om internationell förberedande patenterbarhctsprövning skall vara undertecknad.

5.'.U Framställningen skall ha följande innebörd och skall helst ha följande ordalydelse: "Begäran om internationell förberedande patcnterbarhctsprövning enligt artikel 31 i konventionen om patentsamarbete:
Undertecknad anhåller att den internationella ansökan som anges nedan skall bli föremål för internationell förberedande patcnterbarhctsprövning enligt konventionen
om patentsamarbete.··

53.4 Siikanden
Såvitt avser uppgifter om sökanden gälkr reglerna 4.4 och 4.16 och iiger regel 4.5
motsvarande ti!Himpning.

53.5 0111b11d<'f
Har ombud förordnats gäller reglerna 4.4,
4. 7 och 4.16 och äger regel 4.8 motsvarande tifömpning.
53.6 ldcntifiering m· den intemationclla ansiik11inge11

Den internationella ansökningen skall
identifieras genom att följande uppgifter
lämnas: namnet på den mottagande myndighet till vilken ansökningen ingivits, sökan-
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applicant, the title o:E the invention, and,
where the international filing date and the
international application number are known
to the applicant, that clate and that number.

l'invcntion et, lorsque le deposant les eon·
nait, par Ja date du depöt international et
par le numero de la demande intemationale.

53.7 Election of State.1
The demand shall name, among the designated States, at least one Contracting State
bound by Chapter 1I of the Trea ty as
elected State.

53.7 Election d'Etats
Dans la dcmande d'examcn preliminaire
intcrnational, au moins un Etat contractant
lie par le chapitre Il du traitc doit, parrni
les Etats d6signes, etre rnentionne en tant
qu'Etat elu.

53.8 Signature
The demand shall be
plicant.

53.8 Signature
La dcmande d'examen preliminaire international doit etre signee par le deposant.

sigm~d

by the ap-

Rule 54

Regle 54

The Applicant Entitled to Mc!ke a Demand

Deposant autorise a presenter une demande
d'examen pr.!liminaire international

54.l Residence and Nationality
The residence or nationality of the applicant shall, for the purposes of Article 31 (2),
be determined according to R ules 18.1 and
18.2.

54. l Domici/e et nationalite
Le domicile et la nationalite du deposant
sont, aux fins de J'article 31.2), dcterrnines
conformcment aux ri:gles 18.1 et 18.2.

54.2 Several Applicams: Same for All
Elected State.1·
Jf all the applicants are applicants for the
purposes of all elected States, the right to
make a demand under Article 31 (2) shall
exist if at least one of them is

54.2 Plusieurs deposants: les memes pour
tous les Etats etus
S'il y a plusicurs deposants et s'ils sont
tous dcposants pour tous les Etats e!us, le
droit de presenter une dernande d'examen
prcliminaire international selon l'article 31.2)
existe si I'un au moins d'entre eux est:

(i) a resident or national of a Contracting
State bound by Chapter Il and the international application has been fikd as provided
in Article 31 (2)(a), or
(ii) a person entitled to make a demand
under Article 31(2)(b) and thc international
application has been filed as provided in
the decision of the Assembly.

i) domicilie dans un Etat contractant lie
par le chapitre Il ou est le national d'un tel
Etat, et si la demande internationale a ete
deposee conforrnement a l'article 31.2)a); ou
ii) une personne autorisee a deposer une
dcmande d'examcn preliminaire intemational se lon l'article 31.2)b ), et si la demande
intcrnationale a ete deposee conforrnement
a la decision de l'Assemblee.

54.3 Several Applicams: Diffcrent for
Different Elected States
(a) For the purposes of different elected
States, different applicants may be indicated, provided that, in respect of each
electcd State, at least · one of the applicants

54.3 Plusieurs deposants: diffCrents pour
dif ferents Etats etus
a) Differents dcposants pcuvent ctre indiques pour differcnts Etats elus si, pour
chaque Etat elu, I'un au moins des deposants indiqu6s pour cet Etat est:
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dens namn och adress, benämningen på uppfinningen och, om sökanden känner till den
internationella ingivningsdagen och numret
på den internationella ansökningen, även
denna dag och detta nummer.
53.7 Val av stater
I begäran om internationell förberedande
patentcrbarhetsprövning skall av de designerade staterna som utvald stat anges minst
en fördragsslutande stat som är bunden av
konventionens kapitel Il.

53.8 Undertecknande
Begäran skall undertecknas av sökanden.
Regel 54
Sökande berättigad att begära internationell
förberedande patenterbarhetsprövning
54.1 Hemvist och nationalitet
Vid tillämpning av artikel 31.2 skall sökandens hemvist och nationalitet avgöras
enlighet med reglerna 18.1 och 18.2.

54.2 Flera sökande; samma för alla utvalda
stater
Om ansökan göres av flera sökande och
samtliga är sökande såvitt avser alla utvalda
stater, föreligger rätt att begära internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt artikel 31.2 om minst en av sökandena
i) har hemvist i fördragsslutande stat som
är bunden av kapitel Il eller är medborgare
i sådan stat och den internationella ansökningen ingivits enligt artikel 31.2.a, eller
ii) är berättigad att begära internationell
förberedande patentcrbarhetsprövning enligt
artikel 31.2.b och den internationella ansökningen ingivits i enlighet med vad som
föreskrives i församlingens beslut.
54.3 Flera sii/..ande: olika för olika utvalda
stater
al Olika sökande får anges såvitt avser
olika utvalda stater under förutsättning att
i fråga om varje utvald stat minst en av de
sökande som angivits för den staten
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indicated for the purposes of that State is
(i) a resident or national of a Contracting
State bound by Chapter Il and the international application has i)ecn filcd as provided
in Article 31(2)(a), or

286

is not fulfilled in respect of any elected
State, the election of that State shall be
considered not to have been made.

i) domicilie dans un Etat contractant lie
par le chapitre H, ou est le national d'un
tel Etat, et si la dcmande internationale a
ete deposce conformement a l'article 3 l .2)a);
ou
ii) une personne autorisee a deposer une
demande d'examen pretiminaire international selon l'article 31.2.)h ), et si la demande
internationale a etc deposee conformement
a la decision de l'Assemblce.
h) Si la condition figurant å l'alinea a)
n'est pas remplie a l't~gard d'un Etat elu,
l'elcction de cet Etat est consideree comme
n'ayant pas etC faitc.

54.4 Chant;e in the Person or A'ame of the
Applicanr

54.4 Changcmcnt quant
no111 du ,frposant

Any change in the person or name of
the applicant shall, 0:1 the r1::quest of thc
applicant or thc rw;·iving Office, be recorded by the International Burcau, which
shall notify the interesled International Preliminary Examining Authority and the elected Offices accordingly.

Tout changement quant a la personne ou
au nom du dcposant est, sur rcquete du
dcposant ou de J'office recepteur, enregistre
par le Bureau intemational, qui le notifie a
!'administration intercssee chargee de !'examen preliminairc intcrnational ct aux offices
elus.

(ii) a person entitled to m:ocke a demand
under Article 31(2)(b) and the international
application has been filed as provided in
thc decision of the Assembly.
(b) If the requirement under paragraph
(a)

Rufc 55
l.anguagcs (lntemG'lional Prelimi11ary
Examination)
55.1 The De111and

The demand shall be in the language of
the international application or, when a
translation is required under Rule 55.2, in
the language of that translatior ..

55.2 The lntcmational Applirntion
(a) If thc competent Intemational Pre-

liminary Examining Authority is not part
of the same national Office o:~ intergovernmental organization as the cornpetent Inter·
national Scarching Auföority, and if the international application is in a language
other than the langua§;e, or one of the languages, specificd in the agreement concluded
between the International Bureau and the
Intcrnational Preliminary Examining Authority compctent for thc intcrnational prc-

R<~gle

a la pcrsonnc Oll au

55

l.angucs (exalllen preliminaire international)
55. l De/Ilande tl'examen preliminaire
in temational

La demandc d'examcn prCliminaire international doit etrc prcsentee dans la langue
de la demande internationalc ou, lorsqu'une
traduction est exigce dans une autre langue
sclon la rcgle 55.2, dans cette langue.
55.2 !Je111a11de intcrnatiunale
a) Si !'administration compdcnte chargee
de !'examen preliminaire international ne
fait pas partie de l'office national ou de
!'organisation intergouvcrnementale auqucl
appartient !'administration competente chargec de la recherche internationale, et si la
dcmande internationale est dCposee dans
une langue autre que la languc ou l'unc des
langues mentionnces dans l'accord conclu
entre le Bureau international et !'administration chargee de !'examen preliminaire
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i) har hemvist i fördragsslutande stat som
är bunden av kapitel II eller är medborgare
i sådan stat och den internationella ansökningen ingivits enligt artikel 31.2.a, eller
ii) är berättigad att begära internationell
förberedande patenterbarhetsprövning enligt
artikel 31.2.b och den internationella ansökningen ingivits i enlighet med vad som föreskrives i församlingens beslut.
b) Är det villkor som avses under a ej
uppfyllt i fråga om viss utvald stat, skall
anses som om valet av denna stat icke ägt
rum.
54.4 Byte av siikande eller lindring av denne.1· namn
Byte av sökande elkr ändring av dennes
namn skall på begäran av sökanden eller
den mottagande myndigheten antecknas av
internationella byrån, som skall underrätta
berörd myndighet för internationell förberedande patenterbarhctsprövning samt utvalda myndigheter om bytet eller ändringen.
Regel 55
Språk (intemationell f örbcredande patenterharhetspröl' ning)
55. l Bcgiiran om intemationell f<irberedandc pate11tcrbarheisprih·11i11g

Begäran skall vara avfattad på det språk
på vilket den internationella ansökningen är
avfattad eller, om enligt regel 55.2 översättning till annat spdk kräves, på detta språk.

55.2 Den intemationella a11siikningc11
a) Utgör den myndighet som skall utföra
internationell förberedande patentcrbarhetsprövning ej del av samma nationella patentmyndighet eller mellanstatliga organisation
som den myndighet som skall utföra den
internationella nyhetsgranskningen och är
den internationella ansökningen icke avfattad på språk som anges i avtalet mellan internationella byrån och den myndighet som
skall utföra internationell förberedande patcntcrbarhctsprövning. får sistnämnda myn-
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Iiminary examination, the Iatter may requirc that the applicant submit a translation
of that application.

(b) The translation shall be submitted not
later than the later of the following two
dates:
(i) the date on which the time limit under
Rule 46.l expires,
(ii) the date on which the demand is
submitted.
(c) The translation shall contain a statement that, to the best of the applicant's
knowledge, it is complete and faithful. This
statement shall be signed by the applicant.

international qui est competente pour proccder a !'examen preliminaire international,
cette derniere peut exiger que le deposant
lui soumette une traduction de la demande
internationale.
b) La traduction doit etre fournie au plus
tard a la plus tardive <les deux dates suivantes:
i) date d'expiration du delai selon la
regle 46.l;
ii) date de presentation de la demande
d'examen preliminaire international.
c) La traduction doit contenir une declaration du dcposant ccrtifiant qu'a sa
connaissance, elle est complete et fidele.
Cette declaration doit etre signee par Je
deposant.

(dj If the prov1s10ns of paragraphs (b)
and (c) are not complied with, the lnternational Preliminary Examinilg Authority
shall invite the applicant to comply with
them within 1 month from the <late of the
invitation. lf the applicant fails to do so,
the demand shall be considen:d as if it had
not been submitted and the International
Preliminary Examining Authority shall notify the applicant and the Intemational
Bureau accordingly.

d) S'il n'est pas donne suitc aux dispositions des alineas b) et c), !'administration
chargee de !'examen preliminaire international invite le deposant a y donner suite dans
un delai d'un mois a compter de la date
de ]'invitation. Si le deposant n'y donne pas
suite, la demande d'examen prcliminaire
international est considercc comme n'ayant
pas He presentee; )'administration chargee
de l'examen prcliminaire inlernational notifie ce fait au deposant et au 13ureau international.

Rule 56

Regle 56

Later Elections

Election.1· ultericure.1·
56. J Elections presentecs apres la demande
d'examen pretiminairc intemational

56.1 Elections Submilled Later Than
thc Demand

The election of States not named in the
demand shall be effected by a notice signed
and submitted by the applicant, and shall
identify the international appli·:ation and the
demand.

L'elcction d'Etats non mentionnes dans la
demandc d'cxamcn pr~liminaire international doit ctre effectuee par le dcposant au
moycn d'une notice signee identifiant la
demandc internationale et la demande d'examen preliminaire international.

56.2 Jdentification oj thc lnternational
Applicalion
The international applica.tion shall be
identified as provided in Rule 53.6.

56.2 Jclcntification de la demandc
internationalc
La demande internationale doit etre idcntifiCe de la maniere prevue a la rcgle 53.6.
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dighet kräva att sökanden inger översättning av ansökningen.

b) översättningen skall inges senast vid
den av följande två tidpunkter som infaller
senast:
i) den dag då den frist som avses i regel
46.1 utlöper,
ii) den dag då begäran om internationell
förberedande patenterbarhetsprövning inges.
c) översättningen skall innehålla förklaring av sökanden att översättningen enligt
vad han kan bedöma är fullständig och
överensstämmer med originalet. Sådan förklaring skall vara undertecknad av sökanden.
d) Har vad som sägs under b och c ej
iakttagits, skall den myndighet som skall utföra internationell förberedande patenterbarhetsprövning anmoda sökanden att vidtaga rättelse inom en månad från dagen för
denna anmodan. Efterkommer sökanden ej
sådan anmodan, skall anses som om begäran om internationell förberedande patcntcrbarhetsprövning ej ingivits, och myndigheten för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning skall underrätta sökanden och internationella byrån härom.
Regel 56
Val av ytterligare stater

56.1 Val som göres senare iin begiiran om
intcrnatio11el/ fi_irberedande pate11terbarhetsprövning
Val av stater som ej angivits i begäran om
internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall göras genom ingivande av en
av sökanden undertecknad handling, i vilken skall anges den internationella ansökan
och den begliran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning till vilken
handlingen hfoför sig.
56.2 Jdentif iering av den internationella ansökningen
Den internationella ansökningen skall
identifieras på sätt som sägs i regel 53.6.
19 Rik.l'dugrn 1977/78. I sam/. Nr I. Dt'I B
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56.3 Identijication oj the Demand

56.3 Identijication de la demande d'examen
preliminaire international

The dernand shall be identified by the
date on which it was submitti~d and by the
narne of the Intemational Prelirninary Exarnining Authority to which it was submitted.

La demande d'examcn preliminaire international doit etre identifiee par la date å
laquelle elle a ete presentee et par le nom
de !'administration chargee de !'examen preliminaire international a laquelle elle a ete
presentee.

56.4 Form oj Later Elections
The later election shall preferably be
rnade on a printed form furnished free of
charge to applicants. lf it is not rnade on
such a form, it shall preferahly be worded
as follows: "In relation to th•; international
application filed with ... on ... under No.
... by ... (applicant) (and tt.e dernand for
international preliminary examination submitted on ... to ... ), the undersigned elects
the following additional State(s) under Article 31 of the Patent Cooperation Trea·
ty: ... "

56.4 Formc des Clcctions ulterieurcs
L'election ulterieure doit, de preference,
figurer sur un formulaire imprime remis
gratuitement aux dcposants. Si elle ne figure pas sur un tel formulaire, ellc doit de
preference etre redigee comme suit: «En
relation avec la demande intemationale de·
posee aupres de ... le ... sous No ... par
. . . (dcposant) (et en relation avec la demande d'examen preliminaire international
presentee le ... a ... ), le soussigne elit l'Etat
(les Etats) additionnel(s) suivant(s) au sens
de l'article 31 du Traite de cooperation en
matiere de brevets: ... ».

56.5 Language oj Later Elec~ions
The later election shall be in the language
of the demand.

56.5 Langue de I' election ulterieure
L'clection ulterieure doit se fairc dans Ja
langue de la demande d'examen preliminaire
international.

Rule 57

Regle 57

The Handling Fce

Taxe de traitement

57.1 Req11irement to Pay

57.1 Obligation de payer

Each demand for internaticnal prelimnary
examination shall be subject to the payrnent
of a fec for thc benefit of thc International
Burcau ("handling fcc").

Toute demande d'examen preliminaire
international est soumise au paiement d'une
taxe au profit du Bureau international
( « taxe de traitement »).

57.2 Amount

57.2 Montant

(r1) The amount of the handling fee shall

be US 514.00 or 60 Swiss francs augmented
by as many times the same amount as the
number of Ianguages into which the international prcliminary examination report
must, in application of Article 36(2), be
translated by the IntcrnatiomJ Bureau.
(b) Wherc, because of a later election or
elections, thc intcrnational preliminary ex·

n) Le montant de la taxe de traitement
est de 14 dollars des Etats-Unis ou 60
francs suisses, augmentcs d'autant de fois
ce montant qu'il y a de Jangues dans lesquclles Je rapport d'examen prcliminaire
international doit, en application de l'article
36.2), ctre traduit par le Bureau interna·
tional.
b) Lorsque, en raison d'une clection ultc·
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56.3 ldc11tificri11g av begäran om intemationel/ förberedande patenterbarhctsprÖl'11i11g
Begäran om internationell förberedande
patcntcrbarhetsprövning skall identifieras genom att uppgift lämnas om den dag då bcg~iran ingavs och om namnet på den myndighet för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning till vilken den ingavs.

56.4 Form för senare rnl
Senare val skall helst göras på tryckt formuHir som kostnadsfritt tillhandahålles sökande. Om valet ej göres på sååant formuHir, skall helst följande ordalydelse användas: ··1 anslutning till den internationella
ansökan som ingivits till ...... den ..... .
med nummer .......... av ........... .
(sökande) (och den begäran om internationell förberedande patenterbarhctsprövning som ingivits den ............... .
till ............ ) väljer undertecknad följande ytterligare stat(er) enligt artikel 31 i
konventionen om patentsamarbete: ..... .

56.5 Språk vid senare rnl
Senare val skall vara avfattat på det språk
på vilket begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning var avfatt<!d.
Regel 57
fI andliiRgni ngsargi/ t

57.l Skyldighet alt betala avgift
För begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall avgift
erläggas till internationella byrån ("handliiggningsa vgiff').
57.2 llelopp
a) Handläggningsavgiftcn uppgår till 14
amerikanska dollar eller 60 schweizerfrancs
jämte samma belopp för varje språk till
vilket rapporten över internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt artikel 36.2 skall översättas av internationella
byrfm.
b) Skall rapport över internationell för-
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amination report must, in application of
Article 36(2). be translated by the Jnternational Bureau into one or more additional
Ianguages. a supplement to the handling fee
shall be payable and shall amount to US
$14.00 or 60 Swiss francs for each additional
language.

rieure ou d'eJections ulterieures, le rapport
d'examen preliminaire intemational doit, en
application de l'article 36.2), etre traduit
par le Bureau international en une ou
plusieurs Iangues additionnelles, un supplement a Ja taxe de traitement, d'un montant
de 14 dollars des Etats-Unis ou 60 francs
suisses par langue additionnelle, doit etre
paye.

57.3 Mode and Time of Payment

57.3 Mode el date de paiement

(a) Subject to paragraph .rb), the handling fee shall be collected by the Intemational Preliminary Examining Authority to
which the dcmand is submi:ted and shall
be due at the time the demand is submitted.

a) Sous reserve de l'alinfa b), la taxe de
traitement est pen;:ue par l'administration
chargee de !'examen preliminaire international a laquelle la demande d'examen preJiminairc international est prescntee et est due
a la date de presentation de cette demande.

(b) Any supplement to the handling fee
under Rule 57.2(b) shall be collected by the
International Bureau and shall be due at the
time the later election is submitted.
(c) The handling fee shall be payab\e in
the currency prcscribed by the Intemational
Preliminary Examining Authority to which
the demand is submitted, it being understood that, when transferred by that Authority to the International E:ureau, it shall
be freely convertible into Swi:;s currency.

b) Tout supplement a la taxe de traitemcnt selon la rcgle 57.2h) est pen;:u par le
Bureau intemational et est du a Ja date
de presentation de l'election ultericurc.
c) La taxe de traitement doit etre payee
dans la monnaie prescrite par !'administration chargec de !'examen prdiminaire international a laquelle Ja demande d'examen
prCliminaire international est presentee,
etant enlendu que, lors de son transfert
par cette administration au Bureau international, elle doit etre librement convertible
en monnaie suisse.
d) Tout supplement a la taxe de traitement doit etre payc en monnaie suisse.

(d) Any supplement to the handling fee
shall be payable in Swiss currency.

57.4 Failure to Pay (Handlin,; Fee)

57.4 Dcfaut de paiement (taxe de
traitcment)

(a) Where the handling fee is not paid as
rcquired by Rules 57.2(a) and 57.3(a) and
(c), the International Preliminary Examining
Authority shall invite the applicant to pay
the fee within 1 month from the date of
lhe invitation.

a) Lorsque la taxe de traitement n'est
pas payee conformement aux regles 57.2a)
et 57.3a) et c), l'administration chargee de
!'examen pre!iminaire intemational invite le
dcposant :l. payer la taxe dans un deiai d'un
mois a compter de la <late de cette invitation.
b) Si le deposant donne suite a cette invitation dans le de!ai prescrit, la demande
d'examen prcliminaire international est considerce avoir cte re9ue a la date de reception de la taxe par !'administration chargee

(b) If the applicant complies with the invitation within the prescribed time Iimit,
the demand shall be considered as if it had
been received on the date on which the
International Preliminary Examining Au-
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beredande patenterbarhetsprövning enligt
artikel 36.2 översättas av internationella
byrån till ett eller flera ytterligare språk på
grund av att senare val gjorts, skall betalas
tillägg till handläggningsavgiften på 14 amerikanska dollar eller 60 sehweizerfrancs för
varje s{1dant språk.

57.3 Betalningssiitt och tidpunkt

för betal-

ning

a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b, skall handläggningsavgiften betalas
till den myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning till vilken begäran om internationell förberedande
patenterbarhetsprövning inges: avgiften förfaller till betalning den dag då begäran inges.
b) Tillägg till handläggningsavgiften enligt regel 57.2.b skall betalas till internationella byrån: tillägget förfaller till betalning den dag då senare val göres.
c) 1-IandUiggningsavgiften skall erläggas
i den valuta som föreskrives av den myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning, till vilken begäran
om sådan prövning inges. Denna valuta
skall vara fritt konvertibel till schweizcrfrancs när den överföres från denna myndighet till internationella byrån.
cl) Tillägg till handläggningsavgiften skall
betalas i schwcizerfrancs.

57.4 U11tlerlt1tc11hct all betala lza11dliigg11i11gsargif1

a) Erlägges ej handläggningsavgift enligt
regel 57.2.a och regel 57.3.a och c, skall den
myndighet som skall utföra den internationella förberedande patenterbarhetsprövningcn anmoda sökanden att betala avgiften inom en månad från dagen för denna
anmodan.
b) Efterkommer sökanden anmodan inom
föreskriven tid, skall beg~iran om internationell förberedande patcnterbarhetsprövning anses ha ingivits den dag då den myndighet som skall utföra sådan prövning
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thority receives the fee. unless. under Rule
60. I (b ). a later date is applicable.
(c) If the applicant does not comply with
the invitation within the prescribed time
limit, the demand shall be considered as if
it had not been submittcd.

de J'examen preliminaire international, sauf
si une date ulterieure est applicable selon la
regle 60. I b ).
c) Si le deposant ne donne pas suite a
l'invitation dans le delai prescrit, la demande
d'examen preliminaire international est consideree comme n'ayant pas cte presentee.

a

57.5 Failure to Pay (Supplement to the
Handling F ee)
(a) Where the supplement to the handling
fee is not paid as required by Rules 57.2(b)
and 57.3(h) and (d), the Int(:mational Bureau shall invite the applicant to pay the
supplement within 1 month from the invitation.
(b) Jf the applicant complies with the
invitation within the prescrib1~d time limit,
the later election shall be considered as if
it had been received on the date on which
the Jnternational Bureau receives the supplement, unless, under Rule 60.2(b), a later
date is applicable.
(c) lf the applicant docs not comply with
the invitation within the prescribed time
limit. thc later clcction shall be considered
as if it had not been submitted.

57.5 Df:faut de paiement (supplement
la
taxe de traitement)
a) Lorsque le supplement a la taxe de
traitcment n'est pas paye conformement aux
rcgles 57.lb) et 57.3h) et d), le Bureau international invite le deposant a payer le
supplement dans un deJai d'un mois a
compter de la date de cette invitation.
h) Si le deposant donne suite a cette invitation dans le delai prescrit, l'eJection
ulterieure est consideree avoir ete re~ue a la
date de reception du supplement par le
Bureau intemational, sauf si unc date ulterieure est applicable selon la regle 60.2b).

57.6 Refund
In no case shall the handling fce, including any supplement thereto, be refunded.

57.6 Remboursement
La taxe de traitement et tout supplement
a cette taxe ne sont rembourses en aucun
cas.

c) Si le deposant ne donne pas suite a
\'invitation dans le delai prescrit, l'etection
ultfaieure est consideree comme n'ayant pas
ete faite.

Rule 58
The Preliminary E.tamination Fee

Taxe d'examen pre/iminaire

58.1 Right 10 Askfora Fee
(a) Each Jntemational Preliminary Examining Authority may require that the
applicant pay a fee ("preliminary examination fee") for its own benefr: for carrying
out thc international preliminary examination and for performing all other tasks
entrustcd to Intcrnational Preliminary Examining Authorities under the Treaty and
these Regulations.

58.1 Droit de demander une taxe
a) Chaque administration chargee de
!'examen pretiminaire international peut
exiger du dcposant le paiement, a son profit,
d'une taxe (« taxe d'examen prCliminaire »)
pour J'execution de ]'examen preJiminaire
international et pour l'accomplissement de
toutes les autres täches confiees aux administrations chargees de l'examen pretiminaire international par le traitc et par le
present reglement d'execution.
b) Le montant de la taxe d'examen preliminaire et la date
Jaquelle elle est due

(h) The amount and the due date of the
prcliminary examination fee, if any, shall be

a
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mottager avgiften, om ej senare dag skall
gälla enligt regel 60.1.b.
e) Efterkommer sökanden ej anmodan
inom föreskriven tid, skall anses som om
begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning ej ingivits.
57.5 Underlåtenhet att betala tillägg till
handläggningsai·gift

al Erlägges ej tillägg till handläggningsavgiften enligt regel 57.2.b och regel 57.3.b
och d, skall internationella byrån anmoda
sökanden att betala tilläggsavgiften inom en
månad från dagen för denna anmodan.
b) Efterkommer sökanden anmodan inom
föreskriven tid, skall senare val anses ha
gjorts den dag då internationella byrån
mottog tilläggsavgiften, om ej senare dag
skall gälla enligt regel 60.2.b.

c) Efterkommer sökanden ej anmodan
inom föreskriven tid, skall anses som om
senare val ej ägt rum.

57.6 A terhetalning
Handläggningsavgift och tillägg till sådan
avgift skall ej återbetalas i 11[1got fall.

Regel 58
Argift jiir fi.irhercdande pate11terbarhetsprö1•11i11g

58.1 Riitt att taga ut avgift
a) :'\:Tyndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning får taga ut
avgift av sökanden för den internationella
förberedande patcnterbarhetsprövningen och
för utförandet av alla andra uppgifter som
enligt konventionen och dessa tillämpningsföreskriftcr åligger sådan myndighet ("avgift
för förberedande patenterbarhetsprövning").

bl Myndighet för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning skall, om
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(c) The preliminary examination fee shall
be payable directly to the International Preliminary Examining Authority. Where that
Auihority is a national Officc, it shall be
payablc in the currency prescribed by that
Office. and wherc the Authority is an intergovernmental organization, it :;hall be pay·
able in the currency of the State in which
the intergovernmental organization is located or in any other currency which is
freely convertible into the currency of the
said State.

sont fixes, s'il y a lieu, par !'administration
chargee de !'examen preliminaire international; cette date ne scra pas anterieure
a celle a laquelle la taxe de traitement est
due.
c) La taxe d'examen prdiminaire doit etre
payee directement a !'administration char·
gl!e de !'examen prcliminaire international.
Lorsq ue cette administration est un office
national, la taxe doit etre payee dans la
monnaie prescrite par cet office; lorsque
cette administration est une organisation
intergouvemcmentale, elle doit etre payce
dans la monnaie de l'Etat ou ladite organisation a son sit:ge ou dans toute autre
monnaie libremcnt convertible en la monnaie de cet Etat.

Rule 59

RJglc 59

The Competent lntcrnational Preliminary
Examining A uthority

Administration compl:tcnte chargc;e de
/'examen pr(!/iminaire international

fix.cd by thc International Preliminary Examining Authority, provided that the said
due date shall not be earlier than the due
date of the handling fee.

59.1 Dcmands mula Articlc 3/f2)(a)

59.1 Demande.1· c/"cxamen prNiminaire
intcrnatiunal 1·is(es a /'article 31.:!)a)

For dcmands madc under Article 31 (2)( a),
cach Contracting State bound by the provisions of Chapter 11 shall, in accordance
with the terms of the applicable agreement
refcrrcd to in Article 32(2) and (3), inform
thc International Bureau which International Preliminary Examining Authorities
arc compctent for thc international preliminary examination of internati•)nal applications filcd wilh its national Office, or, in
the case provided for in Rule 19.l(b), with
thc national Officc of another State or an
intergovcrnmental organization acting for
the former Offa:e, and the International
Burcau shall promptly publish such information. Where scvcral lntcrnational Preliminary Examining Authorities arc competent,
the provisions of Rule 35.2 shall apply
mutatis 11111tandis.

En ce qui concerne les demandes d'examen preliminaire international visees a l'articlc 3 I .2)a), chaquc Etat contractant lie
par les dispositions du chapitre Il fait connaitre au Bureau international, conformement aux dispositions de l'accord applicable
mentionne i l'article 32.2) et 3), la ou les
administrations chargees de !'examen preliminaire intcrnational competentes pour
procedcr lt !'examen prcliminaire intcrnational des dcmandes internationalcs dcposees auprcs de son offo.:e national ou, dans
le cas vise i la rO::gle 19.1 h), auprcs de l'officc national d\m autre Etat ou de !'organisation
intergouvernemcntale
agissant
pour son propre office national; le Bureau
intcrnational publie cette information a
bref ddai. Si plusicurs administrations
chargces de !'examen prcliminaire international sont compctentes, Ja regle 35.2
s'applique nzutatis mutandis.
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avgift uttages för sådan prövning, fastställa avgiftens storlek och den tidpunkt då
avgiften skall erläggas. Denna tidpunkt får
ej infalla tidigare än den tidpunkt då handfaggningsavgiften skall erläggas.
c) Avgift för internationell förberedande patenterbarhctsprövning skall erläggas
direkt till den myndighet som skall utföra
sådan prövning. Är denna myndighet nationell patentmyndighet, skall avgiften erläggas i den valuta som myndigheten föreskriver. Är denna myndighet mellanstatlig
organisation, skall avgiften erläggas i valutan i den stat i vilken organisationen har
sitt säte eller i annan valuta som är fritt
konvertibel till den &latens valuta.

Regel 59
Behiirig myndighet _for internationell förberedande pate11 terbarhetsprövning

59.1 Begiira11 enligt artikel 31 .2.a om i11ter1wtionell fiirbercdande patenterharhetsprövning
Såvitt avser begäran om internationell
förberedande patcnterbarhetsprövning enligt artikel 31.2.a skall fördragsslutande stat
som iir bunden av hesfämmelserna i kapitel
ll i enlighet med bestämmelserna i sådant
tilnimpligt avtal som avses i artikel 32.2 och
3 meddela internationella byrån vilken myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning som är behörig eller
vilka sådana myndigheter som är behöriga
att utföra internationell förberedande patenterbarhctsprövning av internationella ansökningar som inges till den statens nationella patentmyndighet eller, i fall som
av.~es

i regel 19.J .b, till annan stats nationella patentmyndighet eller till mellanstat1ig organisation som verkar för förstnämnda
stats nationella patentmyndighet. Internationella byrån skall omg~1ende publicera sådant meddelande. Är flera myndigheter för
internationell förberedande patenterbarhetsprövning behöriga, äger regel 35.2 motsvarande tilliimpning.
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59.2 Demands under Article 31(2)(b)

59.2 Demande.1· d'examcn preliminaire
international visecs i"l l'article 31.2)b)

national Preliminary Examining Authority
competent for international applications
filed with a national Office which is an International Prelimnary Exarr.ining Authority, shall give preference to that Authority;
if the national Office is not an International
Preliminary Examining Authority, the Assembly shall give preference to the International Preliminary Examining Authority recommended by that Office.

En ce qui eoncerne les demandes d'examen pre!iminaire international visces a l'article 31.2)b), I'Assemblee, en speeifiant !'administration chargee de !'examen preliminaire international competente pour les demandes internationales deposees aupres d'un
office national qui est lui-mcme une administration chargce de l'examen preliminaire
international, doit donner la preference i
cette administration: si l'office national
n'est pas une administration chargce de
!'examen preliminaire international, l'Assemblee donne la prCference it !'administration
recommandee par cet office.

R 11/e 6()

Reglc 60

Ccrtain Dcfects in the Dcmar!d or Elcctiom

/rr;;gularites dans la demandc <fe.ramen
prcliminairc internati011al au dans
/c.1· C/ections

As to demands made under Article 31(2)
(b), the Assembly, in specifying the Inter-

60.1 Defccts in thc Demand
(a) H thc demand does not comply with
the rcquircmcnts spccified in Rules 53 and
55, the lnternational Preliminary Examining
Authority shall invitc the ap~licant to correct the dcfects within I month from the
date of the invitation.

(h) Tf the applicant complies with thc
invitation within thc prescribed time limit,
the demand shall be considered as if it had
becn receivecl on the date on which the
Intcrnational Preliminary Examining Authority rcccivcs the correct: on, or. when
the handling fee is rcceived under Rule
57.4(b) at a later date. on that date.

(c) If the applicant does not comply with
thc invitation within the prescribed time
limit, the dcmand shall be considered as
if it bad not been submitted.
(d) lf the defect is notic1!d by the International Bureau, it shall b~ing the defect
to the attention of the lnternational Prelim-

60.l lrrcgularite.1· dam la de111andc
,J'examen p1Biminairc international
a) Si la demande d'examcn prcliminaire
international ne remplit pas les conditions
specifil:cs aux rl:glcs 53 et 55. J'administration chargce de )"examen pre!iminaire
international invite le deposant i c:orriger
les irregularitcs dans un dC!ai d'un mois i
compter de la date de cette invitation.
h) Si le deposant donne suite i ]'invitation dans le detai pr.::scrit. la d.::mand.::
d'cxamen prdiminairc intcrnational est
consideree commc ayant Cte rc<;uc a la date
de r.:ccpt!on de la corrcction par l'administration chargee de l'examen preliminaire
international ou, lorsque la taxe de traitemcnt est re<;uc conform§ment a la regle
57.4b) a une date ulterieure, a cctte date.
c) Si le deposant ne <lonne pas suite a
l'invitation dans le de!ai prescrit, la demande
d'examcn prcliminaire intcrnational est considerce comme n·ayant pas etc prcsentee.
d) Si l'irrcgularite est constatce par le
llureau international. ce dernier attire l'attention de ('administration chargee de l'exa-
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59.2 Begiiran enligt artikel 31.2.b om internationell förberedande
hetsprövning

pate11terbar-

Såvitt avser begäran om internationell
förberedande patenterbarhetsprövning enligt artikel 31.2.b skall församlingen, när
den anger behörig myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning för internationella ansökningar som
inges till sådan nationell patentmyndighet
som själv är myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning,
ge företräde åt denna myndighet. Är den nationella patentmyndigheten ej myndighet för
internationell förberedande patenterbarhetsprövning. skall församlingen ge företräde
åt den myndighet för sådan prövning som
rekommenderas av den nationella patentmyndigheten.
Regel 60
Vissa brister i bcgiiran om i11ternatio11e/l förberedande patcntcrbarhetsprövning eller vid
angirnnde av utvald stat
60.1 Brister i begiiran om internationell
fijrbcredande patent erharhetsp röi·n i ng

a) Uppfyller begäran om internationell
förberedande patenterbarhetsprövning ej de
k~av som anges i reglerna 53 och 55, skall
vederbörande myndighet för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning anmoda sökanden att vidtaga rättelse inom en
manad från dagen flir denna anmodan.
b) Efterkommer sökanden anmodan inom
föreskriven tid, skall begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning
anses ingiven den dag då den myndighet
som skall utföra sådan prövning mottager
rättelsen eller, om tillägg till handHiggningsavgiftcn betalas senare i enlighet m·~d regel
57.4.b, den dag denna tilläggsavgift betalas.
c) Efterkommer sökanden ej anmodan
inom föreskriven tid, skall anses som om
begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning icke ingivits.
dl Har brist uppmärksammats av internationella byrfrn. skall internationella byrån
påpeka bristen för vederbörande myndighet
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inary Examining Authority, which shall
then proceed as provided in paragraphs (a)
to (c).

men preliminaire international sur cette irregularite; cette administration procede alars
de la maniere prevue aux alineas a) a c).

60.2 Defects in Later Elections

60.2 lrregularites dans des elections
ulterieures
a) Si l'eJection ulterieure ne remplit pas
les conditions specifiees a la regle 56, le
Burcau international invite Je di:posant a
corrigcr les irregularites dans un delai d'un
mois a comptcr de la date de cette invitation.
b) Si Je deposant donne suite a !'invitation dans le dC!ai prescrit. l'e!ection ulterieure est considen'.:c comme ayant ete re9ue
a Ja date de reception par Je Bureau international de la correction ou, lorsque le
supplement it la taxe de traitcment est re9u
conformement a la rcgle 57.5b) a une date
ulterieure. a cette date.
c) Si Je deposant nc donne pas suite a
l'invitation dans le dclai prescrit. J'eJection
ulterieure est consideree comme n'ayant pas
etc presentec.

(a) If the later election does not comply
with the requirements of Rule 56, the International Bureau shall invite the applicant
to correct the defects within l month from
the date of the invitation.
( b) If thc applicant complies with the
invitation within the prescribed time limit,
the later clcction shall be considered as if
it had been rel'.eived on the date on which
the International Bureau receives the correction, or, wherc the supplement to the
handling fec is received under Rule 57.5(b)
at a later <late, on that <late.
(c) If the applicant does not comply with
the invitation within the prnscribed time
limit, the later election shall be considered
as if it had not been submitted.

60.3 Attcmptcd Elections
If the applicant has attemp;:ed to elcct a
State which is not a designatcd State or
v.'hich is not boun<l by Chapter ll, the attemptcd election sha!l be considered not to
have been made, and the lnternational
Bureau shall notify the applicant accordingly.

60.3 Tentatives d'e/ec1iu11s
Si le dcposant a elu un Etat qui n'est pas
un Etat dl:signe ou un Etat qui n'est pas
lil: par le chapitre H. l'election est consideree comme n'ayant pas etc faitc, et le Bureau intcrnational le notific au dCposant.

Rule 61

Ri;glc 61

Notification oj the Demand m1d Election.1·

No1ifica1io11 de la demande d'examen
prNi111i11aire international et des C/ections

61.1 Notif ications

to the lnternational
Bureau, the Applicant, mid the lnternational Preliminary E.rnmini11g A 11thority
(a) The International Prcliminary Examining Authority shall indicate on both
copies of the demand the <late of receipt or,
whcre applicablc, the date referred to in
Rule 60.l(b). The lnternatiomil Preliminary
Examining Authority shall p~omptly send
the original copy to the Jntemational

61.1 Notifications au IJureau international,
m1 ch:posant et il l'wlmi11istratio11 chargi;e de /'examen prc;liminaire intcrna11<1 t ional
aj L'administration chargee de l'examen
prl:liminaire international indiyue, sur les
deux cxemplaires de Ja demande d'examen
rm'.:liminaire international, la date de reception ou, si la rcgle 60. \ h) est applicable, Ja
datc mentionnl:e dans ccttc disposition. Elle
adresse a bref delai rexemplaire original au
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för internationell förberedande patenterbarhctsprövning. Denna myndighet skall då
förfara på sätt sägs under a--c.
60.2 Brista i j rtlga om senare val

a) Om vid senare val ej iakttages vad som
sägs i regel 56. skall internationella byrån
anmoda sökanden att vidtaga rättelse inom
en månad från dagen för denna anmodan.

b) Efterkommer sökanden anmodan inom
f\.ireskriven tid, skall senare val anses gjort
den dag då internationella byrån mottager
rättelsen eller, om ti!Higg till handläggningsavgiften betalas senare i enlighet med
regel 57.5.b, den dag denna tilläggsavgift
betalas.
c) Efterkommer sökanden ej anmodan
inom föreskriven tid, skall anses som om
det senare valet ej ägt rum.

fi0.3 Val av .1ta1 som ej kan vara 11/vald stat

Har sökanden valt stat som ej är designerad stat eller stat som ej är bunden av
kapitel Il, skall anses som om valet icke
~igt rum. Jnternationclla byrån skall underrätta sökanden härom.

Regel 61
Undcrriittelse om bcgiiran 0111 internationell
fiirbcrcdandc patc11terbarhetspri)v11i11g och
om angivande av utvald stat
61.1 Underriittclse till internationella byrån,

siika11dc11 och myndighet f iir intema1io11ell fiirberedande patellterbarhc1sprörning

a) l\·lyndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall på
båda exemplaren av begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning anteckna dagen för mottagandet eller,
om regel 60.1.b är tillämplig, den dag som
avses i niimnda regel. Myndigheten skall
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Ilureau. Il shall keep the other copy m its
files.

Bureau international. Elle conserve l'autre
exemplaire dans ses dossiers.

(b) The International Preliminary Examining Authority shaH promptly inform the
applicant in writing of the date of receipt
of the demand. Where the dernand has been
considered under Rules 57.4(c) or 60.l(c) as
if it had not been submitted, the International Preliminary Examining Authority
shall notify the applicant accordingly.

b) L'administration chargee de !'examen
prcliminairc international informe par ecrit,
i bref dclai, le deposant de la <late de reception de la demande d'examen preliminaire internQtional. Lorsque cette demande
est considcree, conformement aux regles
57.-k) ou 60.lc), n'avoir pas ete presentee,
cettc administration le notifie au deposant.

( c) The
Jnternational Bureau shall
promptly notify the International Preliminary Examining Authority and the applicant of the receipt, and the date of
receipt, of any later election. That date
shall be the actual date of receipt by the
International Bureau or, wht:re applicable,
the date referrcd to in Rule 60.2(b). Where
the later election has been considercd under
Rules 57.5(c) or 60.2(c) as if it had not
been submitted, the Interna·tional Bureau
shall notify the applicant accordingly.

c) Le Bureau international notifie a bref
ddai i !'administration chargee de !'examen
preliminaire international et au deposant la
reception de toute eJection ulterieure et sa
date. Cette date doit etre la date effective
de reception par le Bureau international ou,
si la regle 60.2b) est applicable, la date
mentionnee dans cettc disposition. Lorsque
l'election ultcrieure est consideree, conformement aux rcgles 57.5c) ou 60.2c), n'avoir
pas etc presentec, le Bureau international le
notifie au deposant.

61.2 Notifications to the Elected Offices
(a) The notification provided for in Ar-

61.2 Notificativns aux offices elus
a) La notification pr6vue i l'article 31.7)

ticlc 31 (7) shall be cffected by the International Bureau.
(b) The notification shall indicate the
number and filing date of the international
appJication. the name of the applicant, the
name of thc receiving Office, the filing
date of the application whose priority is
claimcd (where priority is claimed), the
date of reccipt by the lnternational Preliminary Examining Authority o:: the demand,
and - in the casc of later elections - the
date of rcceipt by the Jnterna.tional Bureau
of the later election.
(c) The notification shall be sent to the
clccted Office promptly aftcr the expiration of the I 8th month from the priority
date, or, if the internationa.l preliminary
examination report is comn-..unicated earJier, then, at the same time as the communication of that report. Elections effected after such notification shall be notified promptly after they bave been effcctcd.

est cffectuee par le Bureau international.
b) Cette notification doit indiquer le numera et la <late du depöt de la demande
intcrnationale, le nom du deposant, Je norn
de J'office recepteur, la <late du depöt de la
demande dant la priorite est revendiquee
(lorsqu'il y a revendication de priorite), Ja
date de reception de la demande d'examen
preliminaire international par !'administration chargee de !'examen preliminaire international, ct - en cas d'eJection ulterieure
- la date de reception de l'election ultericure par le Bureau international.
c) La notification doit etre adressee a
l'oHice elu a bref delai apres l'expiration
du dix-huitieme mois i compter de la date
de priorite ou, si Je rapport d'examen preliminaire international est cornmunique plus
töt, lors de la communication de ce rapport.
Les clections effectuees aprcs une telle notification sant notifiees a bref dclai apres
leur presentation.
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omgående sända originalexemplaret till internationella byrån och bevara det andra
exemplaret i akten.
b) V cderbörande myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall omgående skriftligen underrätta
sökanden om dagen för mottagandet av
begäran om sådan prövning. Skall enligt regel 57.4.c eller regel 60.l.c anses som om sådan bcgiiran icke ingivits, skall myndigheten
undcrr~itta sökanden därom.
cl Internationella byrån skall omgående
underrätta vederbörande myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och sökanden om varje senare val
och dagen härför. Denna dag skall vara den
dag då internationella byrån faktiskt mottog
valet eller, om regel 60.2.b är tillämplig, den
dag som avses i nämnda regel. Skall enligt
regel 57.5.c eller regel 60.2.c anses som om
senare val icke ägt rum, skall internationella byrån underrätta sökanden därom.

61.2 Underriilte/se till utvald myndighet
al Underrättelse som avses i artikel 31.7
skall ombesörjas av internationella byrån.
b) I sådan underrättelse skall anges det
internationella ansökningsnumrct, den internationella ingivningsdagcn, sökandem
namn, mottagande myndighets namn, ingivningsdag för den ansökan från vilken prioritet yrkas (om prioritet yrkas), den dag då
myndighet för internationell förberedande
patentcrbarhetsprövning mottog begäran om
s~!dan prövning och -- om senare val ägt
rum -·- den dag då internationella byrån
mottog senare val.
c) Underrättelsen skall sändas till utvald
myndighet omgående efter det aderton månader förflutit från prioritetsdagen eller, om
rapporten över internationell förberedande
patenterbarhetsprövning översändes tidigare,
samtidigt med att rapporten översändes. Val
som äger rum efter det att sådan underrättelse översänts skall meddelas omgående efter det att valet ägt rum.
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6 J.3 Information for the Applicant
The Intcrnational Burcau shall infonn
thc applicant in writing that it has effected
thc notification refcrretl to in Rule 61.2.
At the same time, it shall ir:dicate to him,
in respect of each elected State, any applicable time limit under Article 39(1)(b).

Rule 62
Copy for the lnternational Preliminary

Examini11g A11thority
62.1 The lntemational Application
( a) Where the competent

Intcrnational
Preliminary Examining Authority is part of
the same national Office or intergovernmental organization as thc competent International Searching Authority, the same
file shall serve the purposes of intemational
search and international preliminary examination.
(b) Where the competent International
Searching Authority is not part of the same
national Officc or intergovernmental organization as the competent Intcmational
Prcliminary Examining Authority, the International Bureau shall, promptly upon
receipt of thc international search report or,
if the demand was received after the international scarch report, promptly upon
reccipt of the demand, send a copy of the
international application and the international scarch report to the said Preliminary
Examining Authority. In ca:;es where, insteacl of the international search report, a
declaration under Article 17(2)(a) has issued, references in the prec1~ding sentence
to the international search report shall be
considcred references to the said declaration.

61.3 information du deposant
Le Bureau international informe le deposant par ecrit qu'il a effectue la notification visec a la regle 61.2. Il Jui indique
en meme temps tout dclai fixe par chaque
Etat Clu conformcment a I'article 39.l)b).

RL~g/e

62

Copie pour l'admi11istratio11 chargee de
/"examen pr.;/iminaire intemational

62.l Demande intcrnationale
a) Si radministration compctente chargee
de l'cxamen prC!iminaire international fait
partie cle roffice national ou de !'organisation intcrgouvernementale auquel appartient
l'administration competente chargee de la
recherche internationale, le meme dossier
sert aux fins de Ja recherchc internationale
ct de rexamen preliminaire international.
I>) Si !'administration ·competentc chargee
de la recherche internationale ne fait pas
partie de l'office national ou de !'organisation intergouvernementale auquel appartient
radministration competente chargce de !'examen preliminaire international, le Bureau
international, a bref delai apres reception
du rapport de recherche internationale ou,
si la dcmande d'examen preliminaire international a Cte re9ue apres ce rapport, a bref
dClai apres reception de Ja demande d'examen preliminaire international, adresse une
copie de la demandc internationale et du
rapport de recherche internationale a }'administration chargee de l'examen preliminaire international. Lorsqu'une cteclaration
seJon l'article 17.2)a) est etablie au lieu du
rapport de rechcrchc internationale, les referenccs au rapport de recherche internationale
figurant dans la phrase qui precede doivent
etre considcrees comme des references a une
telle declaration.

62.2 A111c11d111cnts

62.2 Modifications

Any amendment filecl under Article
19 shall be promptly transmitted by the

a) Toute modification deposce selon l'article ] 9 est transmise a brcf dclai par le

(a)
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61.3 Underrättelse till sökanden
Internationella byrån skall skriftligen underrätta sökanden om att den har lämnat
sådan underrätt~lse som avses i regel 61.2.
Samtidigt skall 'internationella byrån i fråga om varje utvald stat lämna sökanden
uppgift om den frist som gäller enligt artikel 39.1.b.
Regel 62
A \'skri/t till myndighet för internationell
/ örberedande paten terharhetsprt'ii•ning

62.1 Den internationella ansökningen
a) Utgör den myndighet som skall utföra internationell förberedande patenterbarhetsprövning del av samma nationella patentmyndighet eller mellanstatliga organisation som den myndighet som skall utföra
internationell nyhetsgranskning, skall samma akt användas för internationell nyhetsgranskning och internationell förberedande
patentcrbarhctsprövning.
b) Utgör den myndighet som skall utföra
internationell nyhetsgranskning ej del av
samma nationella patentmyndighet eller
mellanstatliga organisation som den myndighet som skall utföra internationell förberedande patenterbarhetsprövning, skall internationella byrån omgående efter att ha
mottagit den internationella nyhetsgranskningsrapportcn eller, om begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning mottagits senare än rapporten, omgående efter att ha mottagit sådan beg~iran
s~inda avskrift av den internationella ansökningen och den internationella nyhetsgranskningsrapporten till den myndighet som skall
utföra den internationella förberedande patcntcrbarhctsprövningcn. Om förklaring enligt artikel 17 .2.a avges i stället för att internationell nyhctsgranskningsrapport upprättas, skall hänvisning till den internationella nyhctsgranskningsrapporten i föregående mening anses som hänvisning till sådan förklaring.
62.2 r-fodringar
a) Ändring som inges enligt artikel 19
skall av internationella byrån omgående vi'20Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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International Bureau to the lnternational
Preliminary Examining Authority. lf, at
the time of filing such amendments, a demand for international prdiminary examination has already been submitted, the
applicant shall, at the same tune as he files
the amendmcnts with the lnternational
Bureau, also file a copy of such amendments with the lnternational Preliminary
Examining Authority.
(b) lf the time limit for filing amendments under Article 19 (see Rule 46.1) has
expired without the applicant's having filed
amendments under that Artide. or if the
applicant has declared that be does not
wish to make amendments under that Article, the International Bureau shall notify
the International Preliminary Examining
Aulhority accordingly.

Rule 63

306
Bureau intemational a !'administration
chargee de !'examen preliminaire intemational. Si, au moment du depot de telles
modifications, une demande d'examen preliminaire international a deja cte presentee,
le deposant doit, lors du depöt des modifications aupres du Bureau international,
deposer egalement une copie de ces modificalions aupres de )'administration chargee
de !'examen prcliminaire international.
b) Si le delai prevu pour le dcpöt des
modifications selon l'article 19 (voir rcgle
46.1) est expire et si le <leposant n 'a pas
depose de modifications en vertu de cet
article, ou s'il a declare qu'il ne desirait pas
deposer de modifications en vertu de ce
meme article, le Bureau international Je
notifie a !'administration chargee de !'examen prt!liminaire international.

R(~gle

63

,"1ini11111m Requirements for International
Preliminary Examining Authorities

Exigences minimales pour les
administrations chargees de /'examen
preliminaire intcrnational

63.1 Dej inilion af Minimum Requirements
The minimum requirements referred to
in Article 32(3) shaU be the following:
(i) the national Office or intergovernmental organization must ha\-e at least 100
full-timc employees with sufficient technical
qualifications to carry out examinations:

63.1 D<;finition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnees a
J'articlc 32.3) sont les suivantes:
i) l'office national ou !'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent
employes a plein temps possedant des qualifications techniques suffisantes pour proceder aux. examens;
ii) cet office ou cette organisation doit
avoir en sa posscssion au moins la documentation minimale de la regle 34 <lisposee
d'une maniere adequate aux fins de !'examen;
111) cet office ou cette organisation doit
disposer d'un personnel capable de proceder
a !'examen dans les domaines techniques
sur lesqucls !'examen doit porter et possedant les connaissances linguistiques neces-saires il. la comprt!hension au moins des
langues dans lesquelles Ja documentation
minimale de la regle 34 est redigee ou traduite.

(iiJ that Olfice or crganization must have
at ils rcady disposal at least the minimum
documentation referred to in Rule 34,
properiy arranged for examination purposcs~

(iiiJ that Office or orga~ization must
have a staff which is capable of examining
in thc re-:.1uircd technical fieJ<ls and which
has the Janguage facilities to understand at
kast those languages in which the minimum
documcntation rcferred to in Rule 34 is
written or is translatcd.
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darcbefordras till den myndighet som skall
utföra internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Har begäran om sådan
prövning redan ingivits när ändring inges,
skall sökanden ·~amtidigt med att han inger
ändringen till internationella byrån även inge avskrift av ändringen till den myndighet
som skall utföra internationell förberedande patcnterbarhetsprövning.
b) Har frist för ingivande av ändring
enligt artikel 19 utgått (se regel 46.1) och
har sökanden ej ingivit ändring i enlighet
med nämnda artikel eller har han förklarat
att han icke önskar inge ändring i enlighet med nämnda artikel, skall internationella byrån underrätta den myndighet som skall
utföra internationell förberedande patenterbar~ctsprövning härom.

Regel 63
Afinimikrm· för myndighet för illtematiollell
f i1rberedande paten terbarhetsprÖvlling
63.1 Definition av minimikrav
De minimikrav som avses i artikel 32.3
är följande:
il den nationella patentmyndigheten eller
mellanstatliga organisationen skall ha minst
etthundra heltidsanställda tjänstemän som
har tillräckliga tekniska kvalifikationer för
att utför:i patenterbarhetsprövning:
ii) myndigheten eller organisationen skall
förfoga över åtminstone den minimidokun:c11tation som anges i regel 34, anordnad
pft ett för patcnterbarhetsprövning lämpligt
siitt:
iii) myndigheten
eller
organisationen
shll ha personal som kan utföra patenterbarhctsprövning inom de tekniska områden denna prövning skall omfatta och
som har tillräckliga språkkunskaper för att
kunn:! förstå åtminstone de språk på vilka
den minimidokumentation som anges i regel 34 iir avfattad eller de språk till vilka
denna dokumentation är översatt.

307

Prop. 1977 /78: 1. Del B

308

Rule 64

Regle 64

Prior Art for lnternational Preliminary
Examination

· Etat de la technique aux fins de !'examen
preliminaire international

(b) For the purposcs of paragraph (a),
the relevant date will be:
(i) subject to itcm (ii), thc international
filing date of the internatior.al application
under international preliminary examination;

64.1 Etat de la technique
a) Aux fins de l'article 33.2) et 3), est
considerc commc faisant partie de retat de
la technique tout ce qui a etc rendu accessiblc au public en tous licux du mondc par
unc divulgation ecrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que
cette mise a la disposition du public ait eu
licu avant la date pertinente.
h) Aux fins de J'alinea a), la date pertinente est:
i) sous reserve du sous-alinfa ii), la <late
du dcpöt international de la dcmandc internationale faisant l'objet de l'examcn preliminaire international:

(ii) where thc intcrnational application
under intemational preliminary examination
validly claims the priority of an earlier
application, thc filing date of such earlier
application.

ii) lorsque la demande intcrnationale faisant l'objet de !'examen prcliminairc international revendique valablcment la priorite
d'une dcmande anterieure. la date du depöt
de cettc demande anterieure.

64.1 Prior Art
(a) For the purposes of Anicle 33(2) and

(3), everything made availabk to the public
anywhere in the world by means of written
disclosure (including drawin gs and other
illustrations) shall be considered prior art
provided that such making available occurred prior to the relevant date.

64.2 Non-lVritten

Disclo.1·un'.~

64.2 Divulga!ions nun L-crites

In cascs where the making available to
thc public occurrcd by means of an oral
<lisclosurc, use, cxhibition or other nonwritten mcans ("non-writtcn disclosure")
beforc thc relevant date as ddincd in Rule
M.l(bj and the date of such non-written
disclosurc is indicated in <. written d!sclosur.: which has bccn made available to
the public after the relevant date, thc nonwritten disclosure shall not be considered
part of thc prior art for th;! purposes of
Article 33(2) and (3). Ncvcrthelcss, thc intcrnational preliminary examination report
shall call attention to such non-v.Tittcn disclosure in the marmer provided for in Rule
70.9.

Dans les cas otl la misc a la disposition
du public a cu licu par le moyen d'une divulgation oralc, d'une utilisation ou d'une
exposition, ou par d'autres moyens non
c;:rits (« divulgation non ecrite ») avant la
datc pcrtincntc tel!e quc ddinic a la rcgle
64.1 b ), et ott Ja <late de cette divulgation
non frrite est indiquce dans unc divulgation
ecrite 4ui a etc rcnduc accessible au public
apres .la date pertinentc, la divulgation non
ecritc n'est pas consideree comme faisant
partic de retat de la techni4ue aux fins de
l'articlc 33.2) et 3). Toutefois, le rapport
d'cxamcn preliminaire international doit
mcntionner une tdle divulgation non ecritc
de la manierc prevuc a la rcgle 70.9.

64.3 Certain Published Docu111ents
In cascs where any application or any
patent which would constitutc prior art for

64.3 Cenains docwnents publih
Lorsqu'une demande ou un brevet, qui
fcrait partic de l'Ctat de la tcchnique aux
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Regel 64
Innebörd av begreppet "1eknikens ståndpunkt" vid internationell förberedande patenterbarhetsprövning

64.l Teknikens ståndpunkt
a) Vid tillämpning av artikel 33.2 och 3
skall teknikens ståndpunkt anses omfatta
allt som har offentliggjorts i skrift (däri inbegripet ritningar och andra illustrationer),
var detta än ägt rum, under förutsättning
att offentliggörandet i skrift ägt rum före
den dag som anges under b.

b) Den dag som åsyftas under a är,
i) om ej annat följer av vad som sägs
under ii den internationella ingivningsdagen för den internationella ansökan som är
föremål för internationell förberedande patenterbarhctsprövning.
ii) om i den internationella ansökan som
lir föremål för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning har framställts sådant yrkande om prioritet från tidigare ansökan som kan beaktas. ingivningsdagen
för den tidigare ansökningen.
64.'.?. Ojfcntliggi)ra11de pcl annat säll iin
skri/ t
Har offentliggörande ägt rum genom
muntlig framställning, användning eller utställning eller eljest på annat sätt än i skrift
("oJfrntliggörande pft annat sätt än i skrift")
före den dag som gäller enligt regel 64.1.b
och har den dag då detta offentliggörande
ägde rum angivits i skriflligt offentliggörande som ägt rum efter den dag som gäller enligt nämnda regel, skall vid tillämpning <.v ar:ikcl 33.2 och 3 ddta icke skriftliga offentliggörande ej anses utgöra del av
teknikens ståndpunkt. Sadant offentiiggörande på annat sätt än i skrift skall dock
nämnas särskilt i n~pporten över internationell förberedande patenterbarhetsprövning ptt sätt sägs i regel 70.9.
64.3 Vissa publicerade handlingar

Har ansökan eller patent. som vid tilllämpning av artikel 33.2 och 3 skulle ut-
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the purposes of Article 33(2) and (3) bad it
been published prior to the relevant date
referred to in Rule 64.1 was published, as
such, after the relevant date but was filed
earlier than the relevant date or claimed
the priority of an earlier application which
had been filed prior to the relevant date,
such published application o~ patent shall
not be considered part of the prior art for
the purposes of Article 33(2) and (3).
Nevertheless, the intemational preliminary
examination rcport shall caL attention to
such application or patent in the manner
provided for in Rule 70.10.

fins de l'article 33.2) et 3) s'il avait ete
publie avant la date pertinente mentionnee
a Ja regle 64.l, a ete publie, en tant que tel,
aprcs la date pertinente mais a ete dcpose
avant la <late pertinente ou revendique la
prioritc d'une demande anterieure deposce
avant la <late pertinente, cettc demande publice ou ce brevet publie n'cst pas considere
comme faisant partie de l'etat de Ja techmque aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutcfois. Je rapport d'examen preliminaire international doit mentionner une telle <lcmande
ou un tel brevet de la maniere prcvue a la
regle 70.10.

Rule 65

Rl:gle 65

Jnrenlive Step or Non-Obviousness
65.I Approach to Prior Art
For the purposes of Article 33(3), the
intemational preliminary exa:nination shall
take into consideration the n~lation of any
particular claim to the prior art as a whole.
It shall lake into consideration the claim's
relation not only to individual documents
or parts thereof taken separ.ltely but also
its relation to combinations Jf such documents or parts of documents, where such
combinations arc obvious to a person skilJcd in the art.

Actil"ite inrentive

011

non-h·idence

65.1 Relation avec !'hat de la teclmique
Aux fins de J'articlc 33.3), !'examen pri:liminaire international doit prendre en considcration la relation existant entre une revendication determinee et J'etat de Ja techniquc <lans son ensemble. 11 doit prendre en
considcration non seulement la relation
existant entre Ja revendication et les documents individuels ou les parties de ccs documents considerces individuellement, mais
egalement la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, Jorsque de
telles combinaisons sont evidentes pour un
homme du metier.

65.2 Relevant Date
For thc purposes of Article 33(3). the
relevant date for the consideration of inventive step (non-obviousnes:;) is the <late
prescribed in Rule 64.1.

65.2 Date pertinente
Aux fins de l'article 33.3). Ja date pertinente pour l'appreciation de l'activitc invcntive (non-evidencc) est Ja date prescrite i la rcgle 64.1.

Rule 66

Regle 66

Procedure Before the Imernationa/ Preli111 inary Exami11i11g A 1ithority

Pron;durl' au sl'in de /"administration
clwrg1;e de /'examen prC!iminaire
intanational

66.1. Basis oj the Intemationa/ Preliminary
Examination
Before the international preliminary examination starts, the applicant may make

66.1 llase de /'examen prC/iminaire
in tanational
Le dcposant peut effectuer <les modifications conformement a J'article 34.2)b) avant
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göra del av teknikens ståndpunkt om ansökningen eller patentet publicerats före den
Jag som gäller enligt regel 64.1, publicerats
efter nämnda dag men ingivits före denna
dag eller yrkas i fråga om sådan ansökan
eller sådant patent prioritet från ansökan
som ingivits före den dagen, skall, vid tillliimpning av artikel 33.2 och 3, s[1dan publicerad ansökan eller sådant publicerat
patent icke anses utgöra del av teknikens
ståndpunkt. Sådan ansökan eller s[1dant patent skall dock nämnas särskilt i rapporten
över internationell förberedande patenterbarhetsprövning på s~itt sägs i regel 70.10.

Regel 65
Kravet på upp/ inningshöjd (att icke rara
när/iggande)
65.1 Fiirlulllande till teknikens sti/11dpu11kt
Vid internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall vid tillämpning av artikel 3.:U hänsyn tagas till förhållandet mellan visst patentkrav och teknikens ståndpunkt i dess helhet. Vid prövningen skall
h1insyn tagas ej endast till förhållandet mellan patentkrav och enskilda handlingar som
anger teknikens ståndpunkt eller delar av
sf1dana handlingar tagna var för sig utan
iivcn till förhållandet mellan patentkrav och
samma!lstiillningar av sådana handlingar eller av delar av handlingar. om sammanstiillningarna lir närliggande för en fackman.
65.2 Avgiirande dag
Vid tillämpning av artikel 33.3 är förhållandet den dag som gäller enligt regel 64.l
avgörande för om kravet på uppfinningshöjd (att icke vara närliggande) är uppfyllt.

Regel 66
Förfarande i·id myndighet för i11ternatio11ell
f iirhercda nde pat enterba rhetspruvning

66.l Gmndval för internationell förbereda11de pate11 terbarhetsprÖl'11i11g
Sökanden får innan den internationella
förberedande patenterbarhetsprövningen på-
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amen<lments according to Article 34(2)(b)
and the international preliminary examination shall initially be dircctcd to the claims.
the description. and the draw:ngs, as contained in the international application at
the timc the international prdiminary examination starts.

le commencement de !'examen prCliminaire
international; cet examen porte initialement
sur les revendications, la description et les
dessins tels qu'ils sont contenus dans la demande internationale au moment ou il commence.

66.2 first JVrilten Opiniun uf the lntanatiunal Prcliminary E.ramining Aurlzurity
(a) H the lnternational Preliminary Examining Authority
(i) considers !hat the international application has any of the defo;ts described
in Article 34(4),
(ii) considers that the international preliminary examination report should be
negative in respcct of any of the claims
because the invention claimed therein does
not appcar to be navel, does not appear to
involvc an invcntivc step (does not appear
to be non-obvious), or does not appear to
be industrially applicable,

66.2 Premiere O[JllliO/l ecrite de /'administration clzargee de !'examen praiminaire intemational
a) Si !'administration chargee de !'examen
prdiminaire international:
i) considere que la demande internationale
tombe sous le coup de I'article 34.4),

(iii) noticcs that there is some defect in
thc form or contcnts of the international
application under the Trcaty or these
Regulations.
(iv) considers tllat any amendment goes
bcyonJ the disclosure m thc international
application as filed, or
(v) wishes to accompany the intemational
preliminary examination rep~rt by observations on the clarity of the claims, the
dcscription, and the drawings, or the question whcther thc claims are fu:lly supported
by thc description,
the said f.uthority shall notify thc applicant accordingly in writing.
(b) The notification shall fully statc the
reasons for the opinion of the Tnternational
Preliminary Examining Authority.
(c) The notification shall invite the applicant to submit a written reply together,
where appropriate, with amendments or
co rrect i on s.
(d) The notification shall fix a time limit

ii) considcre que le rapport d'examen preliminaire international devrait Ctre negatif
a l'egard de I'une quelconque des rcvendications pour le motif que l'invention qui en
fait l'objet ne semble pas ctrc nouvelle, ne
semble pas impliquer une activite inventive
(ne semble pas etre non cvidente), ou ne
semble pas etre susceptible d'application industrielle,
iii) constate que la dernande internationale est incorrecte quant å sa forme ou å
son contenu, sclon le traite ou Je present
rcglement d'execution,
iv) considere qu'une modification va audelit de l'expose de l'invention figurant dans
la dcmande internationa\e telle qu'elle a cte
dcposce, ou
v) dcsire joindre au rapport d'examen
pre!iminaire international des observations
rclativcs a la clarte des revendications, de la
description Oll dcs dessins, OU a Ja question
de savoir si les revcndications se basent enticrement sur la description,
ladite administration le not ifie par ecrit
au deposant.
b) Dans la notification. !'administration
chargee de !'examen preliminaire international expose en dctail les motifs de son opinion.
c) La notification doit inviter le dcposant
a presenter une reponse ecrite accompagnee,
le cas echeant, de modifications ou de corrections.
d) La notification doit fixer un delai de
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börjas göra ändringar enligt artikel 34.2.b.
Denna prövning skall då från början avse
patentkraven, beskrivningen och ritningarna enligt den internationella ansökningen
i dess lydelse då den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen påbörjas.
66.2 Första skriftliga 11tlåta11de av myndighet för internationell förberedande
paten terharhctsprö1·11i ng

a) Om myndighet som utför internationell
förberedande patenterbarhetsprövning
i) anser att den internationella ansökningen är behäftad med brist som avses i
artikel 34.4,
ii) anser att rapporten över internationell
förberedande patenterbarhetsprövning skulle innehålla negativt utlåtande beträffande
något patentkrav därför att den uppfinning
som omfattas av detta krav ej förefaller
uppfylla kriterierna för nyhet, uppfinningshöjd (att icke vara närliggande) och
möjlighet till industriellt tillgodogörande,
iii) finner att den internationella ansökningen i frr1ga om form eller innehåll icke
uppfyller vad som stadgas i konventionen
eller tillämpningsföreskrifterna,
iv) anser att ändring går utöver vad som
framgick av den internationella ansökningen i den lydelse ansökningen hade vid ingivandet, eller
v) önskar till rapporten över internationell förberedande patenterbarhetsprövning
foga anmärkningar om tydligheten hos patentkraven, beskrivningen eller ritningarna
eller om huruvida patentkraven har fullt
stöd i beskrivningen,
skall myndigheten skriftligen underrätta
sökanden därom.
b) Den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning
skall i underrättelsen noga ange skälen för
sin uppfattning.
c) I underrättelsen skall sökanden anmodas att inge skriftlig svar, vilket i förekommande fall skall innehålla ändringar
eller rättelser.
d) I underrättelsen skall anges frist för
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for the reply. The time limit shall be reasonable under the circumstances. 1t shall
normally be 2 months after the date of
notification. In no case shall it be shorter
than 1 month after the said date. It shall
be at lcast 2 months after the said date
where the international search report is
transmitted at the same time as the notification. In no case shall it be more th:rn 3
months after the said date.

reponse. Ce delai doit ctre raisonnable,
compte tenu des circonstances. Il doit ctre
normalement de dcux mois a compter de
la <late de la notification. Il ne doit en aucun cas ctre inferieur a un mois a compter
de cette <late. Il doit Ctre d'au moins deux
mois a compter de cette <late Jorsque Je
rapport de recherche internationale est
transmis en mcme temps que Ja notification. Il ne doit en aucun cas etre superieur
a trois mois i compter de Iadite date.

66.3 Format Respvnse to thc lnternational
Preliminary Exmnining Autlzvrity

66.3 Repon.1·e formelle a /'administration
clzarE,:ee de /'examen preliminaire
intemalional
a) Le dcposant pcut repondre a J'invitation, mentionnee a la regle 66.2c), de )'administration chargee de !'examen preliminaire
international par le moyen de modifications
ou de corrections ou - s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration
- en presentant des arguments. selon le
cas, ou par ces deux moyens.

(a) The applicant may rcspond to thc
invitation referred to in Rule 66.2(c) of the
International Preliminary Examining Authority by making amendme:1ts or corrections or - if he disagrees with the opinion
of that Authority - by submitting arguments, as the case may be. or do both.

(b) Any response shall be submitted directly to the Lnternatior..al Preliminary Examining Authority.

h) Toutc reponse doit etre presentee directcment a l'administration chargee de !'examen preliminaire intcrnational.

66.4 Additivnal Opportunity for Amendment ar Correction
(a) lf the International Preliminary Examining Authority wishes to issue orre or
more additional \\Titten opinions, it may do
so, and Rulcs 66.2 and 66.3 shall apply.

66.4 Possibilitc additionnelle de modifier au
de corriger
a) L'administration chargee de !'examen
prcliminaire international peut emettre un
ou plusieurs avis ecrits additionnels; les
regles 66.2 et 66.3 s'appliquent.

(b) On the request of the applicant, the
International Prcliminary Examining Authority may give him one or more additional opportunities to submit amendments
or corrections.

h) Sur rcquete du deposant, !'administration chargce de !'examen preliminaire in<ernational pcut lui donner une ou plusieurs
possibilitcs additionnelles de presenter <les
modifications ou des corrections.

66.5 A mendment
Any changc, other than the rectification
of obvious errors o( transcription, in the
claims, the dcscription, or the drawings,
including cancellation of claims, omission
of passages in thc description, or omission
of certain drawings, shall be considered an
amendment.

66.5 hlodifications
Tout changement - autre qu'une rectification d'erreurs evidentes de transcription
- apporte aux revendications, a la description ou aux dessins, y compris toute supprcssion de revendications, de passages de
la description ou de dcssins, est considere
comme une modification.
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svaret. Denna frist skall vara skälig med
hänsyn till föreliggande omständigheter.
Fristen skall i regel vara två månader från
dagen för underrättelsen. Den får ej i något fall vara kortare än en månad från
nämnda dag. Fristen skall vara minst två
månader från nämnda dag, om den internationella nyhetsgranskningsrapporten översändes samtidigt som underrättelsen. Den
får ej i något fall vara längre än tre månader från nämnda dag.
66.3 F ormelit svar till myndighet för internationell förberedande patenterbarlzetsprövning
a) Sökanden får besvara sådan anmodan
från myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning som avses i
regel 66.2.c genom att allt efter omständigheterna antingen inge ändring eller rättelse eller - om sökanden ej delar myndighetens uppfattning - anföra synpunkter,
eller genom att utnyttja båda dessa möjligheter.
b) Svar skall inges direkt till den myndighet som utför den internationella förberedande patenterbarhelsprövningen.
G6.4 Ytterligare möjlighet att inge iindring
eller riittelse

a) Myndighet som utför internationell
förberedande patcnterbarhetsprövning får
avge ett eller flera ytterligare skriftliga
utlåtanden. I sådant fall gäller reglerna 66.2
och 66.3.
b) På sökandens begäran får den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning ge denne en eller flera ytterligare möjligheter att inge ändring eller rättelse.
66.5 Andringar
Med undantag av rättelse av uppenbara
skrivfel skall varje förändring av patentkrav, beskrivning eller ritning, däri inbegripet avstående från patentkrav, utelämnande av avsnitt i beskrivning eller utelämnande av vissa ritningar, anses utgöra en
ändring.
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66.6 lnformal

Communications with the
Applicant
The International Preliminary Examining
Authority may, at any time, communicate
informally, over the telephorn!, in writing,
or through personal interviews, with the
applicant. The said Authority shall, at its
discretion, decidc whether it w.ishes to grant
more than one personal int1!rview if so
requested by the applicant, ar whether it
wishes to reply to any informal written
communication from the applkant.
66.7 Priority Document
(a) If the International Preliminary Ex·

316
66.6 Communications of ficieuses avec le

deposant
L'administration chargee de l'examen preliminaire international peut, en tout temps,
communiqucr officicusement avec le deposant par telephone, par ecrit ou par le
moyen d'entrevues. Elle decide a sa discretion si elle dcsire accordcr plus d'une entrevue lorsque le deposant le demande, ou si
elle desire repondre a une communication
ccrite officieuse du deposant.
66.7 Documcnt de prioritc

(c) The copy to be furnished by the applicant under paragraph (a) and the translation referred to in paragraph (b) shall be
furnished not later than by the expiration
of 2 months from the datc of the request
or invitation. If they are not furnished
within that time limit, the international
preliminary examination report shall be
established as if the priority had not been
claimed.

a) Si une copic de la demande dont la
priorite est revendiquee dans la demande
internationalc est necessaire a ]'administration chargee de l'examcn preliminaire internationaJ, le Bureau intcrnational la lui
communique a brcf dclai, sur requete; Jorsque la rcquetc est presentee avant que le
Bureau intcrnational n'ait rec;u Je document de priorite selon Ja reglc 17.la), le
dcposant doit remettre ladite copie au Bureau intcrnational ct, directement, a ]'administration chargce de l'examen pre!iminaire intcrnational.
h) Si la dcmande dont la priorite est
revendiquee est n:digfo dans une langue
autre que la ou les langues de ]'administration chargce de l'examen prC!iminaire
international, le dcposant communique ä.
cctte administration, s'il y est invite, une
traduction dans ladite langue ou dans l'une
desdites langues.
c) La copie que le deposant doit remettre
selon l'alinfa a) et la traduction visee a
J'alinea h) doivent etre communiquees au
plus tard a J'expiration d'un dclai de deux
mois a compter de la date de la requete
ou de l'invitation. Si ellcs ne sont pas communiquees dans ce delai, le rapport d'examen prcliminaire .international est etabli
commc si la priorite n'avait pas Cte revendi4uce.

66.8 Form af Corrections and Amendmellls

66.8 Fonne des corrections ct de.1·

The applicant shall be required to
submit a replacement sheet for every sheet
of the international application which, on

111odijications
Le deposant doit soumettre une feuille
de rcmplaccment pour chaque fcuille de la
demande internationale qui, en raison d'une

amining Authority needs a :opy of the
application whose priority is c:.aimed in the
international application, the Intemational
Bureau shall, on request, prornptly furnish
such copy, provided that, where the request
is made before the International Bureau
has received the priority document under
Rule 17.l(a), the applicant :;hall fumish
such copy to the Tnternational Bureau and
directly to the Intcrnational Preliminary
Examining Authority.
(h) If the application whose priority is
claimed is in a language other than the
language or onc of the languagcs of the
International Preliminary Ex:o:mining Authority, the applicant shall fumish, on invitation, a translation in the said language
or one of the said languages.

(a)

a)

Prop. 1977 /78: 1. Del B
66.6 Informell kontakt med sökanden
Myndighet som utför internationell förberedande patenterbarbetsprövning får när
som helst informellt ta kontakt med sökanden per telefon eller genom brev eller
genom att låta denne inställa sig personligen
hos myndigheten. Myndigheten äger efter
eget gottfinnande avgöra om den skall medge sökande som så önskar mer än en personlig inställelse eller om den skall besvara
informell skrivelse från sökande.
66. 7 Prioritetshandling

a) Bt:höver myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning avskrift av ansökan från vilken prioritet yrkas i den internationella ansökningen, skall internationella byrån på begäran
omgående tillhandahålla sådan avskrift.
Framställes begäran innan internationella
byrån mottagit prioritetshandling enligt regel 17.l.a, skall sökanden inge sådan avskrift dels till internationella byrån, dels
direkt till den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
b) Är ansökan från vilken prioritet yrkas
avfattad på annat språk än det eller de
spr:'!k som användes av den myndighet som
utför internationell förberedande patenterharhetsprövning. skall sökanden på anmodan tillställa denna myndighet översättning
till detta språk eller till ett av dessa språk.
cl Avskrift som sökanden skall tillhandahålla enligt vad som sägs under a och
översättning som avses under b skall inges inom två månader från dagen för begäran eller anmodan. Har avskriften eller översättningen ej ingivits före utgången av denna frist. skall rapporten över internationell
förberedande patenterbarhetsprövning upprättas som om prioritet ej yrkats.
<i6.8 Form j(ir rii1tclser och ii11dri11gar

a) Sökanden skall inge ersättningsblad för
varje blad i den internationella ansökningi:n som. på grund av ändring eller rättelse,
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account of a correction or amendment, differs from the sheet originaJy filed. The
letter accompanying the repla.cement sheets
shall draw attcntion to tte differences
between the replaced sheets and the replacement sheets. To the extent that any amendment results in the cancel!ation of an entire
sheet, that amendment shall be communicated in a letter.
(b) The International Preliminary Examining Authority shall mar:< on each replacement sheet the international application number, the date on which it was
received, and the stamp idenLfying the said
Authority. It shall keep in its files any
replaced sheet, the letter accompanying the
replacemcnt sheet or sheets, and any letter
referred to in the last sentence of paragraph (a).

modification ou d'une correction, diffäre de
la feuille primitivement dcposce. La lettre
d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les difforences existant entre les feuilles remplacees et
les feuilles de remplacement. Dans la mesure OLt une modification cntraine la suppression d'une feuille entiere, la modification doit Ctrc communiquee par lettre.
h) L'administration chargee de l'examen
prdiminaire international appose sur chaque fcuille de remplacement son timbre, le
numero de la demande internationale et la
datc de reception de ladite feuillc. Elle
garde dans ses dossiers chaque feuille remplacce, la lettre d'accompagncment de la
fcuille ou des fcuilles de remplacemcnt et
toute lettrc visee i la derniere phrase de
l'alinea a).

Rule 67

Rt\:le 67

Subject Mailcr under A rtide 3./(-l)(a)(i)

Objet se/on /'artic/e 34.4)a)i)

67.l Definition

67.1 Definition

No International Preliminary Examining
Authority shall be required to carry out an
international preliminary examination on
an international application if, and to the
extent to which, its subjcct m.:i.tter is any of
the following:
(i) scientific and mathematical theories,
(ii) plant or animal varieties or essentially
biological processes for the production of
plants and animals, othcr than microbiological processcs and the products of such
proccsses,

Aucune administration chargee de !'examen prcliminaire international n'a !'obligation de proceder i l'examen preliminaire
international å l'egard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesurc ou
l'objet, est l'un <les suivants:
i) theorics scientifiques et mathcmatiques:
ii) varietes vegetales, races animales, proccdes essentiellcment biologiques d'obtcntion
de vegctaux ou d'animaux, autres que proccdcs microbiologiques et produits obtenus
par ces procedes:

(iiiJ schemes, rules or methods of doing
business, performing purely mental acts or
playing games,
(iv) methods for treatment of the human
or animal boJy by surgery or therapy, as
well as diagnostic methods.
(v) mere presentations of information,
(vi) computer programs to ··:he extent that
the International Preliminary Examining
Authority is not equipped to carry out an
international prcliminary examination concerning such programs.

iii) plans, principes ou methodes en vue
de fairc des affaires, de rcaliscr des actions
purement intellectuelles ou de joucr;
iv) mcthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la therapie, ainsi que methodes de diagnostic:
v) simples presentations d'informations:
vi) programmes d'ordinateurs dans la
mesure ou !'administration chargce de !'examen preliminaire international n'est pas outillee pour proceder a un examen preliminaire international au sujet de tels programrnes.
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skiljer sig från det ursprungligen ingivna
bladet. I den skrivelse som åtföljer ersättningsbladen skall påpekas skillnaderna mellan de blad som skall ersättas och ersättningsbladen. I den mån ändring medför att
helt blad utgår, skall ändringen meddelas
genom skrivelse.

b) Myndighet som utför internationell
förberedande patenterbarhetsprövning skall
på varje ersättningsblad anteckna det internationella ansökningsnumret och <lagen för
mottagandet av nämnda blad sam~ anbringa
sin stämpel på varje sådant blad. Myndigheten skall i akten bevara ersatta blad,
skrivelse som åtföljt ersättningsblad och
skrivelse som avses i sista meningen under a.

Regel 67
Amnesområdc som (!\'Ses i artikel 34.-1.a.i
67.1 Definition
Myndighet för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning är ej skyldig att
utföra internationell förberedande patenterbarhctsprövning av internationell ansökan
om och i den mi\.n ansökningen hänför sig
tifl
i) vcknskaplig:a och matematiska teorier:
ii) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning
av växter eller djur: skyldighet att utföra
sådan prövning föreligger dock i fråga om
mikrobiologiska förfaranden och alster av
sådana förfaranden;
iii) planer, regler eller metoder för affärsverksamhet, för intellektuella handlingar eller för spel;
iv) metoder för kirurgisk eller terapeutisk
behandling av människokroppen eller av
djur samt metoder för diagnnscr:
v) enbart uppställning av information:
vi) datorprogram i den utsträckning vederbörande myndighet för internationell förberedande patcnterbarhetsprövning ej är i
stånd att utföra patcntcrbarhctsprövning: på
detta område.
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Rule 68

Regle 68

Lack oj Unity oj Jnvention (lnternational
Preliminary Examination)

A bsence d'unite de l'invention
(examen pre/iminaire international)

a payer

68.1 No Invitation to Restrict or Pay

68.1 Pas d'invitation ii limiter

Where the International Preliminary Examining Authority finds that the requirement of unity of invention i:> not complied
with and chooses not to invite the applicant
to restrict the claims or to pay additional
fees, it shall establish the intemational preliminary examination report, subject to Articlc 34(4)(h). in respect of the entire international application, but shall indicate,
in the sa id report, that, in i ts opinion, the
rec;uirement of unity of invention is not
fulfilled and shall specify the rcasons for
which the intcrnational application is not
considered as complying with thc requirement of unity of invention.

Si !'administration chargec de l'examen
preliminaire international estime qu'il n'est
pas Satisfait iL fexigence d'unite de J'invention et decide de ne pas inviter le deposant
a limitcr les revendications ou å paycr des
taxes additionne11es, elle etablit le rapport
d'examen preliminaire international, sous
rcserve de l'article 34.4)b J. pour la demande
internationale entiere, mais clle indique dans
ce rapport que. selon son opinion, il n'est
pas satisfait a rexigence d'unitc de l'invention et elle spfcifie les motifs pour lesquels
elle considere que cette exigencc n'est pas
satisfaite.

68.2 Invitation to Restrict or Pay
Whcre the International Preliminary Examining Authority finds tha.t the requirement of unity of invention is not complied
with and chooses to invite the applicant,
at his option, to restrict th(: claims or to
pay additional fees, it shall specify at lcast
one possibility of restriction which, in the
opinion of the Jnternational Preliminary
Examining Authority, would be in compliance with the applicablc requirement, and
shall specify the amount of thc additional
fees and the reasons for which the international application is not cons;dered as complying with the requiremen·: of unity of
invention. It shall, at the same time, fix a
time limit, with regard to the circumstances
of the case, for complying with the invitation: such timc limit shall not be shorter
than 1 month, and it shall not be longer
than 2 months, from the date of the invitation.

68.2 Im:iwtion ,) limitcr ou il paycr
Si !'administration chargee de !'examen
prdiminaire intcrnational cstime qu'il n'est
pas satisfait a J'exigencc d'unite de l'invention ct dccidc d'inviter le deposant, au choix
de ce dernier, a limiter les rcvendications ou
a payer <les taxes additionnelles, elle indique
au moins une possibilitc de !imitation qui,
a son avis. satisfait a cette cxigence; elle
precise le montant des taxes additionnelles
et specifie les motifs pour Jesquels elle considere que l'exigence d'unitc de l'invcntion
n'est pas satisfaite. Elle fixe en meme temps
un delai. qui ticnt compte des circonstances
du cas d'espece, pour donncr suite a !'invitation: ce delai ne peut etre inferieur å un
mois ni superieur a cleux mois a compter
de la date de !'invitation.

68.3 Additiona/ Fees
(a) The amount of the add.itional fee due
for international preliminary examination
under Article 34(3)(a) shall be dctermined

68.3 Taxes additionnellc.1·
a) Le montant <les taxes additionncllcs
pour !'examen preliminaire intcrnational,
prcvues a rarticle 34.3)aJ. est fixe par l'ad-
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Regel 68
Brist i frclga om uppfinningens enhet (internationell förberedande vatenterbarhetspröl'ning)

68.1 Ingen anmodtm att inskränka eller
betala
Anser den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning att kravet på uppfinningens enhet ej
är uppfyllt och beslutar myndigheten att
ej anmoda sökanden att inskränka patentkraven eller betala tilliiggsavgift, skall myndigheten, om ej annat följer av vad som
sägs i artikel 34.4.b, upprätta rapport över
internationell förberedande patenterbarhetsprövning som hänför sig till hela den internationella ansökningen. Myndigheten skall
dock i rapporten ange att enligt dess uppfattning kravet på uppfinningens enhet ej
iir uppfyllt. Den skall även ange skälen till
att den anser att detta krav ej är uppfyllt.

68.2 A11111oda11 att inskriinka eller betala
Anser den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning att kravet på uppfinningens enhet ej
är uppfyllt och beslutar myndigheten att anmoda sökanden att, enligt dennes val, inskränka patentkraven eller betala tilläggsavgift, skall den ange minst ett sätt att inskränka patentkraven vilket enligt myndighetens uppfattning skulle leda till att kravet
på uppfinningens enhet blev uppfyllt. Myndigheten skall ange tilläggsavgiftens belopp
och skälen till att den anser att kravet på
uppfinningens enhet icke iir uppfyllt. Den
skall samtidigt, under hänsynstagande till
omstfodigheterna i det enskilda fal!et, fastställa en frist inom vilken anmodan skall
efterkommas. rristen får ej vara kortare än
en månad och ej lllngre än två månader
från dagen för anmodan.

68.3 Tilliiggsa1·gi/ter
a) Storleken på tilläggsavgift som enligt
artikel 34.3.a skall utgå för den internationella förberedande patenterbarhetspröv21 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del B
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by the competent Jnternational Preliminary
Examining Authority.

mm1stration competente chargee de l'exainen preliminaire international.

(h) The additional fec duc for international preliminary examination under Article 34(3)(a) shall be payable direct to the
Jntcrnational Preliminary Examining Authority.
(c) Any applicant may pay thc additional
fce under protest, that is. accompanied by
a reasoned statement to thc dfect that the
intcrnational application complies with the
requircment of unity of invrntion or that
the amount of thc rcquired :iclclitional fee
is cxcessive. Such protest shaL be examined
by a thrce-member board or other special
instance of the Jnternational Preliminary
Examining Authority, or any competent
higher authority, which. to the extent that
it finds the protest justified, shall order the
total or partial reimbursemcnt to the applicant of the additional fee. On the request
of the applicant, the text of both the protest
and the decision thereon shall be notified
to thc clectcd Officcs as an annex to the
intcrnationa\ pre\iminary examination report.

b) Les taxes additionnellcs pour I'examen
preliminaire international, prevues a l'article
34.3)aJ, doivent &tre payees clircctement a
]'administration chargee de !'examen preliminaire international.
c) Tout deposant peut payer les taxes
additionnelles sous rcserve, c'est-a-dire en
y joignant une declaration motivce tendant
a dcmontrcr que la demande internationale
remplit la condition d'unite de l'invention
ou que le montant des taxes adclitionnelles
demandees est excessif. Un comite de trois
membres - ou toute autre instancc spcciale - de !'administration chargce de !'examen preliminaire international, ou toute autorite superieure competcntc, examine la reserve et. dans la mesure ou il estime que la
reserve est justifice, ordonne le remboursement, total ou partiel. des taxes additionnelles au deposant. Sur requete du deposant,
le texte de sa reserve et ce\ui de la decision
sont annexes au rapport d'examen preJiminaire internationa\ et notifies aux offices
elus.

(d) The three-member board, special instance or compctent higher authority, refcrrcd to in paragraph (c), s:1all not comprise any person who made the decision
which is the subject of the protest.

d) Le Comite de trois membres, l'instance
speciale ou l'autorite superieurc mcntionnee
a l'alinea c) ne doit pas comprendre le fonctionnairc qui a pris la decision faisant l'objet
de Ja reserve.

68.4 Proccdure in tlzc Casc oj Jnsuf ficient
Rcstriction oj tlzc Claims
lf the applicant restricts the claims but
not sufficiently to comply with the requiremcnl of unity of invention. tt.e International Prcliminary Examining Authority shall
proceed as provided in Articli~ 34(3)(c).

68.4 Proccdure en cas clc {imitation
in.mffisante clcs revendications
Si le deposant limite les revendications
d'une maniere qui ne suffit pas pour satisfaire a l'exigcnce d'unite de l'invention, !'administration chargee de l'examen preliminaire international procede conformement
a l'article 34.3)c).

68.5 1'1ai11 J11ve111ion
In casc of doubt which invcntion is the
main invcntion for thc purpcses of Article
34(3)(c), thc invcntion first mentioned in
the claims shall be considered the main invcntion.

68.5 Jnvcntion principale
En cas de doute sur la question de savoir
qucllc est l'invention principale aux fins de
l'article 34.3)c), l'invention mentionnee en
premier lieu dans les revendications est consideree comme l'invention principale.
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ningcn bestämmes av vederbörande myndighet för internationell förberedande patcnterbarhctsprövning.
b) Den tilläggsavgift som enligt artikel
34.3.a skall utgf för den internationella förberedande ratcntcrbarhetsprövningen skall
erläggas direkt till den myndighet som utför
denna prövning.
c) Sökanden för betala ti!Higgsavgift under protest, dvs. genom att i samband med
betalningen inge en motiverad förklaring
som ::wser att visa, att den internationella
ansökningen uppfyller kravet på uppfinningens enhet eller att den tilläggsavgift
som begärts [ir orimligt hög. Protesten skall
prövas av en n[imnd bestående av tre ledamöter, av annan särskild avdelning inom
vederbörande myndighet för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning eller
av annan behörig högre myndighet. I den
mån protesten vid sådan prövning anses
befogad, skall förordnas att tilfäggsavgiftcn
skall helt eller delvis återbetalas till sökanden. På sökandens begäran skall de utvalda
myndigheterna tillställas protesten och det
beslut som fattas i anledning av denna tillsammans med rapporten över internationell
förberedande patentcrbarhetsprövning.
d) I den trcmannanämnd, den särskilda
avdelning eller den högre myndighet som
avses under c får icke ingå någon som deltagit i det beslut som protesten avser.
(i8.4 Fijrf arande i händelse av otil/riicklig
i11skrii11k11i11g av pale11tkrave11
I nskrlinkcr sökanden patentkraven men är
den gjorda inskränkningen ej tillräcklig för
att kravet på uppfinningens enhet skall bli
uppfyllt, skall den myndighet som utför den
internationella förberedande patenterbarhctsprövningcn förfara i enlighet med artikel 34.3.c.

68.5 H11v11d11ppji1111i11g
Råder vid tilfompning av artikel 34.3.c
osäkerhet om vilken uppfinning som är huvuduppfinning, skall den uppfinning som
n[imnes först i patentkraven anses vara huvuduppfinning.
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Rule 69

Regle 69

Time Limit for /11ternatio11al
Pre/iminary Examination

Delai pour !'examen preliminaire
in ternational

69.1 Time Limit for lnternational Preliminary Examination
(a) All agreements concluded with International Preliminary Examning Authorities shall provide for the same time limit
for the establishment of the international
preliminary examination report. This time
limit shall not exceed:

69.l Detai pour /'examen preliminaire
international
a) Tous les accords conclus avec des administrations chargees de !'examen preliminaire international doivent prevoir le meme
delai pour l'etablissement du rapport d'examcn preliminaire international. Ce delai ne
doit pas exceder:

(i) 6 months after the start of the international preliminary examination,

i) six mois a partir du debut de l'examen
preliminaire international;

(ii) in cases where the lnternational Preliminary Examining Authority issues an
invitation to restrict the cllims or pay
additional fees (Article 34(3)), 8 months
after the start of the international preliminary examination.
(b) International preliminary examination
shall start upon rcceipt, by thf: Jnternational
Preliminary Examining Authority:

(iv) of a notice of the declaration by the
Jnternational Searching Authority that no
international search report will be established (Article 17(2)(a)).

ii) huit mois a partir du debut de !'examen preliminaire intemational lorsque !'administration chargee de !'examen preliminaire international a adresse une invitation
a limiter les revendications ou a payer des
taxes additionnelles (article 34.3)).
b) L'examen preliminaire international
debute des reception par !'administration
chargee de !'examen preliminaire international:
i) des revendications telles que modifiees
selon l'article 19, transmises en application
de la regle 62.2a); ou
ii) d'une notification du Bureau intemational en application de la rcgle 62.2b) indiquant qu'aucune modification selon l'article
19 n'a etc deposee dans le dclai prcscrit ou
que le deposant a declare qu'il ne desirait
pas deposer de telles modifications; ou
iii) d'une notification, quand le rapport
de rccherche internationale est en 1a possession de \'administration chargce de !'examen
prcliminaire international, du deposant exprimant le vccu que !'examen prC!iminaire
international debute et porte sur les revendications telles que specifiees dans cette notification; ou
iv) d'une notification de la dcclaration de
!'administration chargee de la recherche
intemationale qu'un rapport de recherche
internationale ne sera pas etabli (article

(c) If the competent Jnternational Prelim-

17.2)a)).
c) Si !'administration competente chargee

inary Examining Authority i;; part of the

de !'examen preliminaire international fait

(i) under Rule 62.2(a), of the claims as
amencled under Article 19, or
(ii) under Rulc 62.2(b ), of a notice from
the Intcrnational Bureau tha.t no amendments under Article 19 have been filed
within the prescribed time limit or that the
applicant has declared that he does not
wish to make such amendmcnts, or
(iii) of a notice, after the intemational
search report is in the possession of the
International Preliminary Examining Authority, from the applicant cxpressing the
wish that thc intcrnational preliminary examination should start and be directed to
the claims as specified in such notice, or
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Regel 69
Tids/ rist för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
69.1 Tids/ rist för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
a) I samtliga avtal som ingås med myndigheter för internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall föreskrivas samma tidsfrist för upprättande av rapport
över internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Denna frist får ej utgå
senare än
i) sex månader från det den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen påbörjades, eller
ii) om den myndighet som utför den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen anmodat sökanden att inskränka
patentkraven eller betala tilläggsavgift (artikel 34.3), åtta månader från det nämnda
prövning påbörjades.
b) Internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall påbörjas när den myndighet som skall utföra denna prövning
i) i enlighet med regel 62.2.a mottagit
patentkrav som ändrats enligt artikel 19,
eller
ii) i enlighet med regel 62.2.b mottagit
underrättelse från internationella byrån att
ändring enligt artikel 19 ej ingivits inom
föreskriven tid eller att sökanden förklarat
att han ej önskar inge sådan ändring, eller
iii) efter det den internationella nyhetsgranskningsrapporten kommit denna myndighet tillhanda, från sökanden mottagit
meddelande om att denne önskar att den
internationella förberedande patentcrbarhetsprövningen skall påbörjas och avse patentkraven sådana dessa anges i meddelandet, eller
iv) mottagit underrtittclsc om förklaring
av internationell nyhetsgranskningsmyndighet att internationell nyhetsgranskningsrapport ej kommer att upprättas (artikel
17.2.a).
c) Utgör den myndighet som skall utföra
internationell förberedande patenterbarhets-
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same national Office or intergovernmental
organization as the competent International
Searching Authority, the international preliminary examination may, il'. the International Preliminary Examining Authority so
wishes, start at the same tirne as the international search. In such a case, the international preliminary examination report
shall be established, notwitf1standing the
provisions of paragraph (a), no later than 6
months after the expiration of the time
lirnit allowed under Article 19 for amending
the clairns.

partie de l'office national ou de !'organisation intergouvernementale auquel appartient
!'administration competente chargee de la
recherche intemationale, cette administration peut entreprendre !'examen preliminaire
international en meme temps que la recherche internationale. Dans ce cas, le rapport
d'examen preliminaire international doit
etre etabli, nonobstant l'alinfa a), au plus
tard six mois apres l'expiration du delai
accorde selon l'article 19, pour la modification des revendications.

Rule 70

Regle 70

The lnternational Preliminary
Examination Report

Rapport d'examen preliminaire international

70. l Definition

70.l Definition

For the purposes of this Rule, "report"
shall mean international preliminary examination report.

Au sens de la presente regle, il faut entendre par « rapport» le rapport d'cxamen
preliminaire international.

70.2 Basis of the Report
(a) If the claims have been amended, the

70.2 Base du rapport

report shall issue on the clairns as arnended.
(b) If, pursuant to Rule 66.7(c), the report is established as if the priority had not
been clairned, the report shall so indicate.
(c) If the Jntcrnational Preliminary Examining Authority conside::s that any
amendment goes beyond the disclosure in
the international application as filed, the
report shall be established as if such
amendment had not been made, and the
rcport shall so indicate. It shall also indicate
the rcasons why it considers that the amendmcnt goes beyond thc said disclosure.

a) Si les revendications ont ete modifiees,
le rapport est etabli sur la base des revendications telles que modifiees.
b) Si, conformement a la regle 66.7c), le
rapport est etabli commc si la priorite
n'avait pas ete revendiquee, le rapport doit
le preciser.
c) Si !'administration chargee de !'examen
preliminaire international considere qu'une
modification va au-dela de l'expose de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a ete deposee, le rapport est etabli comme si cette modification
n'avait pas ete faite, et le rapport l'indique.
Il indique egalement les raisons pour lesquelles ladite administration considere que
la modification va au-dela dudit expose.

70.3 Jdentif ication.1·

70.3 Jdentif ications

The report shall identify thc~ International
Preliminary Examining Authority which
establishcd it by indicating the namc of
such Authority, and the int1!rnational application, by indicating the international application number, the name of the applicant,

Le rapport identifie d'une part !'administration chargee de !'examen preliminaire
international qui l'a etabli, en indiquant
le nom de cette administration, et d'autre
part la demande internationale par le numero de cette demande, Je nom du depo-
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prövning del av samma nationella patentmyndighet eller mellanstatliga organisation
som den myndighet som skall utföra internationell nyhetsgranskning, får den internationella förberedande patentcrbarhetsprövningen påbörjas samtidigt med den internationella nyhetsgranskningen, om den myndighet som skall utföra prövningen önskar
detta. I så fall skall, utan hinder av vad
som sägs under a, rapporten över den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen upprättas inom sex månader
från utgången av den frist som enligt artikel 19 gäller för ändring av patentkraven.
Regel 70
Rapport över internationell förberedande
patenterbarhetsprövning
70. l De/inition

Med "rapport" avses i denna regel rapport över internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
70.2 Grundval för rapporten

a) Har patentkraven ändrats, skall rapporten upprättas på grundval av de ändrade patentkraven.
b) Har rapporten i enlighet med regel
66.7.c upprättats som om prioritet ej yrkats, skall detta anges i rapporten.
c) Anser den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning att ändring går utöver vad som framgick av den internationella ansökningen i
den lydelse ansökningen hade vid ingivandet, skall rapporten upprättas som om denna ändring icke hade gjorts. Detta skall anges i rapporten jämte skälen till att myndigheten anser att ändringen går utöver vad
som framgick av nämnda lydelse.
70.3 Jdentif ieringsuppgifter

I rapporten skall anges namnet på den
myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning som har upprättat
rapporten. Vidare skall den internationella
ansökningen identifieras genom att det internationella ansökningsnumret, sökandens
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the name of the receiving Ol'fice, and the
intcrnational filing date.

sant, le nom de l'office recepteur et la date
du depot intemational.

70.4 Dates

70.4 Dates

The report shall indicate:
(i) the date on which the demand was
submitted, and

Le rapport indique :
i) la date a laquelle la demande d'examen pre!iminaire international a ete presentc;
ii) Ja date du rapport; cette date est celle
de l'achevement du rapport.

(ii) the date of the report; that date shall
be the date on which the rnport is com·
pleted.
70.5 Classification
(a) The report shall repeat the classifica-

70.5 Classification

tion given under Rule 43.3 if the Intemational Preliminary Examining Authority
agrees with such classification.
(b) Otherwise, the Jntemational Preliminary Examining Authority shall indicate in
the report the classification, at least accord ing to the Intemational Patent Classification, which it considers correct.

a) Le rapport repete le classement indique sclon Ja regle 43.3 si !'administration
chargee de !'examen preJiminaire international maintient ce classement.
b) Sinon, !'administration chargee de
!'examen preliminaire international indique
Je classement qu'elle considere comme correct, au minimum sclon la Classification internationale des brevets.

70.6 Statement under Article 35(2)

70.6 Deklaration selon l'article 35.2)

The statement referred to in Article
35(2) shall consist of the words "YES" or
"NO", or their equivalent in the language
of the report, or some appropriate sign
provided for in the Administrative Instructions, and shall be accompanied by the
citations, cxplanations and observations, if
any, referred to in the last sentence of Article 35(2).
( b) If any of the three criteria referred
to in Article 35(2) (that is, novelty, invcntive stcp (non-obviousness), industrial
applicability) is not satisfied, the statement
shall be negative. Jf, in such a. case, any of
the criteria, taken separately, is satisfied,
the report shall spccify the criterion or
criteria so satisfied.

a) La declaration mcntionnec a l'article
35.2) consiste en « OUI » ou « NON », ou
l'equivalent de ces mots dans Ja langue du
rapport, ou un signe approprie specific dans
les instructions administratives, et est, Je cas
echeant, accompagnce dcs citations, explications et observations mentionnees a la derniere phrase de l'article 35.2).

b) S'il n'est pas sa~isfait a l'un quelconque
des trois critcres mentionnes i l'article 35.2)
(a savoir la nouvcaute, J'activite invcntive
(non-cvidence) et l'application .industrielle),
Ja declaration est negative. Si, dans un tel
cas, il est satisfait a J'un ou i dcux de ces
criteres pris scparement, Je rapport precise
celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.

70.7 Citations under Articlc 35(2)
(a) The report shall cite tbe documents
considered to be relevant for supporting
the statements made under Anicle 35(2).

70.7 Citations sclon l'article 35.2)
a) Le rapport cite Jcs documents consideres comme pertinents pour etayer Jcs
declarations faites selon l'article 35.2).

(a)

Prop. 1977/78:1. Del B
namn, den mottagande myndighetens namn
och den internationella ingivningsdagen anges i rapporten.
70.4 Data
Rapporten skall innehålla uppgift om
i) vilken dag begäran om internationell
förberedande patenterbarhetsprövning ingavs och
ii) rapportens datum, som skall vara den
dag då rapporten färdigställts.

70.5 Klassi/icering
a) I rapporten skall anges den klassificering som åsatts i enlighet med regel 43.3,
om den myndighet som utför internationell
förberedande patenterbarhetsprövning godtager denna klassificering.
b) I annat fall skall den myndighet som
utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning i rapporten ange den klassificering som myndigheten anser vara den
riktiga, åtminstone enligt det internationella
patentklassificeringssystemet.
70.6 Ut/ätande enligt artikel 35.2
a) Det utlåtande som avses i artikel 35.2
skall bestå av ordet "JA" eller ordet "NEJ"
eller motsvarande ord på det språk på vilket
rapporten är upprättad eller av sådant
Himpligt tecken som anges i de administrativa föreskrifterna. I förekommande fall
skall till utlåtandet fogas hänvisningar, förklaringar och anmärkningar som avses i artikel 35.2, sista meningen.
b) Är något av de tre kriterier som anges i artikel 35.2 (nämligen nyhet, uppfinningshöjd (att icke vara närliggande) och
möjlighet till industriellt tillgodogörande)
icke uppfyllt, skall utlåtandet vara negativt.
Är i sådant fall något av dessa kriterier,
taget för sig, uppfyllt, skall i rapporten anges vilket kriterium som iir uppfyllt eller
vilka kriterier som ;ir uppfyllda.
70.7 Hii11vis11i11g enligt artikel 35.2
a) Rapporten skall innehålla hänvisning
till de handlingar som anses ha betydelse
som stöd för utlåtande enligt artikel 35.2.
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(b) The provisions of Rule 43.5(b) and (e)
shall apply also to the report.

e) s'appliquent egalement au rapport.

70.8 Explanations under Article 35(2)

70.8 Explications selon l'article 35.2)

The Administrative Instructions shall
contain guidelines for cases in which the
explanations referred to in Article 35(2)
should or should not be given and the form
of such explanations. Such guidelines shall
be based on the following principles:

(iii) generally, explanations shall be given
if the case provided for in thc last sentence
of Rule 70.6(b) obtains.

Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas
ou les explications mentionnees a l'article
35.2) devraient ou ne devraient pas etre
donnees, ainsi que pour la forme de ces
expJications. Ces principes directeurs doivent
se baser sur les principes suivants:
i) des explications doivent etre donnees
chaque fois que la declaration est negative
a l'egard d'une revendication quelconque;
ii) <les explications doivent etre donnees
chaque fois que la declaration est positive,
sauf si les raisons qui ont conduit a citer un
document quelconque sont faciles a imaginer sur Ja base de Ja consultation du document cite:
iii) en regJe generale, des explications doivent etre donnees dans le cas prevu a la
derniere phrase de la regle 70.Gb ).

70.9 Non-Writtcn Disclosures

70.9 Divulgations non ecrites

Any non-written disclosure referred to in
the report by virtue of Rule 64.2 shall be
mentioned by indicating its kind, the date
on which the written disclosure referring to
the non-written disclosure wa> made available to the public, and the date on which
the non-written disclosure occurred in
pub lie.

Toute divulgation non ecritc v1see dans
Je rapport en raison de Ja regle 64.2 est
mentionnee par l'indication de son genre,
par la date a Jaquelle la divulgation ecrite
qui se refrre a la divulgation non ecrite
a ete rcndue accessible au pubJic et par la
date a laquelle cette derniere a ete faite
publiquement.

70.10 Certain Published Documents

document.~ publies
Toute demande publiee et tout brevet
vises dans le rapport en raison de la regle
64.3 sont mentionnes en tant que tels; le
rapport indique leur date de publication,
leur date de depöt et lcur <late de prioritc
revendiquee (le cas echfant). A l'egard de
la date de priorite d'un tel document, le
rapport peut indiquer que !'administration
chargee de !'examen preliminaire international estime que cette date n'a pas ete
valablement revendiquce.

(i) explanations shall be given whenever
the statement in relation to any claim is
negative;
(ii) explanations shall be given whenever
the statement is positive unkss the reason
for citing any document is easy to imagine
on the basis of consultation of the cited
document;

Any published application or any patent
referred to in the report by virtue of Rule
64.3 shall be mentioned as such and shall
be accompanied by an indication of its date
of publication, of its filing date, and its
claimed priority date (if any). In respect of
the priority date of any such document, the
report may indicate that, in the opinion of
the International Preliminary Examining
Authority, such date has not been validly
claimed.

b) Les dispositions de Ja regle 43.5b) et

70.10 Certains
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b) Bestämmelserna i regel 43.5.b och e
är tillämpliga även på rapporten.
70.8 Förklaring enligt artikel 35.2
I de administrativa föreskrifterna skall ges
riktlinjer för i vilka fall förklaring som avses i artikel 35.2 skall avges och för utformningen av sådan förklaring. Dessa riktlinjer
skall grundas på följande principer:

i) förklaring skall avges när utlåtandet är
negativt ifråga om något patentkrav;
ii) förklaring skall avges när utlåtandet är
positivt, om ej skälen för hänvisning till viss
handling utan svårighet inses av den som
tagit del av den handling hänvisningen avser;
iii) förklaring skall i allmänhet avges i
fall som avses i regel 70.6.b, sista meningen.

70.9 Offe11tliggöra11dc på annat sätt iin i
skrift

Sftdant offentliggörande på annat sätt än
skrift till vilket htinvisning gjorts i rapporten i enlighet med regel 64.2 skall nämnas. Därvid skall anges sättet för offentligg,irandet, den dag då det skriftliga offentliggörande som hänvisar till det icke skrift1iga offentliggörandet ägde rum samt den
dag då det icke skriftliga offentliggörandet
1igde rum.
70.10 Vissa publicerade handlingar
Publicerad ansökan till vilken hänvisning
gjorts i rapporten i enlighet med regel 64.3
och patent till vilket sådan hänvisning gjorts
skall nämnas. I rapporten skall anges den
<lag ansökningen eller patentet publicerades,
den dag ansökningen ingavs samt, i förekommande fall, yrkad prioritetsdag. Såvitt
avser prioritetsdag för sådan handling får i
rapporten anges att den myndighet som
utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning anser att yrkandet om
prioritet från denna dag icke kan beaktas.
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70.11 Mrn1io11 of Amendments or Correc1io11 of Certain Defects
If, beforc the Tnternational Preliminary

Examining Authority, amendments or corrections have been made, this fact shall be
indicated in the report.
70.12 Mention of Certain Dejects
If the lnternational Prelimhary Examin-

ing Authority considcrs that, at the time it
prepares the report:

70.11 Mention de modifications ou de
correction de certaines irregularites

Il est indique dans le rapport si des modifications ou <les corrections ont ett: faites
aupres de ]'administration chargee de l'examen preliminairc international.
70.12 Me11tio11 de certaines irrc;gularites

Si !'administration chargee de J'examen
preJiminaire international estime qu'au moment oli ellc prcpare Je rapport:

(i) thc international application contains
any of the defccts referrcd to in Rule
66.2(a)(iii), it shall include this opinion and
the reasons therefor in the re_Jort;
(ii) the international application calls for
any of the observations referri~d to in RuJe
66.2(a)(v), it may include ths opinion in
the report and, if it does, it shall also indicate in the rcport the reasons for such
opinion.

i) Ja demande internationa\e tombe sous
le coup la regle 66.2a)iii), clle l'indique dans
le rapport en motivant son opinion;

70.13 Rcmarks Crmcerning U1.1ity of lnvention

70.13 Remarques
l' in ven1imz

H the applicant paid additional fees for
the international preliminary examination,
or if the international applicat:on or the intcrnational prcliminary examination was
restricted under Article 34(3), the report
shall so indicate. Furthermor·e, where the
international preliminary examination was
carricd out on restr.icted claims (Article
34(3)(a)), or on the main invention only
(Article 34(3)(c)), the report ~;hall indicate
what parts of the international application
were and what parts were not the subject
of international preliminary examination.

Le rapport indique si Je deposant a paye
des taxes additionnelles pour !'examen preliminairc intcrnational, ou si la demande
internationale ou !'examen prC!iminaire international a ete limite selon l'article 34.3).
En outrc, lorsque l'examen preliminaire intcrnational a ete effectue sur Ja base de
revendications limitees (article 34.3)a)) ou
de l'invention principaJe seulement (article
34.3)c)), le rapport precise les parties de Ja
demandc internationalc sur lesquelles !'examen preliminairc international a porte.

70.14 Signalure

70.14 Signature

The report shall be signed by an authorizcd officer of the International Preliminary Examining Authority.

Le rapport est signe par un fonctionnairc
autorisc de !'administration chargee de !'examen pretiminaire international.

70.15 Funn

70. I 5 Forme

The physical requirements as to the form
of the rep ort shall be prescr ibed by the
Administrative lnstructions.

Les conditions materielles de forme du
rapport sont fixees dans les instructions administratives.

ii) Ja demande intcrnationalc appelle l'une
des observations mentionnecs a la rcgle
66.2a)v), elle peut l'indiqucr dans le rapport
et, si el\e Je fait, elle motive son opinion.

co11cerna11t

l'wzite

de
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70.11 Uppgift om iindring eller riittelse av
vissa brister
Har ändring eller rättelse gjorts hos den
myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning, skall detta anges i rapporten.
70.12 Uppgift om vissa brister
Anser den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning att den internationella ansökningen
vid rapportens upprättande
i) är behäftad med brist som avses i regel 66.2.a.iii, skall myndigheten i rapporten
ange detta jämte skälen för denna uppfattning,
ii) ger anledning till anmärkning som avses i regel 66.2.a.v, får myndigheten i rapporten ange detta och skall i så fall ange
skälen för denna uppfattning.

70.13 Anmiirkningar angående uppfinningens enhet
I rapporten skall anges om sökanden erlagt tilläggsavgift för den internationella
förberedande patenterbarhetsprövningen eller om den internationella ansökningen inskränkts eller den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen begr[insats
enligt artikel 34.3. Har den internationella
förberedande patenterbarhetsprövningen utförts på grundval av inskränkta patentkrav
(artikel 34.3.a) eller på grundval av enbart
huvuduppfinningen (artikel 34.3.e), skall i
rapporten anges vilka delar av den internationella ansökningen som den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen
omfattat.
70.14 Undertecknande
Rapporten skall undertecknas av därtill
bemyndigad tjänsteman vid den myndighet
som utför den internationella förberedande
patenterbarhetsprövningen.
70.15 Form
Rapportens utformning i formellt avseende regleras i de administrativa föreskrifterna.
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70.16 Attachment oj Corrections and
Amendments
If the claims, the description, or the

drawings, were amended or any part of the
international application was corrected before the lnternational Preliminary Examining Authority, each replac:ement sheet
marked as provided in Rule 66.S(b) shall
be attached to the report as an annex
thereto. Replacement sheets superseded by
later replacement sheets shall not be attached. Jf the amendment is ''ommunicated
in a letter, a copy of such letter shall also
be anncxcd to the report.

334

70.16 Modifications et corrections annexees

Si les revendications, la description ou les
dcssins ont ete modifies ou si une partie de
la demande internationale a ete corrigee
aupres de !'administration chargec de !'examen preliminaire international, chaque
feuille de remplacement sur laquelle ont ete
apposecs les indications mentionnees a la
regle 66.Sb) est annexee au rapport. Les
feuilles de remplacement auxquelles d'autres
feuilles de remplacement ont ete substituees
ulterieurement ne sont pas annexees. Si la
modification est prescntee sous forme de
lettre, une copie de cette lettre est egalement annexee au rapport.

70.17 Languages of tlze Repor/ and tlze
Annexes

70.17 Langue du rapport et des annexes

(a) The report shall be in the Ianguage in
which the international application to which
it relatcs is published.
(h) Any annex shall be both in the language in which the international application to which it relates was filed and also,
if it is different, in the Ianguage in which
the international application to which it
rclates is published.

a) Le rapport est etabli dans la Iangue de
publication de la demande internationale
4u'il concerne.
b) Toute annexe doit etre etablie dans la
Jangue de la demande internationale qu'elle
concerne, telle que cette demande a ete
deposee, ou dans la langue de publication
de cette demande s'il s'agit d'une autre
langue.

Rule 71

Regle 71

Transmittal af the lnternational Preliminary
Examination Repor/
71.l Rccipients
The Jnternational Prelimina~y Examining
Authority shall, on the same day, transmit
one copy of the international preliminary
examination report and its ann.exes, if any,
to the International Bureau, rnd one copy
to the applicant.

Transmission du rapport d'examen
preliminaire international
71.l Destinataire
L'administration chargee de !'examen
prdiminaire international transmet, le meme
jour, au Bureau international et au deposant
une copie du rapport d'examen preliminaire
international et, le cas echeant, de ses
annexes.

71.2 Copies oj Cited Documents

71.2 Copies de documents cites

(a) The rcquest under Artide 36(4) may
be presented any time <luring 7 years from
the international filing <late of the international application to which the report relates.
(b) The International Preliminary Ex-

a) La requete visce a l'article 36.4) peut
etre formce en tout temps pendant sept
annees a compter de la date du depöt international de la demande internationale a
Jaquelle le rapport international a trait.
b) L'administration chargee de !'examen
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70.16 Bifogande av ändringar och rättelser
Har patentkraven, beskrivningen eller ritningarna ändrats eller har del av den internationella ansökningen rättats hos den myndighet som utför internationell förberedande patcnterbarhetsprövning, skall crsättningsblad som försetts med sådan anteckning eller åsatts sådan stämpel som avses i
regel 66.8.b fogas vid rapporten. De ersättningsblad som senare ersatts av andra ersättningsblad skall ej bifogas. Meddelas ändring genom skrivelse, skall även avskrift av
skrivelsen fogas vid rapporten.

70.17 Språk såvitt avser rapport och bilagor

a) Rapporten skall avfattas på det språk,
på vilket den internationella ansökan som
rapporten hänför sig till publiceras.
b) Bilaga skall avfattas på det språk på
vilket den internationella ansökan som bilagan hänför sig till var avfattad vid ingivandet samt, om denna ansökan publiceras på annat språk, även på det språk på
vilket ansökningen publiceras.
Regel 71
övenä11dande av rapport över i11tematio11ell
förberedande patenterbarhetsprövning

71.1 Mottagare
Den myndighet som utför internationell
förberedande paten terbarhetsprövning skall
samma dag tillställa internationella byrån
och sökanden avskrift av rapporten över
den internationella förberedande patenterbarhetsprövningcn och, i förekommande
fall, avskrift av bilagor till densamma.
71.2 Avskrifter av handlingar till vilka hå"nvirning gjorts
a) Begäran som avses i artikel 36.4 får
framställas när som helst inom sju år från
den internationella ingivningsdagen för den
internationella ansökan till vilken rapporten
hänför sig.
b) Myndighet som utför internationell

335

Prop. 1977/78:1. Del B

336

amining Authority may require that the
party (applicant or elected Office) presenting the request pay to it the cost of preparing and mailing the copies. The level of the
cost of preparing copies shall be provided
for in the agreements referred to in Article
32(2) between the International Preliminary
Examining Authorities and thc International Bureau.

prCliminaire international peut exiger du
deposant ou de l'office Clu qui lui a adresse
la requete le paiement du cout de la preparation ct de !'expedition des copies. Le montant de ce cout sera etabli dans les accords
vises a l'article 32.2), conclus entre les administrations chargees de !'examen prCliminaire international et le Burcau international.

(c) Any International Prdiminary Examining Authority not wishing to send
copies direct to any elected Office shall
send a copy to the International Bureau
and the International Bureau shall then
proceed as provided in paragraphs (a) and

c) Toute administration chargee de !'examen prCliminaire international qui nc desire
pas adresser les copics directement a un
office Clu cnvoie une copie au Bureau international, qui procedera conformcment aux
alinfas a) et b).

(b).
(d)

Any Tnternational Prdiminary Examining Authority may perfotm the obligations refcrred to in (a) to (c) through another agency responsible to it.

d) Toute administration chargee de !'examen preliminaire international peut confier
la täche visee aux alineas a) a c) a un autre
organisme qui sera responsable devant elle.

Rule 72

Regle 72

Translation of the International Preliminary Examination R.~port
72. l Languages
(a) Any clected Statc may requirc that
the international preliminary examination
rcport. established in any Janguagc other
than thc official language, or one of the
official languagcs, of its natio:1al Office, be
translatcd into English, French, German,
Japanese. Russian, or Spanish.
(h) Any such rcquirement shall be notified to the International Bureau, which
shall promptly publish it in the Gazette.

Traduction du rapport 1f'examen
prC/iminairc international
72. l Langues
a) Tout Etat elu peut exiger que Je rapport d'examen preliminairc international
etabli dans une Jangue autre que Ja langue
officielle ou l'une des langues officielles de
son office national, soit traduit en allemand,
en anglais, en espagnol, en frarn;ais, en japonais ou en russc.
b) Une te lie cxigcnce doit etrc notifiee
au Bureau international, qui la publie a bref
detai dans Ja gazette.

72.2 Copies of Translations for the Applicant
The Intcrnational Bureau :;hall transmit
a copy of each translation of the intcrnational preliminary examination report to
the applicant at the same time as it communicates such translation to the interested
elected Office or Offices.

72.2 Copies de traductions pour le deposant

Le Bureau international transmet au dcposant unc copie de chaque traduction du
rapport d'cxamcn prcliminaire intemational
en meme temps qu'il communique cettc traduction a l'office ou aux offices clus intercsscs.

72.3 Obsenations an the Translation
The applicant may make written observations on what, in his opinion, are er-

u la traductio11
Le dcposant peut faire des observations
ecrites au sujet des erreurs de traduction qui
72.3 Observations relatives
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förberedande patenterbarhetsprövning får
kräva att sökande eller utvald myndighet
som framställt sådan begäran skall betala
kostnaderna
framställning av avskrifter och översändande av dessa. Vilka belopp som får uttagas för avskrifter skall
fastställas i de i artikel 32.2 nämnda avtal
som ingås mellan de myndigheter som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning och internationella byrån.
c) Myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning som ej önskar sända avskrift direkt till utvald myndighet skall sända en avskrift till internationella byrån, som skall förfara i enlighet
med vad som sägs under a och b.

fös

d) Myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning får låta de
åligganden som avses under a--c fullgöras
av annat organ, som är ansvarigt inför
myndigheten.
Regel 72
Öi'ersättning av rapport över internationell
förberedande patenterbarhetsprövning

72.1 Språk
a) Utvald stat får kräva att rapport över
internationell förberedande patenterbarhetsprövning, som lir avfattad på språk som ej
är officiellt sprf1k vid dess nationella patentmyndighet, skall översättas till engelska, franska, japanska, ryska, spanska eller
tyska.
h) Internationella byrån skall underrättas
om sådant krav. Byrån skall omgående
publicera kravet i den officiella tidningen.
72.2 A 1·skrift av Öi'ersiittning till sökanden
Internationella byrån skall sända sökanden avskrift av översättning av rapporten
över internationell förberedande patenterharhetsprövning samtidigt som byrån sänder översiittningcn till berörda utvalda myndigheter.
72.3 Påpekanden hetriiffande iiversättning
Sökanden får skriftligen påpeka översättningsfel som enligt hans uppfattning före:!:! Riksdagen 1977/78. I .\'t/111/. Nr I. Del B
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rors of translation in the translation of the
international preliminary examination report and shall send a copy of any such observations to each of the interested elected
Offices and a copy to the Intemational
Bureau.

sont contenues a son avis dans la traduction
du rapport d'examen preliminaire international; il doit adresser une copie de ces observations a chacun des offices elus interesses et au Bureau international.

Rule 73

Regle 73

Communication af the lno'ernational
Preliminary Examination Repor!
73.1 Preparation af Copies
The Intemational Bureau shall prepare
the copies of the documents to be communicated under Article 36(3)i'a).

Communication du rapport d'examen
preliminaire international
73.1 Preparation de copies
Le Bureau international prepare les copies des documents qui doivent etre communiques selon l'article 36.3)a).

73.2 Time Limit for Commurdcation
The communication provided for in Article 36(3)(a) shall be effecteeo as promptly
as possible.

73.2 Delai de communication
La communication prevue a I'article 36.3)
a) doit etre effectuee aussi rapidement que
possible.

Rule 74

Regle 74

Translations af Annexe.•: af the
lnternational Preliminary Examination
Report and Transmittal Thereof
74.1 Time Limit
Any replacement sheet referred to in
Rule 70.16, or any amendment referred to
in the last sentence of that Rule which was
filed prior to the furnishing of the translation of the intemational application required
under Article 39, or, where the furnishing
of such translation is govern1!d by Article
64(2)(a)(i), which was filed prior to the
furnishing of the translation c f the international application required under Article
22, shall be translated and transmitted together with the furnishing under Article 39
or, where applicable, under .Article 22, or,
if filed less than 1 month before such
fumishing or if filed after su,;h furnishing,
1 month after it has been filed.

Traduction et transm1ss1on des annexes au
rapport d'examen preliminaire international
74.1 Detai
Toute feuille de remplacement visee a la
regle 70.16 et toute modification visee a la
derniere phrase de ladite regle, deposees
avant la remise de la traduction de la demande internationale exigee selon l'article
39 ou selon l'article 22 lorsque cette remise
est rcglementee par l'article 64.2)a)i), doivent etre traduites et transmises en meme
temps que la remise mentionnee a l'article
39 ou, le cas echeant, a l'article 22; si elles
sont deposces moins d'un mois avant cette
remise ou si elles le sont apres cette derniere, elles doivent etre traduites et transmises un mois apres leur depot.
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kommer i översättningen av rapporten över
internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Han skall tillställa varje berörd
utvald myndighet samt internationella byrån avskrift av ~dant påpekande.

Regel 73
Översändande av rapport över internationell
förberedande patenterbarhetsprövning

73.1 Framställning av avskrifter
Internationella byrån skall framställa avskrifter av de handlingar som skall översändas enligt artikel 36.3.a.
73.2 Tids/ rist för översändande
översändande enligt artikel 36.3.a skall
äga rum så snart som möjligt.

Regel 74
översiittning av och översändande av bilagor till rapport Öl'er internationell förberedande patenterbarhetsprövning

74.1 Tids/ rist
Ersättningsblad som avses i regel 70.16
eller ändring som avses i nämnda regels sista mening, som ingivits innan sådan översättning av den internationella ansökningen
som kräves enligt artikel 39 ingivits, skall
översättas och översändas samtidigt med de
handlingar som avses i artikel 39. Gäller
artikel 64.2.a.i i fråga om ingivande av översättning och har ersättningsblad eller ändring som nyss nämnts ingivits innan den
översättning av ansökningen som kräves enligt artikel 22 ingivits, skall översättningsblad eller ändring översättas och översändas samtidigt med de handlingar som avses
i artikel 22. Inges sådant ersättningsblad eller sådan ändring mindre än en månad innan nämnda handlingar inges eller efter det
dessa handlingar ingavs, skall crsättningsbladet clier ändringen översättas och översändas inom en månad efter det bladet eller ändringen ingavs.
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Rule 75

Regle 75

IVithdrawal of the Demand, or of Elections

Retrait de la demande d'examen pretiminaire
international ou d' Clections

75.1 Withdrawals
(a) Withdrawal of the demand or all the
elections may be effected prior to the expiration of 25 months from the priority date
except as to any elected State in which national processing or examination has already
started. Withdrawal of the ekction of any
clected State may be effected prior to the
date on which examination and processing
may start in that State.

75.l Retrait.1·
a) Le retrait de Ja demande d'cxamen
prcliminaire international ou de toutes les
Clections peut etre effectu6 avant l'expiration
d'un delai de vingt-cinq mois a compter de
la date de priorite, sauf pour tout Etat elu
ou le traitement national ou ]'examen national a dcja commence. Le retrait de l'election d'un Etat elu peut se faire avant Ja date
ou le traitement ct l'examcn peuvent commencer dans cet Etat.
h) Le rctrait doit ctre effectue par le
moycn d'une notice signce, adressce par le
deposant au Bureau intcrnational. Dans Je
cas de la rcgle 4.8b ). la notice de retrait
doit ctrc signce de tous les deposants.

(h) Withdrawal shall be t:ffected by a
signed notice from the applicant to the International Bureau. In the •:ase of Rule
4.S(b ), the notice shall require the signature
of all thc applicants.

75.2 Notification of Elected Offices
(a) The fact that the demand or all elections have been withdrawn shall be promptly notified by the Intemational Bureau to
the national Offices of all Sta.tes which, up
to the time of the withdrawal, were elected
States and had been informed of their clection.
(b) The fact that any election has been
withdrawn and the <late of receipt of the
withdrawal shall be promptly notified by
thc International Bureau to the elected Office concernecl, exccpt where it has not yet
been informed that it had been clected.

75.2 Notification aux offices etus
a) Le retrait de la demande d'examen
preliminaire international ou de toutes les
elections est notifie a bref d61ai par le Bureau international aux offices nationaux de
tous les Etats qui, jusqu'au moment du retrait, ctaient des Etats elus et avaient ete
avises de ]eur clection.
b) Le rctrait d'une election et sa date
de reception sont notifies å bref delai par
le Bureau intcmational a J'office Clu int6resse, sauf s'il n'a pas encore ete avise de
son e!cction.

75.3 Notification of the Jntcmational Preliminary Examining Autlwrity

75.3 Notification a !'administration clzargce
de /'examen pr.:liminaire intcrnational

The fact that the demand N all elections
have becn withdrawn shall be promptly
notified by the Intcrnational Bureau to the
Intcrnational Preliminary Examining Authority if, at the lime of the withdrawal,
the !alter had bcen infom1ed of the existence of the demand.

Le rctrait de la demanc.lc d'examen preliminaire international ou de toutcs les 61cctions est notifie a brcf dclai par le Bureau
international a ]'administration chargee de
J'cxamen preliminairc intcrnational si cette
demicrc, au moment du rctrait, Ctait informee de la dcmandc d'examen preliminaire
intcrnational.
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Regel 75
A terkal/else av begiira11 om internationell
förberedande patemerbarhetsprövning eller
av val
75.1 Aterkallelse
a) Återkallelse av begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning
eller av samtliga val får ske inom tjugufem
månader från prioritetsdagen, utom såvitt
avser utvald stat i vilken nationell handläggning eller prövning redan påbörjats. Återkallelse av val av viss utvald stat får göras
före den dag då handläggning och prövning
får börja i den staten.

b) Återkallelse skall ske genom undertecknad skrivelse från sökanden till internationella byrån. I fall som avses i regel 4.8.b
skall skrivelsen vara undertecknad av samtliga sökande.
75.2 Meddelande till utvalda myndigheter
a) Återkallelse av begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller av samtliga val skall av internationella byrån omgående meddelas till de
nationella patentmyndigheterna i de stater
som, innan återkallelsen ägt rum, var utvalda stater och unde1Tättats om att de utvalts.
b) Återkallelse av val och dagen då återkallelsen mottogs skall av internationella
byrån omgående meddelas till berörd utvald
myndighet, utom i de fall denna myndighet
ännu icke underrättats om att den utvalts.

75.3 !o.!eddclandc till myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
Återkallelse av begäran om internationell
förberedande patenterbarhetsprövning eller
av samtliga val skall av internationella byrån omgående meddelas till vederbörande
myndighet för internationell förberedande
patentcrbarhctsprövning. si'tvida denna myndighet när återkallelsen ägde rum underr1ittats om att beg1iran om sådan prövning
ingivits.
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75.4 Faculty under Article 37i'4)(b)
(a) Any Contracting State wishing to take
advantage of the faculty provided for in
Article 37(4)(b) shall notify the Intemational Burcau in writing.
(h) The notification under paragraph (a)
shall be promptly publishcd by the Intemational Burcau in the Gazette, and shall have
effect in respcct of internat :onal applications filed more than 1 month after the
publication <late of the relevant issue of the
Gazette.

75.4 Faculte selon l'article 37 ..J)b)
a) Tout Etat contractant desirant invoquer
le benefice de la facultc prevue a l'article
37.4)h) doit le notifier par ecrit au Bureau
international.
b) La notification visee a l'alinfa a) est
publiee ii. brcf delai par le Bureau international dans la gazette et a effet a l'cgard
des demandes internationales deposees plus
d'un mois aprcs la date de cette publication.

Rule 76

Regle 76

Languages af Translations and Amounts af
Fces under Article 39(1 );
Translation af Priority Document

Langues de.1· traductions et montants des
taxes selon l'article 39.J ); traduction du
document de priorite

76.1 Notif ication

76.1 Notification
a) Tout Etat contractant exigeant la re-

(a) Any Contracting State requiring the

furnishing of a translation or the payment
of a national fcc, or both, under Article
39(1 ), shall notify the International Bureau
of:
(i) the languagcs from which and the languagc into which it requires translation,
(ii) the amount of the national fec.
(b) Any notification received by the International Ilureau under paragraph (a) shall
be published by the Intcrnational Bureau in
the Gazette.
(c) lf the requirements under paragraph
(a) changc later, such changes shall be notificd by thc Contracting State to the International Bureau and that Bureau shall
promptly publish the notification in the
Gazette. lf the change means that translation is required into a Janguage which, bef ore the change, was not required, such
change shall be effective only with respect
to a dcmand submitted later than 2 months
after thc publication of the notification in
the Gazctte. Otherwise, the effective date
of any change shall be determined by the
Contracting State.
76.2 Language.1·
The language into which translation may
be required must be an official language of
the clected Office. If there a.re several of

mise d'une traduction ou le paiement d'une
taxe nationale, ou les deux, selon l'article
39.1),doit notifier au Bureau international:
i) les langues pour lesquelles il exige une
traduction et la langue de cette derniere;
ii) le montant de la taxe nationale.
b) Toute notification re<;ue par le Bureau international selon l'alinfa a) est publice par ce Bureau dans la gazette.
c) Si les exigences visees a l'alinfa a) sont
ultericurement modifiees, ces modifications
doivent ctre notifiees par I'Etat contractant
au Bureau international, qui publie a bref
delai la notification dans la gazette. Si cette
modification a pour effet qu'une traduction
est exigee dans une langue qui n'etait pas
prevue auparavant, ce changement n'a effet
qu'a I'egard des demandes d'examen preliminaire international presentees plus de
deux mois aprcs la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date
d'application de tout changement est determinee par l'Etat contractant.

76.2 Langucs

La langue dans laquelle une traduction
peut etre exigee doit etre une langue officielle de l'office elu. S'il y a plusieurs Ian-
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75.4 Möjlighet enligt artikel 37.4.b
a) Fördragsslutande stat som önskar begagna sig av den möjlighet som avses i artikel 37.4.b skall skriftligen meddela detta
till internationella byrån.
b) Meddelande som avses under a skall
av internationella byrån omgående publiceras i den officiella tidningen. Sådant meddelande skall ha verkan såvitt avser internationella ansökningar som inges mer än
en månad efter den dag då denna publicering iigde rum.
Regel 76
Örersiittning och avgifter enligt artikel 39.1;
översiittning av prioritetshandling

76.1 Underriittelse
a) Fördragsslutande stat, som kräver
översättning eller betalning av nationell avgift enligt artikel 39.1 eller kräver både
översättning och avgift, skall underrätta internationella byrån om
i) de språk från vilka och det språk till
vilket översättning kräves,
ii) den nationella avgiftens storlek.
b) Underrättelse som mottagits av internationella byrån enligt a skall omgående
publiceras av internationella byrån i den
officiella tidningen.
c) Andras diirefter krav som avses under
a, skall fördragsslutande stat meddela ändringen till internationella byrån, som omgående skall publicera meddelandet i den officiella tidningen. Innebär ändring att översättning kräves till språk, till vilket översättning tidigare ej erfordrats, skall ändringen gälla endast i fråga om begäran om
internationell förberedande patenterbarhetsprövning som ingivits sedan två månader
förflutit från det meddelandet publicerades
i den officiella tidningen. I annat fall skall
den dag från vilken ändringen gäller fastställas av den fördragsslutande staten.
76.'2 Språk
Det språk till vilket översättning får krävas måste vara officiellt språk vid den utvalda myndigheten. Finns flera officiella
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such languages, no translation may be required if the international application is in
one of them. If there are several official
languages and a translation must be furnished, the applicant may choose any of
those languages. Notwithstanding the foregoing provisions of this paragraph, if there
are several official languages but the national Jaw prescribes the use of one such
language for foreigners, a translation into
that language may be rcquired.

gues officielles, aucune traduction ne peut
etre exigee si Ja demande internationale est
redigee dans l'une de ces langues. S'il y a
plusieurs langues officielles et si une traduction doit etre fournie, le deposant peut
choisir l'une quelconque de ces langues.
Nonobstant les dispositions qui precedent
du present alinea, s'il y a plusieurs Jangues
officielles mais si la legislation nationale
prescrit l'utilisation de l'une de ces langues
par les etrangers, une traduction dans cette
langue peut ctre exigee.

76.3 Statements under Article 19

76.3 Declarations selon I' article 19

For the purposes of Artick 39 and the
present Rule, any statement made under
Article 19(1) shall be considered as part of
the international application.

Aux fins de l'article 39 et de la presente
regle, toute declaration faite selon l'articfo
19.l) est consideree comme faisant partie de
la demande intcrnationale.

76.4 Time Limit for Translation of Priority

76.4 Detai pour la traduction du document

Document
The applicant shall not be required to
furnish to any elected Offic1! a certified
translation of the priority document before
the expiration of the applicable time limit
under Article 39.

de priorite
Le deposant n'a pas l'obligation de remettre a un office elu une traduction certifiee conforme du document de priorite
avant l'expiration du delai applicable selon
l'article 39.

Rule 77

Regle 77

Faculty under Article 39(1 )(b)
77.1 Exercise of Faculty
(a) Any Contracting State allowing a time
limit expiring later than the time limit provided for in Article 39(1)(a) sh:ill notify the
International Bureau of the time limit so
fixed.
(b) Any notification receivcd by the International Burcau under paragraph (a) shall
be promptly published by the International
Bureau in the Gazette.
(c) Notifications conceming the shortening of the previously fixed tirne limit shall
be effective in relation to demands submitted after the expiration of 3 months
computed from the date on which the notification was publishcd by the Intemational
Bureau.
(d) Notifications concerning the lengthening of the previously fixed time limit
shall become effcctive upon publication by

Faculte selon l'article 39.l)b)
77.l Exercice de la faculte
a) Tout Etat contractant accordant un
delai expirant apres celui qui est prevu a
l'article 39.l)a) doit notifier au Bureau intemational le delai ainsi fixe.
b) Toute notification rec;:ue par le Bureau
intcrnational selon l'alinea a) est publiee
a bref dclai dans la gazette.
c) Les notifications relatives a la reduction d'un de!ai precedemment fixe ont effet
pour les demandes d'examen preliminaire
international qui sont presentees plus de
trois mois apres la date de publication de
la notification.
d) Les notifications relatives a la prolongation d'un delai precedemment fixe ont
effet des leur publication dans la gazette
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språk får översättning ej krävas, om den
internationella ansökningen är avfattad på
något av dessa språk. Finns flera officiella språk och skall översättning inges, får
sökanden välja vilket som helst av dessa
språk. Om det finns flera officiella språk
men nationell lag föreskriver att ett av dessa skall användas av utlänningar, får utan
hinder av vad nu sagts översättning krävas
till detta språk.

76.3 Yttrande enligt artikel 19
Vid tillämpning av artikel 39 och denna
regel skall yttrande som avgivits enligt artikel 19.1 anses utgöra del av den internationella ansökningen.
76.4 Tids/ rist för översättning av prioritetslzandling
Sökanden får icke åläggas att inge bestyrkt översättning av prioritetshandling till
utvald myndighet före utgången av den tidsfrist som gäller enligt artikel 39.

Regel 77
För/iingni11g av frist enligt artikel 39.1.b

77.1 Utövande av rättighet
a) Fördragsslutande stat som låter frist
utlöpa senare än som gäller enligt artikel
39.1.a skall underrätta internationella byrån om sålunda fastställd frist.

b) Underdittelse som internationella byrån mottager enligt a skall omgående publiceras i den officiella tidningen.
c) Underrättelse angående förkortning av
tidigare fastställd frist skall gälla i fråga
om begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning som inges mer
än tre månader efter den dag då underrättelsen publicerades.
d) Underrättelse angående förlängning av
tidigare fastställd frist skall från och med
publiceringen i den officiella tidningen gäl-
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the International Bureau in the Gazette in
respect of dcmands pending at the time or
submitted aftcr the date of suc:1 publication,
or, if the Contracting State effecting the
notification fixes some later clate, as from
the latter date.

pour les demandes d'examen preliminaire
international pendantes a la date de cette
publication ou presentees apres cette date
ou, si l'Etat contractant procedant a la
notification fixe une date ulterieure, a cette
date ulterieure.

Rule 78

Regle 78

Amendment of the Claims, the Description,
and the Drawings, Before Elected Offices

Modification des revendications, de la
description et des dessins aupres
des offices elus

78.1 Time Limit J:Vhere Electicn Is Effected

78.1 De!ai lorsque Nlection a lieu avant

Prior to Expiration of 19 Months from
Priority Date
(a) Where the election of any Contracting
State is effected prior to the cxpiration of
the 19th month from the priority date, the
applicant shall, if he so wishes, exercise the
right under Article 41 after the transmittal
of thc international preliminary examination
rcport under Articlc 36(1) has been effected
and before the time limit applicable under
Articlc 39 expires, provided that, if thc said
transmittal has not taken place by the expiration of the time limit applicable under
Article 39, he shall excrcise the said right
not later than on such expiration date. In
eithcr case, the applicant may exercise the
said right at any other time if so permitted
by the national law of the said State.
(b) In any clccted State io. which the
national law provides that examination
starts only on special request, the national
law may provide that the timf: limit within
or the time at which the applicant may
exercise the right under Article 41 shall,
where the election of any Contracting State
is effected prior to the expiration of the
19th month from the priority date, be the
same as that provided by the national law
for the filing of amendmcnts in the case of
the examination, on special request, of
national applications, provided that such
time limit shall not expire prior to, or such
time shall not come before, the expiration
of the time limit applicable under Article 39.

l'expiration d'une periode de dix-neuf
mois a compter de la date de priorite
a) Lorsque l'election d'un Etat contractant a lieu avant l'expiration d'une periode
de dix-neuf mois i compter de la date de
priorite, le deposant qui desirc exercer le
droit accorde par l'article 41 doit le fairc
apres la transmission du rapport d'examen
pretiminaire intcrnational selon I'articlc
36.1) et avant l'expiration du delai applicable selon l'article 39; si laditc transmission n'a pas ete effectuec i l'cxpiration du
delai applicable selon l'article 39, le deposant doit exercer ce droit au plus tard ä. la
date de cette expiration. Dans les deux cas,
il peut excrcer ce droit a toute date ulterieure si la legislation nationale de I'Etat
en cause le permet.
b) Dans tout Etat elu dont la legislation
nationale prevoit que !'examen ne commencc quc sur rcqucte speciale, la lcgislation
nationale peut prevoir que le delai pendant
lequel ou le moment auquel le deposant
peut exercer le droit accorde par l'article
41 est, lorsque I'election d'un Etat contractant est effectuee avant l'expiration d'une
periode de dixneuf mois a compter de la
date de prioritc, le meme que cclui qui est
prevu par la Jegislation nationale pour Je
depöt de modifications en cas d'cxamen, sur
rcquete speciale, de demandes nationales,
pour autant que ce delai n'expire pas avant
l'expiration du delai applicable selon l'article 39 ou que ce moment n'arrive pas
avant l'expiration du meme delai.
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Ja i fråga om begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning som ej
är avgjord den dag då denna publicering
äger rum eller som inges efter denna dag
eller, om den fördragssJutande stat som
lämnar underrättelsen fastställer senare tidpunkt, från denna tidpunkt.

Regel 78
.ifndring av patentkrav, beskrivning oclz
ritningar hos utvald mymlighet

78.1 Frist om val iigt rum inom nitton månader från prioritesdagen
a) Äger val av fördragsslutande stat
rum inom nitton månader från prioritetsdagen, skall sökanden, om han önskar utöva
den rätt som avses i artikel 41, göra detta
efter det rapporten över internationell förberedande patenterbarhetsprövning översänts enligt artikel 36.1 och före utgången
av den frist som gäller enligt artikel 39.
Har emellertid nämnda rapport icke översänts vid utgången av den frist som gäller
enligt artikel 39, skall sökanden utöva
denna rätt före fristens utgång. I båda fallen får sökanden utöva denna rätt vid vilken senare tidpunkt som helst, om vederbörande stats nationella Jag medger detta.
b) Såvitt avsa utvald stat, vars nationella
lag föreskriver att prövning påbörjas endast på särskild begäran, får i nationell lag
föreskrivas att, om val av fördragsslutande
stat ligt rum inom nitton månader från
prioritetsdagen, den frist inom vilken eller
den tidpunkt vid vilken sökanden får utöva den rätt som avses i artikel 41 skall
vara densamma som den frist eller tidpunkt
som i ifrågavarande nationella Jag föreskrives för ingivande av ändring vid prövning på särskild begäran av nationell ansökan, varvid dock fristen ej får utgå eller
tidpunkten infalla före utgången av den
frist som gäller enligt artikel 39.
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78.2 Time Limit Where Election Is Effected

78.2 Delai lorsque l'Clection a lieu apres

After Expiration of 19 Months From
Priority Date
Where the election of any Contracting
State has been effected after the expiration
of the 19th month from the priority <late
and the applicant wishes to make amendments under Article 41, the time limit for
making amendments under Article 28 shall
apply.

l'e;rpiration d'une periode de dix-neuf
mois a compter de la date de priorite
Lorsque l'clection d'un Etat contractant
a lieu apres l'expiration d'une periode de
dix-neuf mois a compter de la date de
priorite et Iorsque le deposant desire effectuer des modifications selon l'articlc 41, le
delai pour ces modifications est celui qui
est applicable selon l'article 28.

78.3 Uti/ity Models

The provisions of Rules 6.5 and 13.5 shall
apply, mutatis mutandis, before elected Offices. lf the election was made before the
expiration of the 19th month from the
priority date, the rcference to the time limit
applicable under Article 22 is replaced by
a reference to the time limit applicable
under Article 39.

78.3 Modeles d"utilite
Les dispositions des rcgles 6.5 et 13.5
s'appliquent, mutatis mutandis, egalement
au sein dcs offices elus. Si l'election a etc
faite avant l'expiration d'une periode de dixneuf mois a compter de la <late de priorite,
la reference au delai applicable selon l'article 22 est remplacee par une reference au
delai applicable selon l'article 39.

PARTD
RULES CONCERNING CHAPTER III
OF THE TREATY

PARTIE D
REGLES RELATIVES AU CHAPITRE III
DU TRAITE

Rule 79

Rl:gle 79

Ca/en dar
79.1 Expressing Date.1·
Applicants, national Offices, receiving Officcs, International Searching and Preliminary Examining Authorities, rnd the Jnternational Bureau, shall, for the purposes of
the Treaty and the Regulation:;, express any
date in terms of the Christian era and the
Gregorian calendar, or, if they use other
eras and calcndars, they shall also express
any datc in terms of the Christian era and
the Grcgorian calendar.

Calendrier
79.1 Expression des datcs
Les dcposants, les offices nationaux, les
offices recepteurs, les administrations chargees de la recherche internationalc et de
l'examcn preliminaire intcrnational et le
Bureau international doivent exprimcr, aux
fins du traite et du present reglement d'execution, toute date selon l'Cre chretienne et
le calcndrier gregorien; s'ils utilisent d'autres
eres ou d'autres calendriers, ils expriment
toute date egalement selon l'ere chretienne
et le calendricr gregorien.

Rule 80
Computation of Timc Limits
80.l Periods Expressed in Years

When a period is expressed as one year
or a ccrtain number of years, computation
shall start on the day following the day on
which the relevant event occurred, and the

Rl:gle 80
Calcul des delais
80.1 Delais exprimes en annees

Lorsqu'un delai est exprimc en une ou
plusieurs annces, il part du jour suivant
celui ou l'evenement considere a eu lieu et
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78.2 Frist om val ägt rum mer än nitton
månader från prioritetsdagen

Äger val av fördragsslutande stat rum
mer än nitton månader från prioritetsdagen och önskar sökanden ändra ansökningen enligt artikel 41, gäller i fråga om sådan ändring den frist som avses i artikel
28.

78.3 Nyttighetsmodeller
Bestämmelserna i regel 6.5 och regel 13.5
äger motsvarande tillämpning såvitt avser
utvald myndighet. Har val ägt rum inom
nitton månader från prioritetsdagen, skall
hänvisning till frist som gäller enligt artikel 22 ersättas av hänvisning till frist som
gäller enligt artikel 39.

DELD
REGLER RÖRANDE KONVENTIONENS KAPITEL lII
Regel 79
Tideräkning

79.1 Angirnnde av datum
Vid tillämpning av konventionen och
dessa tillämpningsföreskrifter skall sökande.
nationella patentmyndigheter, mottagande
myndigheter, internationella nyhetsgranskningsmyndigheter, myndigheter för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och internationella byrån ange
datum enligt den kristna tideräkningen och
den gregorianska kalendern. Användes annan tideräkning eller kalender, skall samtliga data dessutom anges enligt den kristna
tideräkningen och den gregorianska kalendern.
Regel 80
Beriikning av frister

80.1 Frister uttryckta i är
Är frist uttryckt i år, skall beräkningen
börja på den dag som följer närmast efter
den, då ifrågavarande händelse ägde rum,
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period shall expire in the relevant subseq uent year in the month having the same
name and on the day having the same number as the month and the day on which the
said event occurred providec. that if the
relevant subscquent month ha~. no day with
the same number the period shall expire on
the last day of that month.

expire, dans l'annee ulterieure a prendre en
consideration, le mois partant le meme
nom et le jour ayant le mcme quantieme que
le mois et le jour ou ledit evcnement a eu
lieu; toutefois, si le mois ulterieur a prendre
en consideration n'a pas de jour ayant le
meme quantieme, le de!ai considere expire
le dernier jour de ce mois.

80.2 Periods Exprcssed in Mo.'lfhs
When a period is exprcssed as one month
or a'certain numher of months, computation
shall start on the day following the day on
which the relevant event occurred, and the
period shall expire in the rdevant subsequent month on the day which has the
same number as the day on which the said
event occurrcd, provided that if the relevant
subsequent month has no day with the same
number the period shall expire on the last
day of that month.

80.2 Detais exprimes en mois
Lorsqu'un delai est exprime en un ou
plusieurs mois, il part du jour suivant celui
oli l'evencment considerc a eu Jieu et expire. dans le mois ulterieur a prendre en
consideration, le jour ayant le meme quantieme que le jour ou ledit evenement a eu
lieu: toutefois, si le mois ultericur a prcndre
en consideration n'a pas de jour ayant le
meme quantieme, Je delai considcre expire
le dernier jour de ce mois.

80.3 Periods Expressed in Days
\Vhcn a period is cxpressecl as a certain
number of days, computation shall start on
the day fo\lowing the day on which the
relevant cvent oceurred, and the period
shall expire on thc day on which the last
day of thc count has bccn rea::hed.

80.3 DC!ais exprimcs en jours
Lorsqu'un delai est exprime en un certain
nombre de jours, il part du jour suivant
ce\ui ou l'evencment considere a eu lieu et
expire le jour ou l'on atteint le dernier
jour du compte.

80.4 Local Datcs
(a) The <late which is taken into consideration as the starting date of the computation of any period shall be the date
which prevails in the locality at thc time
when the relevant event occurr-~d.
(h) The <late on which any period cxpircs
shall be thc date which prcvails in the
locality in which the required document
must be filed or the required fee must be
paid.

80.4 Dates locales
a) La date a prendre en considcration en
tant que point de ctepart pour le ca\cul d'un
deJai est la <late qui etait utilisee dans Ja
Jocalite au moment 011 l'evenement considerc a eu Iicu.
h) La <late d'expiration d'un delai est Ja
date qui est utilisee dans Ja Jocalite ou le
document exigc doit etrc deposc ou Ja taxe
exigce doit etre payee.

80.5 Expiratiofl 011 a Non-JVorking Day
lf the cxpiration of any period during
which any document or fee must rcach a
national Office or intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to the
public for the purposes of the transaction
of official busincss, or on which ordinary

80.5 Expiration un jour chome
Si un delai que\conque pendant Jequel un
document ou une taxe doit parvenir a un
office national ou a une organisation intergouvernementale expire un jour ou cet
office ou cette organisation n'est pas ouvert
au pubJic pour trailer d'affaircs officielles,
ou bien un jour ou le courrier ordinaire
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och skall fristen utlöpa tillämpligt kommande år under den månad som har samma
namn och på den dag som har samma siffra som den månad och den dag då nämnda
h~indelsc ägde rum. Finns i ifrågavarande
kommande månad icke någon dag med denna siffra, skall fristen utlöpa sista dagen
i den månaden.
80.2 Frister uttryckta i nulnader
Är frist angiven till en månad eller uttryckt i visst antal månader, skall beräkningen börja på den dag som följer närmast efter den, da ifrågavarande händelse
iigde rum, och skall fristen utlöpa tillämplig kommande månad på den dag som har
samma siffra som den dag då niimnda händelse ägde rum. Finns i ifrågavarande kommande mfmad icke någon dag med denna
siffra, skall fristen utlöpa sista dagen i den
månaden.
80.3 Frister 111/ryckta i dagar
Är frist uttryckt i visst antal dagar, skall
beräkningen börja på den dag som följer
närmast efter den, då ifrågavarande händelse ägde rum, och skall fristen utrnpa den
dag på vilken beräkningen avslutas.

80A I.okal tid
a) Som utgångspunkt för beräkning av
en frist skall tagas det datum som gällde
på platsen när ifrågavarande händelse ägde
rum.
b) Datum då frist utgår är det datum som
glillcr på den plats där föreskriven handling
skall inges eller föreskriven avgift betalas.

80.5 Frist som ut löper arhetsf ri dag
Utlöper frist, inom vilken handling eller
avgift skall inkomma till nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation,
på dag då denna myndighet eller organisation är stängd för allmänheten eller dag då
ordinarie postutdelning icke äger rum på den
ort där myndigheten eller organisationen är

J'il
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mail is not delivered in the locality in which
such Office or organization is situated, the
period shalJ expire on the next subsequcnt
day on which neither of the said two circumstances exists.

n 'est pas delivre dans la localite ou cet
office ou cette organisation est situe, le
delai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances
n'existe plus.

80.6 Date of Documents

80.6 Date de documents

Where a period starts on the day of the
datc of a document or letter cmanating
from a national Office or intcrgovernmental
organization, any interested party may
prove that the said document or letter was
mailed on a day later than the date it bears,
in which case the date of actual mailing
shall, for the purposes of computing the
period, be considered to be the date on
which the period starts.

Lorsqu'un deiai court a compter de la
datc d'un document ou d'une lettre d'un
office national ou d'une organisation intergouvernementale, toute partie interessee
peut prouver que lcdit document ou ladite
Jettre a Cte poste postericurement a cette
date, auquel cas c'est la date a laquelle cette
piece a Cte effectivement postee qui est prise
en consideration aux fins du calcul du
delai, en tant que date constituant le point
de dcpart de ce delai.

80.7 End of J.Vorking Day

80.7 Fin d'un jour ouvrable

(a) A period expiring on a given day shall

(c) The lnternational Bureau shall be open
for business until 6 p.m.

a) Tout delai expirant un jour determine
expire a l'heure ou l'office national ou
!'organisation intergouvernementale aupres
de qui le document doit etre depose ou a qui
la taxe doit etre payee ferme ses guichets
ce jour-la.
b) Tout office ou toute organisation peut
deroger aux dispositions de l'alinea a) en
prolongeant Je delai jusqu'a minuit le jour
considere.
c) Le Bureau international est ouvert au
public jusqu'a 18 heures.

Rule Rl

Ri:gle 81

Modification of Time Limits Fixed
in the Treaty

M odification de.1· delais fixes par le traite

expire at the moment the national Office or
intergovernmental organization with which
the document must be filed or to which the
fee must be paid closes for business on that
day.
(b) Any Office or organiz<.tion may depart from the provisions of paragraph (a)
up to midnight on the relevant day.

81.1 Proposal
(a) Any Contracting State or the Director

General may propose a modi:fication under
Article 47(2).
(b) Proposals made by a Contracting State
shall be prcsented to the Director General.

81.l Propositions
a) Tout Etat contractant ou le Directeur
general peuvent proposer des modifications
des de!ais selon l'article 47.2).
b) Les propositions emanant d'un Etat
contractant doivent etre presentees au Directeur general.

81.2 Decision by the Assembly

81.2 Dfrision par l'Assemblee

When the proposal is made to the
Assembly, its text shall be sent by the
Director General to all Contracting States
at least 2 months in advance of that session

a) Lorsque la proposition est presentee
a l'Assemblee, son texte est adresse par le
Directeur general a tous les Etats contractants deux mois au moins avant la session

(a)
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bcfagen, skall fristen utlöpa på den därnäst
följande dag då ej någon av dessa omständigheter föreligger.

80.6 Datum på handlingar
Räknas frist från den dag då handling
eller skrivelse från nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation är dagtecknad, får part visa att handlingen eller
skrivelsen har postats senare än denna dag.
Vid beräkning av frist skall i så fall den dag
då försändelsen faktiskt postats vara den dag
från vilken fristen räknas.

80. 7 Tjiinstetidens slut
a) Frist som utlöper viss dag skall utgå
vid tjänstetidens slut den dagen hos den nationella patentmyndighet eller mellanstatliga organisation till vilken handling skall inges eller avgift betalas.
b) Myndighet eller organisation får avvika från vad som sägs under a genom att
låta frist utlöpa först vid midnatt ifrågavarande dag.
c) Internationella byrån är öppen för allmänheten till klockan 18.
Regel 81
)fodring av i konventionen fastställda
frister
81.1 Förslag
a) Fördragsslutande stat samt generaldirektören får föreslå ändring enligt artikel
47.2.
b) Förslag från fördragsslutande stat skall
inges till generaldirektören.

81.2 Beslut av församlingen
a) När förslaget framlägges för församlingen, skall generaldirektören sända förslagets text till samtliga fördragsslutande
stater minst två månader före det möte
23 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Dl'i B
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of the AssembJy whose agenda includes the
proposal.
(b) During the discussion o:: the proposal
in the AssembJy, the prop::isal may be
amcnded or consequential amendments proposed.
(c) The proposal shall be considered
adopted if none of the Contracting States
present at the timc of voting votes against
thc proposal.

de l'Assemb!Ce dont l'ordre du jour comprend cette proposition.
b) Lorsque la proposition est discutee
dans l'Assemblee, elle peut etre amendce ou
des amendcments qui en decoulent peuvent
€:tre proposes.
c) La proposition est consideree comme
adoptce si aucun dcs Etats contractants presents lors du vote ne vote contre elle.

81.3 Voting by Correspondence

81.3 Vote par correspondance

When voting by com!spondence is
chosen, thc proposal shall be included in a
written communication from the Director
General to the Contracting States, inviting
them to express their vote in writing.

a) Lorsque la procedure du vote par
correspondance est choisie, Ja proposition
fait l'objet d'une communication ecrite adressee par Je Directeur general aux Etats
contractants, invitant ces demiers a exprimer leur vote par ecrit.
b) L'invitation fixe le dClai dans lequel
les reponses contenant les votes exprimes
par ccrit doivent parvenir au Bureau international. Ce dClai est de trois mois au
moins a compter de la <late de !'invitation.

(a)

( b) The invitation shall fix the time limit
within which the repJy containing the vote
expressed in writing must reach the lnternational Bureau. That time liIT:it shall not be
less than 3 months from the date of the invitation.
(c) Replies must be either positive or
negative. Proposals for amendments or mere
observations shall not be regarded as votes.

(d) The proposal shall be considered
adopted if none of the Contracting States
opposes the amendment and if at least
one-half of the Contracting .states express
cithcr approval or indifference or abstention.

c) Les reponses doivent etre affirmatives
ou negatives. Les propositions de modification et les simples observations ne sont pas
considerees commc des votcs.
d) La proposition est consideree comme
adoptee si aucun Etat contractant ne s'oppose ä. la modification et si Ja moitie au
moins desdits Etats expriment soit leur approbation, soit Jeur indifference, soit Jeur
abstention.

Rule 82

Ri!gle 82

lrregularities in the Maii Service

lrregularites dans le service posta!

82.1 Delay or Loss in Mail

82.1 Retards ou perte du courrier

(a) Subject to the provisions of Rule 22.3,
any interested party may offer evidence that
he has maiJed the document or letter 5 days
prior to the expiration of the time limit.
Except in cases where surface mail normally
arrives at its destination within 2 days of
mailing, or where no airmail service is available, such evidence may be offered only if
the mailing was by airmail. In any case,
evidcnce may be offercd only if the mailing
was by mail registered by the postal au-

a) Sous reserve <les dispositions de la
rcgle 22.3, toute partie interessee peut faire
la prevue qu'elle a poste Je document ou Ja
lettre cinq jours avant l'expiration du delai.
Sauf lorsque le courrier par voie terrestre
ou maritime arrive normalement ä. destination dans les dcux jours suivant sa remise
a la poste, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier
par voie aerienne, une telle preuve ne peut
€:tre fait que si !'expedition a ete faite par
voie aerienne. Dans tous les cas, on ne
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med församlingen på vars dagordning förslaget finns upptaget.
b) När förslaget behandlas i församlingen, får det ändras och får följdändringar
föreslås.
c) Förslaget skall anses antaget, om ej
någon av de fördragsslutande stater som är
närvarande vid omröstningen röstar emot
det.
81.2 Omröstning per korrespondens
a) Tillämpas förfarande med omröstning
per korrespondens, skall förslaget intagas i
skrivelse från generaldirektören till de fördragsslutande staterna, i vilken dessa anmodas att skriftligen avge sin röst.
b) I anmodan skall anges den frist inom
vilken svaren med de skriftligen avgivna
rösterna skall vara internationella byrån till
handa. Fristen får ej vara kortare än tre
månader från dagen för anmodan.
c) Svar skall vara antingen jakande eller nekande. Ändringsförslag eller uttalanden
som utgör enbart påpekanden anses icke vara röster.
d) Förslaget skall anses antaget, om ej
någon fördragsslutande stat motsätter sig
ändringen och minst hälften av de fördragsslutande staterna uttalar sitt godkännande,
anger att de anser den föreslagna ändringen vara utan intresse för dem eller förklarar att de avstår från att rösta.
Regel 82
Oregelbundenheter i postgången
82.1 Fijrsening eller förlust av post
a) Om ej annat följer av vad som föreskrives i regel 22.3, får part visa att han avsänt handling eller brev fem dagar före utgången av viss frist. Utom i fall då ytbefordrad post i regel kommer adressaten tillhanda inom två dagar från avsändningsdagen
eller det icke är möjligt att använda flygpost, är sådan bevisning tillåten endast om
försändelsen sänts med flygpost. Sådan bevisning är dock ej i något fall tillåten, om
ej försändelsen rekommenderats hos post-
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thorities.
(b) If such mailing is proven to the satisfaction of the national OfLce or intergovernmental organization wh::ch is the addressee, delay in arrival shall. be excused,
or, if the document or letter is lost in the
mail, substitution for it of a n1~w copy shall
be permitted, provided that 1he interested
party proves to the satisfaction of the said
Office or organization that the document
or letter offered in substitution is identical
with the document or letter losi:.

(c) In the cases provided for in paragraph (b), evidence of mailirg within the
prescribed time limit, and, where the document or letter was lost, the substitute
document or letter as well, :;hall be submitted within 1 month after the date on
which the interested party noticed - or
with due diligence should have noticed the delay or the loss, and in no case later
than 6 months after the expiration of the
time limit applicable in the given case.

82.2 Interruption in the Mail Service
(a) Subject to the provisions of Rule 22.3,
any interested party may offer evidence
that on any of the 10 days preceding the
day of expiration of the time limit the
posta! service was interrupted on account
of war, revolution, civil disorder, strike,
natura! calamity, or other like reason, in
the locality where the interested party resides or has his place of business or is
staying.
(b) If such circumstances i:cre proven to
the satisfaction of the national Office or
intergovernmcntal organ ization which is the
addrcssee, delay in arrival shall be excused,
provided that the intcrcsted party proves to
the satisfaction of the said Office or organization that he effccted thc mailing within
5 days after the mail service was resumed.
The provisions of Rule 82.l(c) shall apply
mutatis nrntandis.
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peut faire ladite preuve que si l'expedition
a eu Jieu sous pli recommande.
b) Si la preuve est faite ä. la satisfaction
de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale destinataire que I'expedition a eu lieu comme il est indique cidessus, le retard ä. l'arrivee est excuse ou, si
le document ou la lettre a ete perdu, son
remplacement par un nouvel exemplaire est
autorise, ä. condition que la partie interessee
fasse Ja preuve, ä. la satisfaction dudit office
ou de ladite organisation, que le documcnt
ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou it Ja lettre
perdue.
c) Dans les cas vises ä. l'alinea b), Ja
preuve relative a !'expedition postale dans
le delai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, la preuve relative au
documcnt ou ä. la lettre a remettre en remplacement, doivent etre presentees dans un
delai d'un mois a compter de la date a laquelle Ja partie interessee a constate - ou
aurait du constater si elle avait cte diligente
- le retard ou Ja perte, et en aucun cas
plus de six mois apres l'expiration du delai
applicablc en l'espece.
82.2 Interruption du service posta!
a) Sous reserve des dispositions de Ja
regle 22.3, toute partie interessee peut faire
Ja preuve que, lors de l'un quelconque des
dix jours qui ont prcccde Ja date d'expiration du dclai, le service posta! a ete interrompu en raison de guerre, de revolution,
de desordre civil, de greve, de calamite
naturel!e ou d'autres raisons semblablcs,
dans la localite ou la partie interessee a son
domicile, son siege ou sa residence.
b) Si la preuve est faite a la satisfaction
de l'office national ou de !'organisation intergouvernementale destinatairc que de telles
circonstances ont existe, le retard a l'arrivee
est excuse, a condition que Ja partie interessce prouve a la satisfaction dudit office
ou de ladite organisation qu'elle a procede
a ]'expedition postale dans les cinq jours
suivant la reprise du service postal. Les dispositions de Ja regle 82.l c) s'appliquent
mutatis mutandis.
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myndighet.
b) Anser nationell patentmyndighet eller
mellanstatlig organisation till vilken försändelsen sänts att tillräcklig bevisning förcbringats om att försändelsen avsänts enligt vad ovan sagts, skall försändelsen anses
inkommen i rätt tid. Har handling eller
skrivelse förkommit under postbcfordran,
får nytt exemplar av denna handling eller
skrivelse inges, om vederbörande part visar,
på sätt nämnda myndighet eller organisation anser tillfyllest, att detta exemplar är
identiskt med den förkomna handlingen eller skrivelsen.
c) I fall som avses under b skall bevisning om att postförsändelse avsänts inom
föreskriven tid och, såvitt avser förkommen
försändelse, den handling eller skrivelse som
ersätter den förkomna inges inom en månad från den dag då parten upptäckt eller
borde ha upptäckt förseningen eller förlusten, dock högst sex månader efter utgången av den frist som gäller i det enskilda
fallet.

82.2 Avbrott i postgång
a) Om ej annat följer av vad som föreskrives i regel 22.3, får part visa att avbrott ägt rum i postförbindelscrna någon av
de tio dagarna närmast före utgången av
viss frist på grund av krig, revolution, upplopp, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet på den ort där han har
sitt hemvist, driver rörelse eller vistas.

b) Anser nationell patentmyndighet eller
mellanstatlig organisation till vilken försändelsen sänts att tillräcklig bevisning förebringats om att sådan orsak varit för handen, skall försändelsen anses inkommen i
rätt tid, om vederbörande part visar, på sätt
nämnda myndighet eller organisation anser
tillfyllest, att försändelsen avsänts med post
inom fem dagar från det postgången återupptogs. Best~immelserna i regel 82.1.c äger
motsvarande tillämpning.
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Rule 83

Regle 83

Right to Practice Before In rernational
Authorities

Droit d'exercer aupres d'adminstrations
internationales

83.1 Proof of Right
The Intemational Bureau, the competent
Intemational Searching Authority, and the
competent International Preliminary Examining Authority, may require the production
of proof of the right to practke referred to
in Article 49.

83.1 Preuve du droit
Le Bureau intemational, l'administration
competente chargee de Ja recherche internationale et !'administration competente
chargee de !'examen preliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d'exercer vise a l'article 49.

83.2 ln/ormatio11
(a) The national Office or th~ intergovemmental organization which the interested
person is alleged to have a right to practice
before shall, upon request, inform the International Bureau, the competent Intemational Searching Authority, or the competent International Preliminary Examining
Authority, whether such person has the
right to practice before it.
(b) Such information shall be binding
upon the Jntemational Bureau, the Intemational Searching Authority, or the International Preliminary Examining Authority,
as the case may be.

83.2 Information
a) L'office national ou !'organisation intergouvernementale aupres duquel ou de
laquelle il est pretendu que la personne interessee a le droit d'exercer doit, sur requete,
faire savoir au Bureau international, a l'administration competente chargee de Ja recherche internationale ou a !'administration
competcnte chargee de !'examen preliminaire international, si cette personne a Je
droit d'exercer auprcs d'ellc.
b) Une telle information lie le Burcau
international, !'administration chargee de la
recherche internationale ou !'administration
chargee de !'examen prcliminaire international, sclon le cas.

PARTE
RULES CONCERNING CHAPTER V OF
THETREATY

PARTIE E
REGLES RELATIVES AU CHAPITRE V
DUTRAITE

Rule 8.J

Regle 8.J

Expenses of Delegat."ons
84.1 Expcnses Borne by Governments

Depenses des delegations

The expenscs of cach Delegation participating in any organ establishecl by or under
the Treaty shall be borne by the Govemment which has appointcd it.

84.1 Depenses supportees par les
gou vernement.1·
Les depenscs de chaque dClegation participant a tout organe institue par le traite
ou en vertu de celui-ci sont supportces par
le gouvernement qui J'a designee.

Rule 85

Regle 85

Abscnce of Quorum i11 the Assembly

85.1 Voting by Correspondenc.~
In the case provided for in Article 53(5)
(b), the International Bureau shall com-

Quorum non atteint

a /'A.1·semblt;e

85.l Vote par correspondance
Dans le cas prevu a l'article 53.5)b), Je
Bureau international communique les deci-
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Regel 83
Riitt att upptriida inför internationell
myndighet
83.1 Bevisning rörande riitten att uppträda
Internationella byrån, behörig internationell nyhetsgranskningsmyndighet och behörig myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning får kräva bevisning rörande den rätt att uppträda inför internationell myndighet som avses i artikel
49.

83.2 Meddelande
a) Nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation, inför vilken viss person påstås ha rätt att uppträda, skall på
begäran meddela internationella byrån, behörig internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller behörig myndighet för internationell förberedande patcnterbarhetsprövning huruvida denne har rätt att uppträda
inför den nationella patentmyndigheten eller mellanstatliga organisationen.
b) Sådant meddelande är bindande för
internationella byrån, internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.

DELE
REGLER RÖRANDE KONVENTION ENS KAPITEL V
Regel 84
Di.degationernas utgifter

84.1 Utgifter som skall bestridas av regeringarna
Utgifter för delegation som deltager i organ vilket upprättats genom konventionen
eller med stöd av denna skall bestridas av
den regering som utsett delegationen.
Regel 85
Församlingen ej beslutsmässig

85.1 Omröstning per korrespondens
T fall som avses i artikel 53.5.b skall internationella byrån underrätta de fördrags-
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municate the decisions of the Assembly
(other than those conceming the Assembly's
own procedure) to the Contracting States
which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or
abstention within a period of 3 months from
the date of the communication. If, at the
expiration of that period, the number of
Contracting States having thus expressed
their vote or abstention attains the number
of Contracting States which was Jacking for
attaining the quorum in the session itself,
such decisions shall take effect provided that
at the same time the required majority still
obtains.

sions de l'Assemblee (autres que celles qui
concernent la procedure de l'Assemblee)
aux Etats contractants qui n'ctaient pas reprcsentcs, en les invitant a exprimer par
ecrit, dans un delai de trois mois a compter
de la date de ladite communication, leur
vote ou leur abstention. Si, a l'expiration
de ce detai, le nombre des Etats contractants ayant ainsi exprime leur vote ou leur
abstention atteint le nombre d'Etats contractants qui faisait defaut pour que le
quorum ffit atteint Iors de la session, lesdites decisions deviennent executoires, pourvu qu'en meme temps la majorite necessarie
reste acquise.

Rule 86

Regle 86
Gazette

The Gazette
86.1 Contents

86.1 Contenu

The Gazette referred to in Article 55(4)
shall contain:
(i) for each published intemational application, data specified by th~ Administrative Jnstructions taken from foe front page
of the pamphlet published under Rule 48,
the drawing (if any) appearin:~ on the said
front page, and the abstract,

La gazette mentionnee a l'article 55.4)
contient:
i) pour chaque demande internationale
publiee, les indications fixces par les instructions administratives reprises de Ja page de
couverture de Ja brochure publiee conformcment a la regle 48, le dessin (s'il y en
a) figurant sur ladite page de couverture ct
l'abrege;
ii) le tableau des taxes payables aux officcs recepteurs, au Bureau international,
aux administrations chargces de la recherche
internationale et aux administrations chargees de l'examen preliminaire international;
iii) les notifications dont la publication
est exigee par le traite ou le present reglement d'execution;
iv) toutes informations fournies au Bureau
international par les offices designcs ou
elus, relatives a la question de savoir si les
actes mentionnes aux articles 22 ou 39 ont
ete accomplis a l'egard des demandes internationales designant ou elisant l'office interesse;

(ii) the schedule of all fe(:s payable to
the receiving Offices, the International Bureau, and the Jntemational Searching and
Preliminary Examining Authorities,
(iii) noticcs the publication of which is
required under the Treaty or these Regulations,
(iv) information, if and to the extent furnished to the International Bureau by the
designated or elected Offices, on the question whether the requirements provided for
in Articles 22 or 39 havc been complied
with in respect of the international applications designating or elccting the Office concerned,
(v) any other useful information prescribed by the Administrative Instructions,
provided access to such information is not
prohibited under the Treaty or these Regulations.

v) toutes autres informations utiles prevues par les instructions administratives,
pour autant que l'acces a de telles informations ne soit pas interdit selon Je traite ou
Je present reglement d'execution.
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slutande stater som ej var representerade
om församlingens beslut (andra än sådana
som avser församlingens egna procedurfrågor) och anmoda dessa stater att inom tre
månader från dagen för underrättelsen
skriftligen avge sin röst eller meddela att
de avstår från att rösta. Uppgår vid utgången av denna frist antalet fördragsslutande
stater som på detta sätt avgivit eller nedlagt sin röst till det antal fördragsslutande
stater som saknades för att beslutsmässighet
skulle erhållas vid mötet, blir beslutet gällande, om föreskriven majoritet samtidigt
uppnås.

Regel 86
Den officie/la tidningen

86.1 Innehåll
Den tidning som avses i artikel 55.4 skall
innehålla
i) för varje publicerad internationell ansökan de uppgifter från försättsbladet av
det enligt regel 48 publicerade häftet som
anges i de administrativa föreskrifterna, den
ritning som återges å nämnda blad (om sådan finnes) samt sammandraget,
ii) uppställning över de avgifter som
skall betalas till mottagande myndigheter,
internationella byrån, internationella nyhctsgranskningsmyndighetcr och myndigheter för internationell förberedande patenterbarhetsprövning,
iii) sådana uppgifter vars publicering föreskrives i konventionen eller dessa tilllämpningsföreskrifter,
iv) uppgift som av designerad eller utvald myndighet lämnats till internationella
byrån om huruvida krav som uppställes i
artikel 22 eller 39 uppfyllts såvitt avser internationella ansökningar i vilka ifrågavarande myndighet designerats eller utvalts,

v) andra uppgifter av betydelse som anges i de administrativa föreskrifterna, i den
mån offentliggörande av dessa uppgifter
icke är förbjudet enligt konventionen eller
dessa tillämpningsföreskrifter.
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86.2 Languages

86.2 Langues

The Gazette shall be published in an
English-language edition and a French-language edition. It shall also be published in
editions in any other language, provided the
cost of publication is assured through sales
or subventions.
(b) The Assembly may order the publication of the Gazette in languages other than
those referred to in paragraph (a).

a) La gazette est publiee en editions fran9aise et anglaise. Des editions en sont egalement publiees en toute autre langue, si le
cout de la publication est assure par les
vcntes ou des subventions.

86.3 Frequency

86.3 Nriodicite

The Gazette shall be pubLshcd once a
week.

La gazette est publiee une fois par semaine.

86.4 Sule

86.4 Vente

The subscription and other :;ale prices of
the Gazette shall be fixed in the Administrative Instructions.

Les prix de l'abonnement et des autres
vcntes de la gazette sont fixes dans les instructions administratives.

86.5 Title

86.5 Titrc

(a)

h) L'Assemblee peut ordonncr la publication de la gazette en des langues autres que
celles qui sont mentionnees a l'alinea a).

The title of the Gazette shall be "Gazette
of International Patent Appli ;ations," and
"Gazette des Dcmandes internationales de
brevets," respectively.

Le titre de la gazette est « Gazette des
demandes intemationales de brevets » et
« Gazettc of International Patent Applications », respectivcment.

86.6 Further Detai[.1·

86.6 Autres dhails

Further details concerning the Gazette
may be provided for in the Administrative
Instructions.

D'autres details relatifs i la gazette peuvent etre specifies dans les instructions administratives.

Rule 87

Rt)gfe 87

0

Copie.1· oj Publications

Excmplaire.1· de p11blications

87.1 lnternational Searching and
Preliminary Examining Allfhorities

87.I Administrations clzargees de la
reclzerche internativnale et de !'examen
pr(:/iminaire intcrnational

Any lnternational Searching or Preliminary Examining Authority shall have the
right to receive, free of charg1!, two copies
of every published international application,
of the Gazette, and of any other publication
of general interest published by the lnternational Ilureau in connection with thc
Treaty or these Regulations.

Toute administration chargee de la rechen.:he internationale ou de !'examen preliminaire international a le droit de recevoir
gratuitement deux exemplaires de chaque
demande internationalc publiee, de la gazctte et de toute autre publication d'interct
general publice par le Bureau international
en relation avec le traite ou le present
reglement d'exccution.
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86.2 Språk
a) Tidningen skall utges i en engelsk och
en fransk upplaga. Upplagor skall utges
även på annat språk, om utgivningskostnaden täckes genom försäljning eller bidrag.

bi Församlingen får besluta att tidningen skall utges på andra språk än de som
avses under a.
86.3 Utgirningstiithet
Tidningen skall utkomma en gång i veckan.
86.4 Försii/jning
Prenumerationsavgift och pris vid annan
försäljning av tidningen skall fastställas
de administrativa föreskrifterna.
86.5 Nam11
Tidningens namn skall vara "Gazette of
J nternational Patent Applications" och "Gazette des demandes internationales de brevets" ("Tidning för internationella patentansökningar").
86.6 Övriga f iireskrifter
Närmare föreskrifter rörande tidningen
får ges i de administrativa föreskrifterna.

Regel 87
Riitt alt få exemplar av publikatio11er
87.l Internationell nyhetsgranskningsmyndighet och 111y11dighet för internationell
f örbe reda11d e pat e11terbarlz ets prövning
Internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning har rätt att
kostnadsfritt erhålla två exemplar av varje
publicerad internationell ansökan, av den
officiella tidningen samt av alla andra publikationer av allmänt intresse som publiceras av internationella byrån och har samband med konventionen eller dessa tillämpningsförcskrifter.
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87.2 National Of fices
(a) Any national Office shall have the
right to receive, free of charge, one copy
of every published internatioml application,
of the Gazette, and of any other publications of general interest published by the
International Bureau in conne:tion with the
Treaty or these Regulations.
(b) The publications referrf:d to in paragraph (a) shal\ be sent on special request.
which shall be made, in re!.pect of each
year, by November 30 of the preceding
year. If any publication is available in more
than one language, the request shall specify
the language in which it is desired.
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87.2 Offices nationaux
a) Tout office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de chaque
demande internationale publiee, de la gazette et de toute autre publication d'interet
general publiee par le Bureau international
en relation avec le traite ou le present reglement d'exccution.

a l'alinea
sont adressees sur requete speciale presentee. pour chaque annee, avant le 30
novembre de l'annee precedente. Si une
publication est disponible en plusieurs langues, ladite requete precise la langue dans
laquelle la publication est demandee.
h) Les publications mentionn6es

a)

Rule 88

Regle 88

Amendment of the Regi'.llations
88.l Requirement oj Unanimi;'y
Amendment of the following provisions
of these Regulations shall require that no
State having the right to vo·:e in the Assembly vote against the proposed amendment:
(i) Rule 14.l (Transmittal F·~e),
(ii) Rule 22.2 (Transmittal of the Record
Copy; Alternative Procedure),
(iii) Rule 22.3 (Time Limit Under Article
12(3)),
(iv) Rule 33 (Relevant Prior Art for International Search),

Modification du reglement d'execution

iv) regle 33 (etat de la technique pertinent
aux fins de la recherche internationale);

(v) Rule 64 (Prior Art for International
Preliminary Examination),

v) regle 64 (etat de la technique aux fins
de l'examen preliminaire international);

(vi) Rule 81 (Modification of Time Limits
Fixed in the Treaty),
(vii) the present paragraph (i.e., Rule
88.l).

vi) regle 81 (modification <les delais fixes
par le traitc);
vii) Je present alinea (regle 88.1 ).

88.2 Rcquirement of Unanimity During a
Transitional Period
During the first 5 years after the entry
into force of the Treaty, amendment of the
following provisions of thesc Regulations
shall require that no State having the right
to vote in the Assembly vote against the
proposed amendment:

88.2 Exii;ence de l'unanimite durant une
phiode transitoire
Durant les cinq premieres annees suivant
l'cntree en vigueur du traite, la modification des dispositions suivantes du present
rcglement d'execution exige qu'aucun Etat
ayant le droit de vote au sein de l'Assemblee
ne vote contre la modification proposee:

88. I Exigence de l'unanimite
La modification des dispositions ci-apres
du present reglement d'execution exige
qu'aucun Etat ayant le droit de vote au
sein de l'Assemblce ne vote contre la modification proposce:
i) regle 14.1 (taxe de transmission);
ii) rcgle 22.2 (transmission de l'exemplaire
original; procedure alternative);
iii) regle 22.3 (delai prevu a l'article 12.3));
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87.2 Nationell patentmyndighet
a) Nationell patentmyndighet har rätt att
kostnadsfritt erhålla ett exemplar av varje
publicerad internationell ansökan, av den
officiella tidningen samt av alla andra publikationer av allmänt intresse som publiceras av internationella byrån och har samband med konventionen eller dessa tillämpningsföreskrifter.
b) De publikationer som avses under a
sändes på särskild framställning, som såvitt
avser visst år skall inges före den 30 november föregående år. Utges publikation
på flera språk, skall i framställningen anges på vilket språk publikationen önskas.

Regel 88
A"ndring av tillämpnings/öreskrif terna

88.1 Krav på enhällighet
Följande bestämmelser i dessa tillämpningsföreskrifter får ändras endast om ej
någon stat som har rösträtt i församlingen
röstar mot den föreslagna ändringen:
i) regel 14.1 (vidarebefordringsavgift),
ii) regel 22.2 (översändande av arkivexemplar; alternativt förfarande),
iii) regel 22.3 (frist enligt artikel 12.3),
iv) regel 33 (innebörd av begreppet "teknikens ståndpunkt" vid internationell nyhetsgranskning),
v) regel 64 (innebörd av begreppet "teknikens ståndpunkt" vid internationell förberedande patenterbarhetsprövning),
vi) regel 81 (ändring av i konventionen
fastställda frister),
vii) denna bestämmelse (regel 88.1).

88.2 Krav på enlzälliglzet under en övergängstid
Ur.der fem år från konventionens ikraftträdande får följande bestämmelser i dessa
tillämpningsföreskrifter ändras endast om
ej någon stat som har rösträtt i församlingen röstar mot den föreslagna ändringen:
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(i) Rule 5 (The Description),
(ii) Rule 6 (The Claims),
(iii) the present paragraph (i.e., Rule 88.2).
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i) rcgle 5 (description);
ii) regle 6 (revendications);
iii) le present alinfa (regle 88.2).

88.3 Requirement of Absence of Opposition
by Certain States
Amendment of the following provisions
of these Regulations shall require that no
State referred to in Article 58(3)(a)(ii) and
having the right to vote in the Assembly
vote against the proposed amendment:
(i) Rule 34 (Minimum Documentation),
(ii) Rule 39 (Subject Matt1:r Under Article 17(2)(a)(i)),
(iii) Rule 67 (Subject Matt1~r Under Article 34(4)(a)(i)),
(iv) the present paragraph (i.e., Rule
88.3).
88.4 Procedure
Any proposal for amending a prov1s1on
referred to in Rules 88.1, 88.2 or 88,3, shall,
if the proposal is to be decided upon in the
Assembly, be communicated to all Contracting States at least 2 months prior to
the opening of that session of the Assembly
which is called upon to make a decision
on the proposal.

88.3 Exigence d'absence d'opposition de
certains Etats
La modification des dispositions suivantes
du present reglement d'execution exige
qu'aucun Etat vise å l'article 58.3)a)ii) et
ayant le droit de vote au sein de l'Assemblee
nc vote contre la modification proposee:
i) rcgle 34 (documentation minimum);
ii) regle 39 (objet selon l'article 17.2)a)i));

Rule 89

Regle 89

Administrative Instructions
89.1 Scope
(a) The Administrative Instructions shall
contain provisions:
(i) conceming matters in respect of which
these Regulations expressly refer to such
I nstructions,
(ii) concerning any details in respect of
the application of these Regulations.
(b) The Administrative lnstructions shall
not be in conflict with the provisions of the
Treaty, these Regulations, or a.ny agreement
concluded by the Internationa:. Bureau with
and International Searching Authority, or
an lnternational Preliminary Examining Authority.

Instructions administratives
89.1 Objet
a) Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant;
i) les questions å l'egard desquelles le
present reglement d'execution renvoie expressement auxdites instructions;
ii) tous details relatifs å l'application du
present rcglement d'execution.
b) Les instructions administratives ne peuvent etre en contradiction avec le traite, le
present reglement d'execution ou tout accord
conclu par le Bureau international avec une
administration chargee de Ja recherche internationale ou une administration chargce de
!'examen preliminaire international.

89.2 Source
(a) The Administrative Instructions shall
be drawn up and promulgated by the Di-

89.2 Source
a) Les instructions administratives sont
redigees et promulguees par le Directeur

iii) rcgle 67 (objet selon l'article 34.4)a)i));
iv) le present alinea (rcgle 88.3).
88.4 ProcMure
Toute proposition de modification d'une
des dispositions mentionnces aux rcgles
88.1, 88.2 ou 88.3 doit, s'il appartient å
l'Assemblee de se prononcer å son sujet,
etre communiquee å tous les Etats contractants deux mois au moins avant l'ouverture
de la session de l'Assemblce qui doit prendre
une decision au sujet de ladite proposition.
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i) regel 5 (beskrivning),
ii) regel 6 (patentkrav),
iii) denna bestämmelse (regel 88.2)
88.3 Krav att vissa stater ej framför avvikande mening
Följande bestämmelser i dessa tillämpningsföreskrifter får ändras endast om ej
någon stat som avses i artikel 58.3.a.ii och
som har rösträtt i församlingen röstar mot
den föreslagna ändringen:
i) regel 34 (minimidokumentation),
ii) regel 39 (ämnesområde som avses i artikel 17.2.a.i),
iii) regel 67 (ämnesområde som avses
artikel 34.4.a.i),
iv) denna bestämmelse (regel 88.3).
88.4 Förfarande
Förslag till ändring av bestämmelse som
avses i regel 88.1, 88.2 eller 88.3 skall, om
det ankommer på församlingen att besluta
i anledning av förslaget, sändas till samtliga
fördragsslutande stater minst två månader
innan det möte inledes, vid vilket församlingen skall fatta beslut i anledning av förslaget.
Regel 89
Administratirn föreskrifter

89.1 Innehåll
a) De administrativa föreskrifterna skall
innehålla bestämmelser beträffande
i) frågor rörande vilka dessa tillämpningsföreskrifter uttryckligen hänvisar till de administrativa föreskrifterna,
ii) tillämpningen av dessa tillämpningsföreskrifter.
b) De administrativa föreskrifterna för
icke strida mot konventionen, dessa tillämpningsföreskrifter eller avtal som internationella byrån ingått med internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet
för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
89.2 Vtfiirdande
a) De administrativa föreskrifterna skall
utarbetas och utfärdas av generaldirektören
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rector General after consultation with the
receiving Offices and the lnternational
Searching and Preliminary Examining Authorities.
(b) They may be modified by the Director
General after consultation with the Offices
or Authorities which have a direct interest
in the proposed modification.
(c) The Assembly may invite the Director General to modify the Administrative
Instructions, and the Director General shall
procced accordingly.
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general, apres consult<>.uun des offices recepteurs, des administrations chargees de la
rccherche internationale ct des administrations chargees de !'examen preliminaire international.
b) Elles peuvent etre modifiees par le
Directeur general apres consultation des
offices ou administrations directement intercsses.
c) L'Assemblee peut inviter Je Directcur
general a modifier les instructions administratives et le Directeur general agit en consequence.

89.3 Publication and Entry foto Force
(a) The Administrative Instructions and
any modification thereof shall be published
in the Gazette.
(b) Each publication shall si:ecify the date
on which the published provisions come into effect. The dates may be different for
differcnt provisions, provided that no provision may be declared effective prior to
its publication in the Gazette.

89.3 Publication el entree en vigucur
a) Les instructions administratives et
toute modification qui Icur est apportce
sont publices dans la gazette.
h J Chaque publication precise la date a
laquelle les dispositions publiees entrent en
vigueur. Les datcs peuvcnt Hre differentes
pour dcs dispositions differentes, etant entendu qu'aucune disposition ne peut entrcr
en vigueur avant sa publication dans la
gazctte.

PARTF
RULES CONCERNING SEVERAL
CHAPTERS OF THE TREATY

PARTIEF
REGLES RELATIVES A PLUSIEURS
CHAPITRES DU TRAITE

Rule 90
Representation
90.1 Dcf initions
For the purposes of Rule 90.2 and Rule
90.3:
(i) "agent" means any of the persons referred to in Article 49;

Rc~gle

90

Representation
90. I Dc~j initions
Aux fins des rcglcs 90.2 et 90.3:

(ii) "common representativ1~·· means the
applicant referred to in Rule 4.8.

i) on entend par « mandatairc » J'unc
quclconque dcs personncs mcntionnces ii.
l'article 49;
ii) on entend par « representant commun »
le deposant vise a la reglc 4.8.

90.2 Effccts
(a) Any act by or in relation to an agent
shall have the effect of an act by or in
relation to the applicant or applicants having
appointed the agent.

90.2 Ej jets
a) Tout acte effectue par un mandataire
ou il son intention a les e[fcts d'un acte
effectue par les deposants ayant nomme le
mandataire ou a leur intention.

(b) Any act by or m relation to a common representative or his agent shall have

b) Tout acte effectue par un representant
commun ou son mandatairc ou i leur in-
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efter samråd med mottagande myndigheter,
internationella nyhetsgranskningsmyndigheter och myndigheter för internationell förberedande patenterbarhetsprövning .

..

b) De administrativa föreskrifterna får
ändras av generaldirektören efter samråd
med de myndigheter som är direkt berörda
av den föreslagna ändringen.
c) Församlingen får anmoda generaldirektören att ändra de administrativa föreskrifterna, och generaldirektören skall i sådant fall förfara i enlighet med anmodan.
89.3 Publicering och ikraftträdande
a) De administrativa föreskrifterna och
varje ändring av dessa skall publiceras i den
officiella tidningen.
b) I sådan publicering skall anges vilken
dag de publicerade bestämmelserna träder i
kraft. För ikraftträdandet kan gälla olika
dagar för skilda bestämmelser. En bestämmelse får dock ej träda i kraft innan den
publicerats i den officiella tidningen.

DELF
REGLER RÖRANDE FLERA KAPITEL
I KONVENTIONEN
Rege/90
Representation

90. l Deji11itioncr
Vid tillämpning av regel 90.2 och regel
90.3 förstås med
i) "ombud" person som avses i artikel 49,

ii) "gemensam företrädare" den sökande
som avses i regel 4.8.
90.2 Rättsvcrkan
a) Handling som företagits av eller gentemot ombud skall ha samma rättsverkan
som handling vilken företagits av eller gentemot den eller de sökande som förordnat
ombudet.
b) Handling som företagits av eller gentemot gemensam företrädare skall ha samma
24 Riksdagen /CJ77/78. I sam/. Nr I. Del B
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the effect of an act by or in relation to all
the applicants.
(c) If there are several agents appointed
by the same applicant or applicants, any act
by or in relation to any of the several
agents shall have the effect of an act by
or in relation to the said applicant or applicants.
(d) The effects described in paragraphs
(a), (b), and (c), shall apply to the pro-

cessing of the international application before the receiving Office, the Intemational
Bureau, the Intemational Searching Authority, and the Intemational Preliminary Examining Authority.

90.3 Appointment
(a) Appointment of any agent or of any

common representative within the meaning
of Rule 4.S(a), if the said agent or common
representative is not designatcd in the request signed by all applicants, shall be effected in a separate signed power of attorney (i.e., a document appointing an agent
or a common representative).
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tention a les effets d'un acte effectue par
tous les deposants ou å. leur intention.
c) Si plusieurs mandataires sont nommes
par le meme deposant ou par les memes
deposants, tout acte effectue par l'un quelconque de ces divers mandataires ou a son
intention a les effets d'un acte effectue par
ledit ou lesdits deposants ou å. leur intention.
d) Les alinfas a), b) et c) ont effet pour
le traitement de la demande internationale
par l'office recepteur, le Bureau international, !'administration chargee de Ja recherche
internationale et !'administration chargee de
l'examen preliminaire international.

90.3 Nomination
a) La nomination d'un mandataire ou
d'un representant commun au sens de la
regle 4.Sa), si Jedit mandataire ou representant commun n'est pas nomme dans la requete signee par tous les deposants, doit
etre effectuee dans un pouvoir (c'est-å.-dire
un document designant un mandataire ou
un representant commun) distinct et signe.

(b) The power of attomey may be submitted to the receiving Office or the International Bureau. Whichever of the two
is the recipient of the power of attomey
submitted shall immediately notify the
other and the interested International
Searching Authority and the interested International Preliminary Examining Authority.
(c) If the separate power of attorney is
not signed as provided in paragraph (a), or
if the required separate power of attorney
is missing, or if the indication of the name
or address of the appointed person does
not comply with Rule 4.4, the power of
attorney shall be considered nonexistent unless the defect is corrccted.

b) Le pouvoir peut etre depose aupres
de l'officc rcccpteur ou du Bureau international. Cclui des deux aupres duqueJ Je
pouvoir est dcpose Je notific å. bref deJai
å. l'autre ainsi qu'å. !'administration interessee
chargee de Ja recherche internationale ct å.
!'administration interessec chargee de !'examen prcliminaire international.

90.4 Revocation
(a) Any appointment may be revoked by
the persons who have made the appoinrnent
or their successors in title.

90.4 Revocation
a) Toute nomination peut etre revoquee
par les pcrsonnes qui ont procede a Ja nomination ou par leurs ayants cause.

c) Si Je pouvoir distinct n'est pas signe
comme prcvu å. l'alinfa a), ou si le pouvoir
distinct exige manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne nommee n'est pas conforme å. la
regJe 4.4, le pouvoir est considere comme
inexistant sauf si l'irregularite est corrigee.
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rättsverkan som handling vilken företagits
av eller gentemot samtliga sökande.
c) Har samma sökande förordnat flera
ombud, skall handling som företagits av eller gentemot något av dessa ombud ha samma rättsverkan som handling vilken företagits av eller gentemot sökanden eller sökandena.
d) Den rättsverkan som avses under a, b
och c gäller i fråga om handläggning av internationell ansökan hos mottagande myndighet, internationella byrån, internationell
nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet
för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.

90.3 Förordnande
a) Förordnande av ombud eller gemensam företrädare i den mening dessa uttryck ges i regel 4.8.a skall, om ombudet
eller den gemensamme företrädaren ej anges i anhållan som undertecknats av samtliga sökande, göras i särskild, undertecknad fullmakt (dvs. handling i vilken ombud eller gemensam företrädare förordnas).
b) Fullmakten får inges till den mottagande myndigheten eller till internationella byrån. Den av dessa som mottagit fullmakten
skall omgående underrätta den andra samt
berörd internationell nyhetsgranskningsmyndighet och berörd myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
härom.
c) Är särskild fullmakt ej undertecknad
enligt vad som föreskrives under a eller
saknas erforderlig särskild fullmakt eller anges ej såvitt avser den person som förordnats namn och adress på sätt som föreskrives i regel 4.4, skall fullmakten anses obefintlig, om ej bristen avhjälpes.

90.4 A terkallelse
a) Förordnande får återkallas av dem
som utfärdat förordnandet eller av deras
rättsinnehavare.
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(b) Rule 90.3 shall apply, mutatis mutandis, to the document containi:Jg the revocation.

b) La rcgle 90.3 s'applique, mutatis mutandis, au document contenant la revocation.

Rule 91

Regle 91

Obvious Errors of Transcription
91.1 Rcctification
(a) Subjcct to paragraphs (b) to (g), obvious errors of transcription in the international application or other papers submitted by the applicant may be rectified.

Erreurs evidentes de transcription
91.1 Rectificatimz
a) Sous rcserve dcs alinfas b) a g), les
erreurs evidentes de transcription, dans la
demande internationalc ou dans d'autres
documents presentes par le deposant, peuvent etre rcctifiees.
b) Les crreurs qui sont dues au fait que,
dans la demande internationale ou dans les
autres documents, etait ecrit quelque chose
d'autre que ce qui, de toute evidence, etait
voulu, sont considfaees comme des erreurs
evidentes de transcription. La rcctification
elle-memc doit Ctre evidente en ce sens que
n'importe qui devrait constater immediatement que rien d'autre que le texte propose
en tant que rectification n'aurait pu etre
voulu.
c) Des omissions d'elcments entiers ou de
feuilles entieres de la demande internationale, meme si ellcs resultent clairement d'une
inattention, au stadc, par exemple, de la
copie ou de l'asscmblagc des feuilles, ne
sont pas rectifiables.
d) Des rcctifications peuvcnt etre faites
sur requctc du deposant. L'administration
ayant decouvert ce qui semble constituer
une erreur cvidente de transcription peut inviter le deposant a presenter une requete en
rectification, dans les conditions prevues
aux alineas e) ag).
e) Toute rcctification exige l'autorisation
expresse:
i) de l'officc rccepteur si l'errcur se trouve
dans la requete;
ii) de !'administration chargee de la recherche internationale si l'erreur figure dans
une partie de la dcmande internationale autre que la requctc ou dans un autre document soumis a cettc administration;
iii) de !'administration chargee de !'examen prcliminaire international si l'erreur
figure dans une partie de la demande autre
quc la requetc ou dans un autre document

(b) Errors which are due to the fact that
something other than what was obviously
intended was written in thc international
application or other paper shall be regarded
as obvious errors of transcription. The rectification itself shall be obvious in the sense
that anyone would immediatcly realize that
nothing else could have been intcnded than
what is offered as rectification.

(c) Omissions of entire elenents or sheets
of the international applic<Ltion, even if
clearly resulting from inattention, at the
stage, for example, of copying or assembling
sheets, shall not be rectifiable.
(d) Rectification may be made on the
rcquest of the applicant. The authority
having discovered what appears to be an
obvious crror of transcription may invite the
applicant to present a request for rectification as provided in paragraphs (e) to (g).
(e) No rectification shall be made except
with the express authorization:
(i) of the receiving Office if the error is
in the request,
(ii) of the Intcrnational .Searching Authority if the error is in any part of the
international application other than the request or in any paper submittcd to that
Authority,
(iii) of the International Preliminary Examining Authority if the error is in any
part of the international application other
th:rn the request or in any paper submittcd
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b) Regel 90.3 äger motsvarande tillämpning såvitt avser handling som innehåller
återkallelse.
Regel 91
Uppenbara skrivfel

91.1 Riittelse
a) Uppenbara skrivfel i internationell ansökan eller i andra av sökanden ingivna
handlingar får rättas, om ej annat följer av
vad som sägs under b-g.
b) Fel som består i att i internationell
ansökan eller annan handling annat skrivits
än vad som uppenbarligen avsågs skall anses som uppenbart skrivfel. Själva rättelsen
skall vara uppenbar i den meningen att envar omedelbart bör inse att något annat ej
kunde ha avsetts än den lydelse som föreslås som rättelse.

c) Utelämnande av hela element i eller
hela blad av internationell ansökan får icke
rättas, även om utclämnandet uppenbarligen beror på förbiseende, t. ex. i samband
med kopiering eller sortering av blad.
d) Rättelse får ske på sökandens begäran.
Myndighet som upptäckt något som synes
vara uppenbart skrivfel får anmoda sökanden att inge begäran om rättelse i enlighet
med vad som sägs under e-g.

e) För rättelse kräves uttryckligt medgivande av
i) mottagande myndighet, om felet finnes
i anhållan,
ii) internationell nyhetsgranskningsmyndighct, om felet finnes i annan del av den
internationella ansökningen än anhållan eller i annan handling som ingivits till denna
myndighet,
iii) den myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning,
om felet finnes i annan del av den internationella ansökningen än anhållan eller i an-
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to that Authority, and

soumis a cette administration;

(iv) of the Jnternational Bureau if the
error is in any paper other than the international application or amendments or corrections to that application, submitted to the
International Bureau.
(/) The date of the authorization shall be
recorded in the files of the international
application.
(g) The authorization for r1!ctification referred to in paragraph (e) may be given
until thc following evcnts occi.r:
(i) in the case of authorization given by
the receiving Office and the International
Bureau, the communication of the international application under Artide 20;
(ii) in the case of authorization given by
the Jnternational Searching Authority, the
establishment of the international search
report or thc making of a declaration under
Article 17(2)(a);
(iii) in the case of authorization given by
the International Prelimina::y Examining
Authority, the establishment •Jf the international prelimnary examination report.
(lz) Any authority, other than the International Bureau, which authorizes any rectification shall promptly inform the International Bureau of such rectification.

iv) du Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre
que la demande internationale ou des modifications ou corrections a cette demande,
soumis au Bureau international.
f) La date de !'autorisation est inscrite
dans le dossier de la demande internationale.
g) L'autorisation de rectifier, prevue a
l'alinea e), peut etre donnee jusqu'aux termes suivants:
i) si I'autorisation est donnee par l'office
recepteur et le Bureau intcrnational, jusqu'a
la communication de la demande internationale conformement a l'article 20;
ii) si l'autorisation est donnee par !'administration chargee de la recherche internationale, jusqu'a l'etablissement du rapport
de recherche internationale ou de la declaration visee a l'article 17.2)a);
iii) si l'autorisation est donnee par !'administration chargee de !'examen preliminaire
international, jusqu'a l'etablissement du rapport d'examcn preliminaire international.
h) Toute administration autre que le Bureau international qui autorise une rectification doit la communiquer a bref delai au
Bureau international.

Rule 92

Regle 92

Correspondence

Correspondance

92.1 Need for Letter and for Signature

92.1 Lettre d'accompagnement et signature

(a) Any paper submitted by the applicant
in the course of the international procedure
provided for in the Treaty and these Regulations, other than the international application itself, shall, if not itself in the form of
a letter, be accompanied by a letter identifying the international application to which
it relates. The letter shall be signed by the
applicant.

a) Tout document, autre que la demande
internationale elle-meme, soumis par le deposant au cours de la procedure intemationale prevue dans le traite et le present
reglement d'execution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - etre accompagnc
d'une Jettre identifiant Ja demande internationale qu'il conceme. La lettre doit etre
signee du deposant.

(b) Jf the requirements provided for in
paragraph (a) are not complied with, the
paper shall be considered not to have been
submitted.

b) Si les conditions figurant a l'alinea a)
ne sont pas remplies, le document est considere comrne n'ayant pas ete soumis.
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nan handling som ingivits till denna myndighet,
iv) internationella byrån, om felet finnes
i annan handling som ingivits till internationella byrån än den internationella ansökningen eller ändring i eller rättelse av denna ansökan.
f) Dagen för medgivandet skall antecknas i akten rörande den internationella ansökningen.
g) Det medgivande att vidtaga rättelse
som avses under e får lämnas
i) till dess den internationella ansökningen översänts enligt artikel 20, om medgivandet Jämnas av den mottagande myndigheten eller av internationella byrån,
ii) till dess internationell nyhetsgranskningsrapport upprättats eller förklaring som
avses i artikel 17 .2.a avgivits, om medgivandet lämnas av internationell nyhetsgranskningsmyndighet,
iii) till dess rapport över internationell
förberedande patenterbarhctsprövning upprättats, om medgivandet Jämnas av den
myndighet som utför sådan prövning.
h) Annan myndighet än internationella
byrån som medger rättelse skall omgående
meddela rättelsen till internationella byrån.

Regel 92
Skriftväxling
92. l Följebrev och undertecknande

a) Annan handling som ingivits av sökanden under det internationella förfarande
som föreskrives i konventionen och i dessa
tillämpningsföreskrifter än själva den internationella ansökningen skall, om den icke
är i form av en skrivelse, åtföljas av en
skrivelse i vilken anges den internationella
ansökan till vilken handlingen hänför sig.
Skrivelsen skall vara undertecknad av sökanden.
b) Har vad som föreskrives under a icke
iakttagits, skall anses som om handlingen
icke ingivits.
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92.2 Languages
(a) Subject to the prov1Slo:1s of paragraphs (bj and (c), any letter or document
submitted by the applicant to the Intemational Searching Authority or the lnternational Preliminary Examining Authority
shall be in the same language as the international application to which it relates.
(h) Any letter from the app;icant to the
lnternational Searching Authority or the
lntemational Preliminary Examining Authority may be in a Ianguage other than
that of the international appEcation, provided the said Authority authorizes the use
of such language.
(c) When a translation is required under
Rule 55.2, the International Preliminary
Examining Authority may require that any
letter from the applicant to the said Authority be in the Ianguage of that translation.
(d) Any letter from the app:~icant to the
Jnternational Bureau shall be in English or
French.
(e) Any letter or notification from the
Intemational Bureau to the applicant or to
any national Office shall be in English or
French.

92.3 Mailings by National Offices and
lntcrgovcmmental Organi::.ations

Any document or letter em::,nating from
or transmitted by a national Office or an
intergovemmental organization and constituting an event from the date of which any
time limit unåer the Treaty or these Regulations commences to run shall be sent
by registered air mail, provided that surface mail may be used instead of air mail in
cascs where surface mail normally arrives at
its destination within 2 days from mailing
or where air mail service is not available.
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92.2 Langues
a) Sous reserve des alineas b) et c). toute
lettre ou tout document soumis par le deposant a !'administration chargce de la recherche internationale ou a !'administration
chargee de l'examen preliminaire international doit etre redige dans la meme langue
que Ja demande internationale qu'il concerne.
b) Toute Jettre du deposant a !'administration chargee de la recherche internationale ou a !'administration chargee de !'examen prCliminaire international peut ctre
redigce dans une langue autre que celle de
Ja demande intcrnationale si ladite administration autorise \'usage de cette Jangue.
c) Lorsqu'une traduction est exigee selon
Ja regle 55.2. I'administration chargee de
!'examen prcliminaire intemational peut exiger que toute lettre adressee a e!le par le
deposant soit redigee dans la Jangue de cette
traduction.
d) Toute lettre du dcposant au Bureau
international doit etre redigee en frarn;ais
ou en anglais.
e) Toute Iettre ou notification du Bureau
international au deposant ou a tout office
national doit ctre redigee en fran9ais ou en
anglais.

92.3 Expeditions poslales ef f ccluees par les
offices nationaux et les organisations
in /ergouvernemen tales
Tout document ou Jettre cmanant d'un
office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et
constituant un evenement a partir duquel
court un dt:Jai en vertu du traite ou du present reglement d'execution doit etre cxpcdic
par courrier aerien recommande; le courrier
par voie terrestre ou maritime peut etre
utilise a la place du courrier aerien, soit
lorsque le premier arrive normalement a
destination dans les deux jours suivant !'expedition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier
aerien.
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92.2 Språk
a) Om ej annat följer av vad som sägs
under b och c, skall skrivelse eller handling
som inges av sökanden till internationell nyhctsgranskningsmyndighet eller myndighet
för internationell förberedande patcnterbarhetsprövning vara avfattad på samma språk
som den internationella ansökan till vilken
den hänför sig.
b) Skrivelse från sökanden till internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller
myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning får vara avfattad
på annat språk än det på vilket den internationella ansökningen är avfattad, om ifrågavarande myndighet medger att detta språk
användes.
c) Kräves översättning enligt regel 55.2.
får ifrågavarande myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning
kräva att skrivelse som sökanden tillställer
myndigheten skall vara avfattad på samma
språk som översättningen.
d) Skrivelse från sökanden till internationella byrån skall vara avfattad på engelska eller franska.
e) Skrivelse eller meddelande från internationella byrån till sökanden eller till nationell patentmyndighet skall vara avfattad
på engelska eller franska.

92.3 Post/ örsiindclser från nationella patentmyndigheter och mellanstatliga organisationer
Om, enligt konventionen eller dessa tillJämpningsföreskriftcr, handling eller skrivelse, som härrör från eller vidarebefordras
av nationell patentmyndighet eller mellanstatlig organisation, utgör utgångspunkt för
beräkning av frist, skall handlingen eller
skrivelsen sändas med flygpost och i rekommenderad försändelse. Ytbcfordrad post får
dock användas i stället för flygpost, om
ytbefordrad post i regel kommer adressaten
tillhanda inom två dagar från avsändningsdagen eller det icke är möjligt att använda
flygpost.
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Rule 93
Keeping of Records and Files

378

Regle 93
Dossiers et registres

93.1 The Receiving Office

93.l Office recepteur

Each receiving Office shall keep the records relating to each international application or purported international application,
including the home copy, for at least 10
years from the international filing date or,
where no international filing date is accorded, from the date of receipt.

Chaque office recepteur conserve les dossiers et registres relatifs a chaque demande
internationale ou pretendue demande internationalc, y compris la copie pour I'office
recepteur, pendant dix annees au moins a
compter de la <late du depöt international
ou, lorsqu'une <late de depöt international
n'est pas accordee, a compter de la date de
reception.

93.2 The Jnternational Bureau

93.2 Bureau international
a) Le Bureau international conserve le
dossier, comprenant l'exemplaire original,
de toute demande intcrnationale pendant
trcnte annees au moins a compter de la
datc de reception de rexemplaire original.
b) Les dossiers et registres de base du
Bureau international sont conserves indefiniment.

(a) The International Bureau shall keep

the file, including the record. copy, of any
international application for at least 30
years from the date of rec~:ipt of the record copy.
(b) The basic records of thc International
Bureau shall be kept indefinitdy.

93.3 The lnternational Searching and
Preliminary Examining Awhorities

93.3 Administration.i· chargees de la
recherche internationale et
administrations chargees de !'examen
preliminaire international

Each International Searching Authority
and each International Preliminary Examining Authority shall keep the file of each
international application it receives for at
Jeast 10 years from the intemational filing
date.

Chaque administration chargee de la recherche internationale et chaque administration chargee de l'examen preliminaire international conserve Je dossier de chaque
demande intemationale pendant dix annees
au moins a compter de Ja date du depöt
international.

93.4 Reproductions

93 .4 Reproductions

For the purposes of this Rule, records,
copies and files shall also mean photographic reproductions of records, copies, and
files, whatever may be the form of such
reproductions (microfilms or other).

Aux fins de la presente regJe, les dossiers,
copies et registres comprennent egalement
les reproductions photographiques des dossiers, copics et registrcs, quelle que soit la
forme de ces reproductions (microfilms ou
autres).
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Regel 93
Arkivering

93.1 Mottagande myndighet
Mottagande myndighet skall bevara diarium rörande internationell ansökan eller
handling som utges för att vara internationell ansökan samt akt rörande sådan ansökan eller handling, däri inbegripet mottagande myndighetens exemplar, i minst tio
år från den internationella ingivningsdagen
eller, om internationell ingivningsdag icke
åsättes, från dagen för ingivandet.

93.2 Tntemationella byrån
a) Internationella byrån skall bevara akt
rörande internationell ansökan, däri inbegripet arkivexemplaret, i minst trettio år
från dagen för mottagandet av arkivexemplaret.
b) Internationella byråns grundläggande
arkiv och diarier skall bevaras för all framtid.

93.3 Internationell nylzetsgransk11ingsmy11dighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetspröv11ing
Internationell nyhetsgranskningsmyndighct och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning skall bevara akt rörande internationell ansökan som
den mottager i minst tio år från den internationella ingivningsdagen.

93.4 Avskrifter
Vid tillämpning av denna regel skall akter, avskrifter och diarier omfatta även sådana kopior av akter, avskrifter och diarier
som framställts genom fotografering, oavsett vilket slags kopior det gäller (mikrofilm m. m.).
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Rule 9./

Regfe 9./

Furnishing of Copies by the International
Bureau and the lnternational Preliminary
Examining Autlwrity

De/ivrance de copies par le Bureau
international et par !'administration chargee
de !"examen pr8iminaire international

94.l Obligation lo Fumish

94. l Obligation de di!livrance

At the request of the applicant or any
person authorizcd by the applicant, thc International Bureau and the International
Preliminary Examining Authority shall furnish, subject to reimbursement of the cost
of the service, copies of any d::>cumcnt contained in the file of the applicant's international application or purportcd international
application.

A la requetc du dcposant ou de toute personne autorisee par le dcposant, le Bureau
international et !'administration chargce de
!'examen preliminaire international delivrent,
contre remboursement du collt du service,
des copies de tout document contenu dans
le dossier de la demande intemationale ou
de la pretendue demande internationale du
dcposant.

Rufe 95

Regle 95

A vailability of Transfc.:tions

Obtcntion de copies de traductions

95.l Furnishing of Copies of Translations

95. l Obtention de copies de traductions

( a) At the request of the International
Bureau, any designated or elected Office
shall provide it with a copy of the translation of the intemational application furnished by the applicant to that Office.
(b) The Intemational Bureau may, upon
request and subject to reimbursement of the
cost, furnish to any person c:opies of the
translations received under paragraph (a).

a) Sur requete du Bureau international,
tout office designe ou elu lui de!ivre une
copic de la traduction de la demande internationale communiquee audit officc par le
dcposant.
b) Le Bureau international peut, sur req uete et contre remboursement du cout,
dclivrer a toute personne dcs copies des
traductions re~ues conformement a l'alinea
a).
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Regel 94
Skyldighet för internationella byrån och
myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning att tillhandahålla
avskrift

94.1 Skyldighet att tillhandahålla avskrift
På begäran av sökanden eller annan som
bemyndigats av denne skall internationella
byrån och myndighet som utför internationell förberedande patenterbarhetsprövning
mot ersättning för härigenom uppkommen
kostnad tillhandahålla avskrift av handling
i akten rörande sökandens internationella
ansökan eller vad som utges vara internationell ansökan från denne sökande.

Regel 95
Avskrift av översättning

95.1 Avskrift av översiittning
a) På begäran av internationella byrån
skall designerad eller utvald myndighet tillställa byrån avskrift av den översättning av
internationell ansökan som sökanden tillställt ifrågavarande myndighet.
b) Internationella byrån får, på begäran
och mot ersättning för kostnaden, till envar utge avskrift av översättning som mottagits enligt a.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977
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the right to a E11ropcan patent
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A 11tori.mtio11.1· de depe11ses

Anslag till utgifter
Afcdel för ofömtsedda utgifter

F.xercice hudgetaire
Pr1;paratio11 et adoption du hm/get

Räkenskapsår
Förslag till och antagande av budget

Budget prorisoire

Provisorisk budget

Lxfrution du hudget

G e11umfiira11de av budget

R1~g/ement

Vhification des comptes
fi11a11cier
u,~g/ement relatif aux ta.res

Revision
F i11ansregleme11te
A vgif tsreg/eme11te

DROIT DES BREVETS

MATERIELL PATENTRÄTT

Brcl·ctabilite

Patenterbarhet

/11rl'/1tio11s hrci·etah/es
Lxceptions ,/ la hrevetahilite

l'atenterham uppfinningar
U11da11tag frcln patenterbarhet

Nouvcmae
Div11/ga1io11s 11011 opposah/es

Nyhet
Offentliggurande som ej utgör nyhetshinder

Acti1·i1,; i11ve11tive
A pplira1io11 i11d11.1·trie/fr

U ppf inningshöjd
I 11d11striel/ a11viindharhet

Personnes habilitees a demander et a
obtenir un brevet europeen - designation
de l'inventeur

Rätt att söka och erhålla europeiskt patent
- omnämnande av uppfinnaren

Habilitation å depuser 1111e demande de brevet europeen
Pluralite de c/emandeurs
Droit a11 hrn·et europeen

Riitt att inge ansöka11 om europeiskt patent

Demande de brevet europeen par une personne 11011 hahilitee

Europeisk patentansökan gjord av obehörig

Flera sökande
Rätt till europeiskt patent

12
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Art. 62

Anspruch au/ Er/indeme11nung

Right of tlze inventor to he
1111'ntioned

Kapitel III
Chapter III
Chapitre 111
Kapitel IlI
Art. 63

Wirkungen des Europiiisch·
en Patents und der Europäischen Patentanmeldung

Effects of thc European patent and the European patent applkation

Lauf zeit de.1· rnropiiischcn
Pate11ts
Reclztc aus c/e111 europiiiscl•en Patent
U bcrsetz1111g der europiiischrn Patolfschri/t
Wirkung der e11ropäische11
Pate111a11nze/d1111g als natiuna/c H i11dcr/cg1mg
Rechte aus der e11ropiiische11
Pate11tanmeld11ng
nach Veriif fentlichung
Wirkung des Widerrufs des
europiiischen Patents
Schutzbereich
Verhindliche Fassung einer
europiiischen Patentanmeld11ng oder eines europäische11 Patents

Tenn of tlze E11ropea11 patent
Riglzts conferred by a L'11ropec111 patent
Tra11slation of the spccif ication o/ tlze E11ropea11 pate11t
Eq11ira/e11Cl' o/ E11ropca11
fili11g ll'itlr 11atio11a/ f iling

Dic Europäische Patentanmeldung als Gegcnstand dcs
Vcrmögens

The European patent application as an object of
property

Ubertragung 1111d Bestellung
vo11 Rechten
Rechtsheschäftliche Ubertragung
Vertragliche Lizen:.e11
Anwe11dhares Recl11

Trans/er a11d constitutio11 oj
rights
Assignment
Contractual /icensing
Law applicable

DIE EUROPÄISCHE PATENT ANMELDUNG

APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS

Einreichung und Erfordernisse dcr Europäischen Patentanmeldung

Filing and rcquirements of
the European patent application

U11reich1111g der europiiischen Pate11tanmeld1111g

Filing oj the European patent app/ication

Art. 64
Art. 65
Art. 66

Art. 67

Art. 68
Art. 69
Art. 70

Kapitel IV
Chapter IV
Chapitre IV
Kapitel IV
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74

DRITTER TEIL
PARTJll
TROISIEME PARTIE
TREDJE DELEN
Kapitel I
Chapter I
Chapitre I
Kapitel I
Art. 75

Rights eon/ erred by a European patent application alter publication
Effect oj revocation oj rhe
E11ropea11 patent
Extent oj protection
Authentic text oj a European patellt application or
European patent

Prop. 1977 /78: I. Del C
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hre desig111;

Upp/i111111re11.1· rätt alt 0111nii111nas

Effets du brel'et europeen et de la demande
de brevet europeen

Verkan av europeiskt patent och europeisk
patentansökan

Durt;l' du hrc1·1·1 1·1irop1;e11

Ciiltighe1.wid /iir e11rop<'isk1 pate111

Droits co11fht;.1. par le hre\'l't c11ropee11

Rii11.1·1·l'rk1111 a1· e11ropeisk1 pa1e11t

Trad11ctio11 d11 fascicule d11 hrevel europ1;e11

01·ersii1t11i11g 111· den europeiska patt'11/skri/1en
Furopeisk patentansökan jiimställd med 11atio11el/ a11siika11

Vale11r de dep1i1 national du <li'pvt europee11

Droit.1· co11,tere.1· par la demande de hrevet
europc;en aprJ.1· sa p11blicatio11

Rätt.1·1·erka11 av europeisk patentansökan ef1er publicering

Effets de la rei·ocation de hrevet e11rop1;e11

Rätt.1·1·erka11 l'id upphävande av europeiskt
patent
Pate11tskyddet.1· omfattning
Den lydelse av europeisk patentansökan
eller europeiskt patent som iiger vitsord

F.tendue de la protection
Texte de la demande de hrevet curopeen
du brevet europeen faimnt foi

011

De la demande de brevet europeen comme
objet de propriete

Europeisk patentansökan som förmögenhetsobjekt

Trans/ ert et constitution de droits

Överlåtelse och upplåtelse av rättigheter

Cession

Öi'erlatelse

Licence co11tract11el/e
Droit applicable

Licens på grund av avtal
Tillämplig lag

LA DEMANDE DE BREVET EURO-

EUROPEISK PATENTANSÖKAN

PEEN

Depöt de la demande de brevet europeen
et conditions auxquelles elle doit satisfaire

lngivande av europeisk patentansökan
och krav beträffande sådan ansökan

Depot de la demande de brevet europeen

lngivande av europeisk patentansökan

14
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Art. 76

Europäische 1'ei/an111eld11ng

Art. 77

Ohem1ittlu11g europiiischer
Pa te11 tan me/d 1111ge11
Erjordemisse der e11ropiiischn1 Pat1'11tan111dd1111g
Be11e11111111g vo11 V ertragsstaaten
A n111eldctag
t:r/ i11dcme11111111g
l:.'inheitlichkeit der Erf i11d1111g
Of fenharung der Erjind1111g
Pate 11ta11 sp r ii c h e
Z11.rnm 111e11jass11 ng
Jahresg('biihren f iir die e11ropiiisc/1('11
Pat e11 ra11111e/-

Art. 78
Arr. 79

Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 8.f

Art. 85
Art. 86

Luropean divisional application.1·
Forwarding oj E11rop('a11
palcm applicatio11.1·
Re1111il'l'111e111.1· oj thc F.11ropea11 pa1e11t applica1io11
Desig11atio11 oj Co11tracti11g
Stat1>.1·
Dare oj jiling
Desig11a1io11 of tht' i111·c11tor
U11i1y oj i111·c111io11
Disclo.rnre of the i111·c11tio11
The claim.1·
The ahs1ract
Rcnell'al fecs for L11ropea11
patent applicatio11.1·

d 1111g

Kapitel Il
Chapter Il
Chapitre Il
Kapitel Il
Art. 87
Art. 88
Art. 89

Priorität

Priority

Prioritiitsrecht
lnanspruchnahme der Prioritiit
Wirk1111g
des
Prioritiitsrecht.1·

Priority right
Claiming priority
r.'jfect oj priority rii.:ht

ERTEILUNGSVERFAH-

PROCEDURE

REN

GRANT

Art. 90
Art. 91

Eingangspriif ung
Formalpriifung

Art. 92

Erstellung des ettropäischen
Recherchenberichts
Veröffentlichung der europäischen Patentanme/dung
Pruf ungsantrag
Verlängerung der Frist zur
Stel/1mg des Priijungsantrags
Priifung der e11ropäischen
Patentanmeldung

l:.'.rnmination 011 f iling
Examination as to f ormal
requirements
Tlie clrawing up of the Earopean search report
Pub/ication oj a E11ropea11
patent application
Request for examination
Extension oj the period within which requests for
examination may be filed
Examination of the European patent application

VIERTER TEIL
PART IV
QUATRIEME PARTIE

UP

TO

FJÄRDE DELEN

Art. 93
Art. 94
Art. 95

Art. 96
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Dnnw1des divisionnaires e11ropeenne.1·

F11ropei.1·k avdelad ansökan

Tra11s111issio11 des de111a11dcs de hrel'ct e11rop1;c11
Co11di1io11s a11x411eiles doi1 salisfairc la dc1111111dc de hrn·et l'UrOfJl;l'n
J),;_1·ig11mion des E1at.1· co11tracwnts

Ö1•crsii11da11de lll' europeiska patentansökningar
Krc11· p1i europeisk pate11ta11siikan

Datc de 1frp<it
Dc;sig11atio11 de l'i11ve11te11r
U11ill; d'i1n·c111io11

f11gi1·11i11gsdag
Angivande av uppfi1111arc11
Upp/i1111ingen.1· e11hct

l:"xpl>Sl; de /'i11vc11tio11
R e1·01dicarions
Ahn;gl;
Ta.res a111111elles pour la demandc de hrei·er
europeen

A 11giva11de av upp/ i11ni11ge11
Pate11rkra1·
Sammandrag
A rsm•gifler f iir e11ropei.1·k pate11tansökan

Priorite

Prioritet

DroiT de priorite
Rei·endication de priorite

/Wu till prioritet
'y" rkande 0111 prioritet

Effet du droit de priorite

Verkan av riill till prioritet

PROCEDURE JUSQU'A LA D.ELlVRANCE

HANDLÄGGNING TILL
TENT MEDDELATS

Examen fors du dl;pvt
Examen de la demande de brevet europeen
quant certaines irregularites
Etab/issement du rapport de recherche europl;enne
Pub/ication de la demande de brevet europeen
Requete en examen
Prorogation du de!ai de presentation de la
requete en examen

Priiv11ing 1•id ingivandet
Prövning såvitt avser form krav

Examen de la demande de brevet europeen

Patenterbarhetsprövning av europeisk patentansökan

a

lksig11cri11g a1• fiirdragss/11ra11de stater

DESS

PA-

Upprättande av europeisk nyhetsgranskningsrapport
Puhlicering av europeisk patentansökan
Begäran om patenterharhetsprövning
Förlängning av frist för ingivande av begäran om patenterbarhetsprövning
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Z11riickweis11ng oder Erteilung
Veriiffentlid11mg der europiiischcn Patentschrift

Ref usal or grant

FONFTER TEIL
PARTY
CINQUIEME PARTIE
FEMTE DELEN

EINSPRUCHSVERFAHREN

OPPOSITION
DURE

Art. 99
Art. 100
Art. 101

E.inspruch
Einspruchsgriindc
Priif ung des Ei11spruch.1·

Art. 102

Widerruf oder Aufrechterlza/111ng des europäischen
Pa1en1.1·
Veröffentlichrmg
einer
neuen
europäischen
Patentschrif t
Kosten
Beitritt des vermeintliclzen
Patentver/etzers

Opposition
Grounds for opposilion
Examination oj the opposition
Revocalion or main/enance
of 1he Eriropean palenl

Art. 97
Art. 98

Art. 103

Art. 104
Art. 105

Publication oj a spccification of the J:,'11ropean patent

PROCE-

Publication oj a new specif ication of the
European patent
Costs
Intervention of the assumed
in/ ringer

SECHSTER TEIL
PART VI
SIXIBME PARTIE
SJÄTTE DELEN

BESCHWERDEVERFAHREN

APPEALSPROCEDURE

Art. 106

Besclzwerdefälzige Entsclzeidungen
Beschwerdeberechtigte und
Verfahrensbetei/igte

Decisions suhject to appea/

Art. 107

Art. 108

Fristund Form

Art. 109
Art.110
Art.111

Ablzilfe
PrUfung der Beschwerde
Entscheid1mg Uber die Beschwerde
Entscheidung oder Stellungnahme der Gro{Jen Beschwerdekammer

Art.112

Persons entitled to appeal
and to be parties to appeal
proceedings
Time limit and form of ap·
peal
lnterlocutory revision
Examination of appeals
Decisimi in respect of appeals
Decision or opinion of the
Enlarged Board of Appeal
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Rejet de la de111ande ou delivrance d11 brevet
Publication du fascicu/e d11 brevet e11ropt;e11

A 1·slag på eller hifall till a11siikningc11

PROCEDURE D'OPPOSITION

INVANDNINGSFÖRFARANDET

Opposition
Motifs d'opposition
Exa111en de /'opposition

Invändning
Grund för inviindning
Priivning av invändning

Revocation ou maintien du brevet europeen

Upphäl'ande eller 11ppriitthul/11ndc
peiskt patent

Puhlication d'1111 no111•eau fascicule d11 brevet europeen

P11hlicering av ny europeisk patentskri/t

Frais
Intervention d11 contrefacteur pres11111c;

Kostnader
lntriide i invändnings/ örfarande al' den so111
påstås ha begått patentintrång

PROCEDURE DE RECOURS

BESVÄRSFÖRFARANDET

Decision.1· susceptibles de reco11rs

Bes/111 mot vilka talan får föras

Personnes ad111ises å for111er le reco11rs et cl
etre parties å la proced11re

Rätt att /111/fij/ja talan och att 1·ara part
he.n·iirsförf aran de

Dela i et for111e

Tids/ rist och for111 för fullföljd al' talan

Revision prejudiciel/e
Examen du recours
Decision sur le recours

Omprövning
Besviirsprövning
Avgörande av besviir

Decisions
recours

Beslut eller yttrande av den stora besviirskammaren

011

avis de la Grande Chambre de

2 Ni/..sdagen /977/7X. I sam/. Nr I. Del C

P11hliccri11g m· den europeiska patcntskriftc11

a1·

euro-
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COMMON PROVISIONS

SIEBENTER TEIL
PART VII
SEPTIEME PARTIE
SJUNDE DELEN

GEMEINSAME
SCHRIFTEN

Kapitel I
Chapter I
Chapitre I
Kapitel I

Allgemeine Vorschriften fiir
das Verfahren

Common 1>ro\•isions go,·ernini.: proccdure

Art. 113
Art.114

Rcchtliclzes Gehör
/j111itt/1111g von Amts wcgc11

Art. 115

F.inwendungcn Driller

Art. 116
Art. 117
Art. 118

Afii11dlicl1e Verlurncllw1g
Beweisaujnahmc
Einheit cler e11ropiiischc11
Patentanmeldung oder des
europäischen Patents
Zuste//11111:
Fristen
Weiterbehandlung der europäischen Pate11ta11111e/d11ng

Basis oj clecisiuns
Examination hy the L11rop1'an Patent Off ice of its
O\\'n ll!Ofion
Obsen·ation.1· hy thircl parties
Oral proccedings
Taking oj cvidrncc
Unily oj lhe L11ropeC1n palenl application oj Luropean patent
Notij icalion
Time limits
F11r1her processing oj the
E11ropea11 patent applica·
t ion
Res1i111tio in integru111

Art. 119
Art.120
Art.121

Art.122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126

VOR-

Wiederei11set;;,1111g in den
vori[~en Stam/
Anderungen
A ngaben iiher nationale Paten tan mc/d ungen
Hera11zieh11n,;
al/gemeina
Grundsiitze
Beendigung \'Oll Zah/11ngsverp/licht11nge11

A 111cncl11H'nls
111/omwlion conccmi11g 11atio11a/ patent applications
/frjerence to general princip/es
Termination oj jinancia/
ohlit:ations

Kapitel Il
Chapter Il
Chapitre Il
Kapitel Il

Unterrichtung dcr Öffentlichkeit und Behörden

Information to the public or
official authorities

Art. 127

/:'uropiiische.1· Patentregister

Art.128
Art. 129

A kteneinsicht
erscheinende
Hegelmä/3ig
V criiffen t lich ungen
G egenseitige Unterrichtung
Amts- 1111d Rechtshi/je

Register oj European Plltents
Jnspection oj f i/cs
Periodica/ publications

Art.130
Art. 131
Art.132

A11sta11sch von Veröjfentlichzmgen

Exchanges of inf ormatio11
Administrative and legal
co-operatio11
Exchange of p11blicatio11s

19

Prop. 1977 /78: I. Del C
DISPOSITIONS COMMUNES

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Dispositions generales de dispositions
~eneralcs de procedure

Allmänna bestämmelser om förfarandet

F01u/e111e111 des cfrci.rio11.1·
L".rn111e11 c/'offiC<'

U 11derlag _fijr hes/ut
Off icialpriivning

Ohserl'<//ion.1· des riers

Eri11ra11 f rc111 tredje ma11

Proci!dure ora/c
/11structio11
Unicit(; de la demande
ph•n

Afu11tlig förhandling
Bevisupptagning
Europeisk patentansökans eller europeiskt
patents enhetlighet

011

du brevet euro-

Sig11i/ ication
D1;lai.1·
Po11rs11ite de la prOCl;dure de la dema11dedc
hrerei' e11ro1u;e11

Delgivning
Tids/ rister
Återupptagande av handläggning av europeisk patentansökan

Re.1·tit111io i11 illfegrum

A teri11siitta11de i tidigare rättigheter

AJ odij icatio11.1·
lndications relatires aux dema11des de hrei·ct 1111tio11al
R<'.frrcnce aux pri11cipe.1· genhaux

A"11dri11gar
Uppgifter betriiffande 11atione//a pate11tansök11ingar
Tillii111p11i11g av allmä11na principer

Fin des ob/igatio11s

/i11a11cil~re.1·

Preskription m• betal11i11gsskyldighet

Information du public cl des instanccs
officiclles

Information till allmänhet och myndigheter

Registre e11ropee11 des brevets

L"tiropeiskt patentregister

lnspectio11 publique
P11hlicatio11.1· p1;riodiq11e.1·

Ha11dlingars offentlighet
Regelb1111de1 11tko111ma11de publikatio11er

fclumge d'infomwtion.1·
Coaphatio11 ad111i11istratii-e et judiciaire

111/or111ations11tbyte
Administratil't och rättsligt samarbete

Fcha11ge de puhlicatio11s

Uthyre av publikationer
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Vertretung

Representation

A l/gemeine G rundsät::.e der
Vertret 1111g
Zuge/assene Vertreter

General principles å/ representation
Professional representative.i·

ACHTERTEIL
PART VIII
HUITIEME PARTIE
ÅTTONDE DELEN

AUSWIRKUNGEN AUF
OAS NATIONALE RECHT

IMPACT ON NATIONAL
LA W

Kapitel I
Chapter I
Chapitre I
Kapitel I
Art. 135

Umwandlung in cine nationalc Patentanmeldung

Conversion into a national
patent application

U 111vandl11ngsantrag

Art. 136

Ei11reich1111g 11nd V hcrmitt/1111g des Antrags
Forn11•or.1·chriften fiir dic
U mwandlung

Request for the app/ication
oj 11atio11al procedure
Submission and tra11.rnzission oj the request
Forma/ requiremems for
eon version

Kapitel 111
Chapter 111
Chapitre 111
Kapitel 111
Art. 733
Art. 134

Art.137

Kapitel Il
Chapter Il
Chapitre Il
Kapitel Il

Nichtigkeit und älterc
Rcchte

Revocation and prior rights

Art. 138
Art. 139

N ichtigkeitsgriinde
Alterc Rechte und Rechte
mit
gleichem
Anmeldeoder Prioritiitstag

Grounds for revocation
Rights oj earlier date or the
same date

Kapitel III
Chapter 111
Chapitrc 111
Kapitel 111
art. 140

Sonstige Auswirkungen

Miscellaneous effccts

Nationale Gehra11chsm11ster
und Gebrauchszertifikate
Jahresgebiihren fiir das europiiische Patent

Nationai uti/ity mode/s and
uti/ity certijicates
Renewal fees for E11ropean
patents

NEUNTER TEIL
PART IX
NEUVIEME PARTIE
NIONDE DELEN

BESONDERE OREREINKOMMEN

SPECIAL AGREEMENTS

Art. 142

Einheitliche Paten te

Unitary patents

Art. J..11
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Reprcst•ntation

Representation

l'ri11cipc.1· gh1,;rwn rcl{ltifs a la represen tat ion
l\.Ia11dmc1ires agr<;l;.I"

A l/111ii1111a principer jiir represt!!ll{l/ion
A 11ktori.rerade umh11cl

lNCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

INVERKAN PA NATIONELL RATT

Transformation en demande de brevet
national

Omvandling till nationell patentansiikan

Dc111a11dc d'e11gagc111e111 de /{I prodd11re nationa/e
Pn;_1·c11tatio11 cl 1rn11.rn1is.l"i(l11 de la rc1111he

Begiiran 0111 011n·a1ulli11g

Conclitions c/c jornll' de la lra11sfor11ltltion

For111e//a krav .fiir (l/ll\'antlli11g

N ullitc et droits anterieurs

Ogiltighet och äldre rätt

Ca11se.1· de 11111/it<;
Druits a111,;rie11rs c·t droils aya111 pris nais.\"{lflCC å la mh11e dalt'

Ogi/tighetsgrundcr
Aldrc riitt och rt'itt 1·id
eller prioritctsdag

Autres incidences sur le droit national

Ovrig inverkan pil nationell rätt

Mode/es d'111i/ifr er ccrtificats 1/'11rilit1; natiomwx
Taxcs a111111cl/c.1· po11r le hrC\"1'/ e11ropee11

Natio11el/{I 11y1tighcrs111odel/er och certifikat
för 11yttighets111ode//
Arsai·gi_fter för europeiskt patent

ACCORDS PARTJCULIERS

SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER

Brevl't 1111itaire

Enhetliga patent

/11gii"1111dc och ii1·crsiincla11cle m· hcgiira11

1m1111ltl

ansii/wings-
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Besondere Organe dcs Europiiischen Patl'!ztamts
Vertret1111g 1·or den hcso11dcrn1 Organen
Lngercr A ussc/111/J dcs Va11·a/t 1111gsrats
lkck1111g der Kosten f iir dil'
DurchJ iihrung he.rn11clercr
Aufgabcn
Zah/1111gen au/grund der / iir
die A uJ rcchterhaltung dcs
einheitlichen Patents erhohenen Gehiihrcn
Die europiiische Pate11/a11111dd1111g als Gegenstand des
V ermiigens
Ge111<'i11sa111e f.Jenc11n1111g

Special dcpartments oJ the
l:·uropcan Patent 0/ /ice
Rcpresc11tation hcfore special depart111ents
Select committee o/ the Admini.Hratil•e Co1111cil
Co1·er for cxpenditure for
carrying out special tasks

ZEHNTER TEIL
PART X
DIXIf.'.v1E PARTIE
TIONDE DELEN

INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH DEM
YERTRAG OBER DIEINTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT
AUF
DEM GEBIET DES PATENTWESENS

APINTERNATIONAL
PLICATION PURSUANT
TO THE PATENT COOPERATION TREATY

Art.15U

An\\'endung des Vertrags
iiber die i111ematio11ale 711s11111111e11arhcit au/ dem Gehiet dc.1· Paten111·esens
Da.1· Luropiiischc P11tenta111t
als A n111e/dea1111
Linreichung 111ul W<'iter/eitung der intemationa/en
Anmeldung
Das Europiiische Pate11ta111t
als ffrsti11111111ng.m111f
Das Luropiiische Paten/amt
als fntcrnationale Recherchenbl'/1iirc
Das Europäische Patentamt
als mit der intcmationa/cn
vor/iiujigen PriiJung bcauJtragte Behiirde
Das Europiiische Paten/amt
als ausgewiihltes Amt
/11tcrnatio11aler Rechcrchenbericht

Application of the l'at<'lli
Cooperation Trcaty

Art. 143
Art. 144
Art. 145
Art. 146

Art. 147

Art. 148

Art. !4<J

Art. 151
Art. 152

Art. 153
Art. 154

Art.155

Art.156
Art. 157

Pay111c11ts in respect oj rcnewal Jces for unitary patent.1·
The 1:"11ropea11 patent appli·
cation as an ohject oJ property
Joint designation

The Luropean Patent Ojfice
as a reccil'ing OJ Jicc
Filing and tran.smitta/ of tlze
intemational application
The European Patent Oj fia
as a designa/ed OJ /ice
The E11ropea11 Patent OJjice
as an lntemalional
Searching A uthority
The Europcan Patent 0/fice
as an lnternational
Preliminary
Examining
A uthority
The European Patent Off ice
as an e/ected Off icc
/nternational searclz report
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/11stance.1· spl;cia/es de /'O/jice e11rOpi:C11 cles
bre1·ets
Representation devant les i11star1ces specia/es
Comitl; restreint du Conseil d'ad111i11istratio11
Couverture des depenses pour les ttiches
speciales

Siirskilda organ inom dc1 europeiska pa1en1F1'rkct
Ombru/ in/iir siinki/da org<1n

Verse111e11ts au titre des taxes de 111ai11tie11
en l'igueur c/11 hreret unitairl'

Hc1a/ning m· ärsargif ler f iir enhe1/iga patent

De la de1111111dc de hre1·et e11roph•11 co111111e
ohjet de proprit!te

Luropeisk p:1tc·ntc111siikan
he1sobjekt

Desig11atio11 conjointe

G e111e11.rn111 clesignering

DEMANDE lNTERNATIONALE AU
SENS DU TRAlTE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS

INTERNATIONELL ANSÖKAN
ENLIGT KONVENTIONEN OM PATENTSAMARBETE

App/ication du Traitc; de Cooperation en
11wth)re de hn•1·ets

Ti//ii111pning
sa111arbete

L'Ofjice e11ropeen des brei•ets, 0/fice n:cepteur
Dc;påt et transmission de la dnnande i111ernalio11a/e

Dc1 e11ro1wiska p111enl\'l'l'k1·t sol/I 111011aga11cle 111y11dighe1
/11gi1·w1de och ii1·crsii11dandc m· i11tematio11d/ ansiikan

L'Of fice e11roph'11 des hrerets, Office <frsiune
L'Ofjice europeen des hrevets, admi;zisstration clwrgee de la recherche i11ternationale
L'Office europeen des brevets, administration chargee de /'examen preli111inaire international

D('( 1•11ropciska pate111rcrket som designerad
/Il y Il dig h (' t

L'Office europc;en des brevets, Off ice ,;/11
Rapport de recherche internationa/e
Rapport de recherche intenwtionale

Siirski/1 ulskou inom fiin·a/1ning.1nldet
Tiickning a1· kostnader för siirski/da 11ppgifta

111·

.WJ/11

fiir111iigen-

konrentionc11 0111 pate11t-

Det europeiska pate1111·erket som i11ternatio11el/ nyhc·1sgra11.1k11i11gs111yndiglte1
Det europeiska patent1·erket su111 myndighet för internationell fiirhacdandc parrnterharhetsprii1·11 i ng
Det europeiska palent\'crkct som 11/vald
111 y Il dig h (' t

l 1111'rn<1t ioncl/ 11ylte 1sgrw1sk11ing\rllf!f11>r1
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Art. 158

Veröffe11tliclwng der internatio11alen Anmeld1111g wzd
ilzre Vbermittl1111g an das
E11ropäische Patentamt

P11b/ication oj the intematiu11a/ applicatio11 and it.1·
supply to the E11ropea11 Patent Oj jice

ELFTER TEIL
PART XI
ONZJl?,ME P ARTIE
ELFTE DELEN

OBERGANGSBESTIMMUNGEN

TRANSITJONAL PROVISIONS

Art.159

Verwaltungsrat wiihrend einer Ubergangszeit
Ernenmmg von Bedie11stete11 wiihrend einer Vbergangszeit
Erstes Haushaltsjahr
Stuf enweise
Ausdeluzung
des Tiitigkeitsbereichs des
E11ropiiische11 Patentamts
Zugelassene Vertreter während ei11er Vbergangszeit

Administratire Co1111cil d11ri11g a trwzsiticmal period
Appoi11tment oj employees
durini.: a 1ra11sitiu11a/ paiod
First accounting period
Progressive expansion of
the jield of activity oj the
European Patent Ojjice
Projessional represe111a1i1·es
during a transitional period

ZWÖLFTER TEIL
PART XII
DOUZIEME PARTIE
TOLFTE DELEN

SCHLUSSBESTIM-

FINAL PROVISIONS

Art. 164

Ausfiihrungsordnung
und
Protokol/e
Unterzeichnung Ratifikation
Beitritt
Vorbehalte
Riiumlicher Anwendungshereiclz
lnkrafttreten
A 11/nahmebeitrag
Geltungsdauer des Vbereinkommens
Revision
Streitigkeiten
zwischen
Vertragsstaaten
KUndigung
Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte

Art.160

Art. 161
Art. 162

Art. 163

Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art.170
Art. 171
Art.172
Art.173
Art.174
Art.175

MUNGEN

lmp/ementing Reg11/atio11s
and Protocols
Signature - Ratification
Accession
Reservations
Territorial field oj application
Entry into force
Initial co11trib11tio11
D11ratio11 oj the Convention
Rel'ision
Disputes between Contracting States
De111mciation
Preservation oj acquired
rights

Prop. 1977 /78: I. Del C

25

Publication de la demande internationale et
communication cl l'Office europcen des
brevets

Publicering av internationell ansökan och
ö1•ersiindande av denna till det europeiska
patentverket

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ÖYERGANGSBESTAMMELSER

Conseil d'administrarion pendant 1111c p,;_
riode transitoire
No111i11mions d'age11ts durant une phiode
transitoirc

Fiin·alrni11gsråd under en iirergå11gstid
U111iilll11i11g m• rjii11src111iin 1111dcr en iil'er·
gångstid

Premier exercice budghaire
Extension progressive du challlp d'activite
de /'Of fice europi;en des hrcret.1·

Det jiirsta riike11skapsäret
Stegri.1· 111vidg11i11g m· det europeiska patcn11•erkcrs verksamhct.1·0111rilde

t"landataire.1· agrfrs pcndant une P<;riode
transitoire

Auktoriserade ombud under en övergångsrid

DISPOSITIONS FINALES

SLUTBESTAMMELSER

Ri'glement d'exh·urion er protocoles

Ti/liimpningsfiireskrif ter och protokoll

Sig1111t11rc -

U11dertl!Ck1111111/e och ratificering

Ratif ication

Adlu;sion
Re.l't!n·e.1·
Champ d'application territorial

A11s/11111i11g
Fiirhehä/l
Geografiskt 1illiimp11ingsområde

Entrl;e en vig11e11r
Coti.rntion iniriale
Durt!e de la convention

I kr af 11riida11de
Ti/lt riidesbidrag
K11111·cntione11s giltighetstid

Revision
Di//hends enlre Etats conrractan/s

RiTision
'frister mellan fördragsslutande stater

D,'nonciation
Ri;.1·en·e de.1· droits acquis

U ppsiigning
/111·erka11 på uppkomna riittigheter
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Art. 176

Art. 177
Art. 178

26
Finanzielle
Rechte
und
Pf lichten eines a11sgeschiedene11 Vertragsstaats
Sprachen des Vhereinkommens
0 hermit1/1111ge11 1md Notifikationen

Fina11cial rights a11d obligatio11s of a former Contracling Stare
Languages of the Con rention
Tra11smissio11 and 11otifica1io11.1·
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Droits ct obligations en matiere financiere
d'1111 Etat contractant ayant cess,; d'erre
partie cl la co111·e11tio11
La11g11e.1· de la co111·e11tio11
Tran1·111is.1·ions et notif ications

E.ko110111iska riittigheter och skyldigheter för
so111 frå11triitt konventionen

.11m

Ko111·e111io11e11s språk
01'ersiindande och wulerriittelser
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UBERF.INKOMMEN
UBER DIE ERTEILUNG .EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES
PATENTUBEREINKOMMEN)

CONVENTION
ON THE GRANT OF EUROPEAN
PATENTS (EUROPEAN PATENT
CONVENTION)

PRAAMBEL

PREAMBLE

Dit: Vatragsstaaten in dem Bcstreben, die Zw:ammenarbeit
zwischen den curopäischen Staaten auf dem
Gcbiet dcs Schutzes dcr Erfindungen zu
verstärken,
in dem Bestreben, einen solchcn Schutz
in diesen Staaten durch cin einheitliches Patcnterteilungsvcrfahrcn und durch die
Schaffung bestimmkr cinheitlicher Vorschrifter för die nach dicscm Vcrfahren erteilten Patcnte zu crrcichen,
in dem Bcstreben, zu diesen Zwecken ein
Dbereinkommen zu schliel3en, durch das
eine Europische Patentorganisation geschaffen wird und das ein Sonderabkommen im Sinn dcs Artikels 19 der am 20
März 1883 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 14. Juli 1976 revidierten Yerbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und eincn n::gionalen Patentvertrag im Sinn des Artikds 45 Absatz
1 des Vertrags iiber dic internationale Zusammcnarbeit auf dem Gcbict des Patcntwesens vom 19. Juni 1970 darstc!Jt sind wie folgt iibereingekomrncn:

The Contracting Statcs,
Dcsiring to strengthen ca-operation betwecn thc Statcs of Europc in respcct of the
protection of inventions,
Dcsiring that such protcction may be obtaincd in thosc States by a single proccdure
for thc grant of patents. and by the establishmcnt of ccrtain standard rules governing patents so granted,
Desiring, for this purpose, to concludc a
Convention which establishes a European
Patent Organisation and which constitutes a
special agreement within thc meaning of
Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris
on 20 March 1883 and last revised on 14
July l 967. and a regional patent treaty
within the meaning of Articlc 45, paragraph
1. of the Patent Cooperation Treaty of 19
June 1970,

Have agreed on the following provisions:

ERSTER TEIL

PARTI

ALLGEMEINE UNO INSTITUTIONELLE VORSCHRIFTEN

GENERAL AND INSTITUTIONAL
PROVISIONS

Kapitel I

Chapter I

Allgemeine Vorschriften

General provisions

Artikel 1

Artic/e 1

Europäisches Recht f iir die Erteilung von
Patenten

European law for tlze grant oj patents

Durch diescs Dbercinkommen wird ein
den Yertragsstaaten gemeinsames Recht fiir
die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffcn.

A system of law, common to thc Contacting States, for the grant of patents for
invention is hereby established.
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(Övcr<ittn ing)

co:--.;VENTJOl\
SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS
EUROPf:ENS (CONVENTlON SUR LE
BREVET EUROPEEN)

KONVENTION
OM MEDDELANDE AV EUROPEISKA
PATENT (EUROPEISK PATENTKONVENTIOl\)

PREAMBULE

PREAMBEL

les Etats contractants,
Dcsireux de renforcer la coopcration
entre les Etats europcens dans le domainc
de la protection dcs invcntions,

De fördragsslutandc staterna,
vilka önskar stärka samarbetet mellan
Europas stater såvitt avser skyddet för uppfinningar,

Dcsireux qu'une telle protectillll puisse
etrc obtenuc dans ccs Etats par une procedure uniquc de dclivrance de brevets et par
\'etablissemant de certaines reglcs uniformcs
regissant les brevets ainsi dclivres.

vilka önskar att sådant skydd skall kunna
erMllas i dessa stater genom ett enda förfarande för meddelande av patent och genom
infi.irandct av vissa cnhetliga regler rörande
patent som meddelats genom detta förfarande,
vilka ör.skar i detta syfte avsluta en konvention, genom vilken en curopcisk patentorganisation upprättas och vilken utgör sådan siirskild överenskommelse som avses i
artikel 19 i den konvention för industriellt
rättsskydd som undertecknats i Paris den 20
mars 1883 och senast reviderats den 14 juli
1967 och sådant regionalt patentfördrag
som avses i artikel 45.l i konventionen om
patentsamarbete av den 19 juni 1970,

Oesircux. a ccs fins, de conclure une convention qui institue une Organisation europecnne des brevets ct constitue un arrangcmcnt particulier au scns de l'articlc 19 de
la Convention pour la protection de la proprietc industrielle signec i1 Paris le 20 mars
1883 et revisec en dernicr lieu le 14 juillet
1967 et un traitc de brevet regional au sens
de \'article 45, paragraphe 1, du Traite de
Coopcration en maticre de brevets du 19
juin 1970,

sant convenus des dispositions suivantes:

har överenskommit om följande:

PREMIERE PARTIE

FÖRSTA DELEN

DISPOSITIONS GENERALES
ET INSTITUTIONNELLES

ALLMÄNNA OCH ORGANISATORISKA BEST AMMELSER

Chapitre I

Kapitel I

Dispositions generales

Allmänna bestämmelser

Article premier

Artikel l

Droit europeen de delivrance de brevets

Europeisk rätt såvitt avser meddelande av
patent

Il est instituc par la presente convention
un droit commun aux Etats contractants en
matiere de delivrancc de brevets d'invention.

Genom denna konvention skapas en för
de fördragsslutande staterna gemensam rätt
såvitt avser meddelande av patent på uppfinningar.
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Artikel 2

Articlc 2

F.11ropiiische.1· Patent

E11ropea11 patent

(I) Dic nach clicsem Cbercinkommen crtciltcn Pat.:ntc wcrdcn als curopäischc Patentc bczcichnct.
(2) Das curop;iischc Patent hat in jcclem
Vcrtragsstaat, fiir den es crtcilt worden ist,
dicsclbc Wirkung und untcrliegt dcnselbcn
Vorschrift.:n wic cin in diescm Staat crtciltes nationalcs Patent, soweit sich aus dicscm Obcrcinkommen nichts andcres ergibt.

( 1) Pat..:nts granted by virtuc of this
Convcntion shall be calkd Europcan patents.
( 2) The European patent shalL in cach of
thc Contracting Statcs for which it is granted. have the effcct of and be subj..:ct tL) thc
same conditions as a national patent granted by that State. unkss otherwisc providcd
in this Convcntion.

Artikel 3

Article 3

Terriioria/e Wirk1111g

Tcrrirorial ejjcct

Dic Ertcilung des europäischcn Patents
kann fiir cincn, mchrcrc oder alle Ve.rtragsstaatcn bcantragt werden.

Th..: grant of a Europcan patent may be
rcqucsted for onc or morc of thc Contracting Statcs.

Artikel 4

Article 4

E uropi:iischc Par en /orga:1 isat ion

t:uropean Patent OrR'misation

(1) Durch dicses Obcreinkommcn wird
cinc
Europäische
Patentorganisation
gcgriindct, die nachstchcnd Organisation
gcnannt wird. Sie ist mit verwaltungsmäBigcr und finanzicller Sclbständigkcit ausgestattet.
(2) Dic organc dcr Organisation sind:

(I) A Europcan Patent Organisation,
hercinafter rcferrcd to as thc Organisation, is
established by this Convcntion. It shall havc
administrative and financial autonomy.

a) das Europäischc Patentarnt;
b) der Vcrwaltungsrat.
(3) Die Organisation hat die Aufgabe,
die europäischcn Patcnte zu crteilen. Diese
Aufgabe wird vom Europäischen Patentamt
durchgcfiihrt, dessen Tätigkeit vom Verwaltungsrat iibcrwacht wird.

(2) The organs of thc Organisation shall
be:
(a) a Europcan Patent Office;
(bl an Administrative Council.
(3) The task of thc Organisation shall be
to grant European patents. This shall be
carricd out by the European Patent Office
superviscd by the Administrative Council.

Kapitel Il

Chapter Il

Die Europäischc Patentorganisation

The European Patent Organisation

Artikel 5

Article 5

Rechtsstellzmg

Legal status

(1) Die Organisation besiti:t Rcchtspersönlichkeit.

(1) The Organistion shall have legal personality.
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Article 2

Artikel 2

Brevet europeen

Europeiskt patent

(I ) Les brevets delivres en vcrtu de la
presentc convention sont denommes brevets
europccns.
(2) Dans chacun des Etats contractants
pour lesquels il est delivrc, le brevet curopeen a les m~mes cffets et est soumis au
meme regimc qu'un brevet national delivre
dans cct Etat, pour autant quc la prescnte
convention n'cn dispose pas autrcment.

(I) Patent som meddelas enligt denna
konvention benämnes europeiskt patent.
( 2) Europeiskt patent skall i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats
ha samma verkan och regleras av samma
bestämmelser som ett i den staten meddelat
nationellt patent, om ej annat sägs i denna
konvention.

Article 3

Artikel 3

Portee territoriale

Territoriell omfattning

La dclivrance d'un brevet europcen pcut
etre demandee pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour run d'cntrc
cux seulemcnt.

Europeiskt patent får sökas för en eller
flera av do.: fördragsslutande staterna.

Article 4

Artikel 4

Organisation europeenne de.1· hre1•ets

(I J Il est institue par la prcsente convcntion une Organisation europeenne des brevets. ei-aprcs denommee !'Organisation.
Ellc est dotec de J'autonomic administrative
et finaneiere.
(2) L..:s organes de !'Organisation sont:

/:'uropeisk patentorganisation
( 1) Genom denna konvention upprättas

en europeisk patentorganisation, i det följande benämnd "organisationen". Den skall
vara självsfändig i administrativt och ekonomiskt avseende.
(2) Organisationens organ skall vara:

al l'Offiee europecn des hrevcts:
b) Le Conseil d'administr;1tion
3) L'Organisation a pour tache de dclivrer les brevets europeens. Cette tftche est
exccutee par l'Officc europeen des brevets
sous le controle du Conseil d'administration.

a) ett europeiskt patentverk;
b) ett förvaltningsråd.
(3) Organisationens uppgift är att meddela europeiska patent. Denna uppgift skall
utföras av det europeiska patentverket under tillsyn av förvaltningsrådet.

Chapitrc Il

Kapitel Il

L'organisation europeenne des brevets

Den europeiska patentorgani<Jationen

Article 5

Artikel 5

Statut juridique

(I J L'Organisation a la personnalite juridique.

Riit tslig ställning

(I) Organisationen är juridisk person.
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(2) Dic Organisation besitzt in jedem
Vctragsstaat die weitestget.cnde Rcchtsund Gcschäftsfähigkeit, dic juristischen
Personen nach dessen Rechtsvorschriften
zuerkannt ist; sie kann insbesondere bcwegliches und unbewegliches Vermögcn crwerben und vcräuBern sowic vor Gericht
stehen.
(3) Der Präsident dcs Europäisehen Patentamts vertritt dic Organisation.

(2) In each of thc Contracting States, thc
Organisation shall enjoy the most cxtensive
legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in
particular acquire or dispose of movablc
and immovable property and may be a
party to legal proccedings.

Artikel 6

Artic/e 6

Sitz

(3) The President of the Europcan Patent Officc shall rcpresent the Organisation.

Seat

Mtinchen.
(2) Oas Europäisehe Patcntamt wird m
Mtinchen errichtet. Es hat e nc Zweigstellc
in Den Haag.

(I) The Organisation shall ha ve its seat
at Munich.
(2) The European Patent Office shall be
set up at Munich. It shall have a branch at
The Haguc.

Artikel 7

Article 7

Die11ststc/le11 des L11ropiiische11 Pate11ta111ts

Sub-of f ices oj the Luropean Patelll Office

In den Vcrtragsstaaten und bei zwischenstaatlichen Organisationen auf dem
Gebiet dcs gewerblichen Rechtsschutzes
können, sowcit crfordcrlich ·Jnd vorbehaltlich der Zustimmung des betn:ffcndcn Vcrtragtsstaats oder dcr betreffcnden Organisation, durch BcschluB des \'crwaltungsrats
Dienststcllcn dcs Europiiischen Patcntamts
zu Informations- oder Verbindungszwecken
geschaffen wcrden.

By decision of thc Administrative Council, sub-offices of the European Patent Officc may be created if nced be, for thc purposc of information and liaison, in the
Contracting States and with inter-governmcntal organisations in the field of industrial property, subject to the approval of thc
Contracting Statc or organisation concerned.

Artikel 8

Article 8

(1) Die Organisation hat ihren Sitz in

Vorrechte 1111d /111mu11itäte11

l'rivilege.1· and imm1111itie.1·

Die Organisation, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Bedicnstctcn dcs Europäischen Patentamts und die sonstigcn Personen, die in dem dicscm Dbcreinkommen beigefiigtcn Protokoll Uber Vorrechte und Immunitätcn bczcichnet sind u:1d an der Arbeit dcr Organisation tcilnehmen, gcnieBen
in den Hoheitsgebicten dcr Vertragsstaaten
dic zur DurchfUhrung ihrer Aufgabcn erforderlichcn Vorrcchte und lmmunitäten
nach MaBgabe dieses Protokc.Jls.

The Protocol on Privilegcs and Immunities annexed to this Convcntion shall definc
thc conditions under which thc Organisation, the mcmbers of the Administrative
Council, thc cmployces of thc European
Patent Office and such other persons spcci·
ficd in that Protocol as take part in thc
work of thc Organisation, shall enjoy, in the
tcrritory of cach Contracting Statc, the privilcges and immunitics ncccssary for thc
pcrformancc of their duties.
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(2) Dans chacun des Etats contractants,
l'Organisation posscde la capacitc juridiquc
la plus !arge rcconnue aux personnes moraks par la legislation nationale; elle peut notamment acquerir ou alicner des biens 1mmobilicrs ct mobiliers et ester en justiee.

(2J Organisationen skall i varje fördragsslutande stat åtnjuta den mest omfattande riittskapacitet som enligt den statens
rlitt tillkommer juridiska personer. Särskilt
giillcr att organisationen skall kunna förvärva och överlåta fast och lös egendom
samt vara part i rättegång.

(3 J Le President de l'Officc europeen des
brevets rcprcsentc !'Organisation.

(:1) Det europeiska patentverkets president företräder organisationen.

Article 6

Artikel 6

Si<~gc

Säte

t 1) L'Organisation a son sicgc il Munich.
(2) L'Offiee europecn dcs brevets est situc i1 Munich. Il a un departement il La
Hayc.

(I) Organisationen skall ha sitt siite i
Miinchen.
(2) Det europeiska patentverket skall förläggas !il.I Miinchcn. Det skall ha en filial
Ha ag.

Articfr 7

Artikel 7

Age11n·s de l'Office curopl;<'ll des brevets

Det europeiska patentverkets i11f orma1io11skomor

Par decision du Conseil d'administration,
dcs agenees de l'Offic1: 1:uropecn cles brevets
jJl!UVent etre cn:es, en tant que de bcsoin.
dans un hut d'information ou de liaison,
dans les Etats contractants ou aupres d'organisations intergouvernementales competer111:s en maticrc de propriete industrielle,
sous rcscrvc du consentement de l'Etat
contractant ou de !'organisation intcressce.

Under förutsättning av vederbörande
stats eller organisations godkännande kan,
om så erfordras, genom beslut av förvaltningsrådet inrättas informationskontor för
det europeiska patentverket i fördragsslutandc stat och hos mellanstatlig organisation på det industriella rättsskyddets område med uppgift att där svara för information och kontakter.

Artic/e 8

Artikel 8

Privih~gcs

et i1111111111it1'.1·

Privilegier och immunitet

Le protocolc sur les privilcges et immunitcs annexc il la presente convcntion definit
les conditions dans lesquelles !'Organisation, ks mcmbres du Conscil d'administration, les agents de l'Office europeen des
brevets cl toutcs autrcs personnes mentionnecs dans ce protoco.lc qui participen! aux
activites de !'Organisation, jouissent, sur le
tcrritoir1: dcs Etats contractants, dcs privileges et immunitcs ncccssaires a l'accomplisscment de lcur mission.

3 Hiksdug1·11 /977/78. I sam/. Nr I.
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Organisationen, förvaltningsrådets medlemmar, det europeiska patentverkets tjänstemän och de övriga personer, vilka anges i
det protokoll angående privilegier och immunitet som fogats vid denna konvention
och vilka deltager i organisationens verksamhet, skall, i den omfattning som sägs i
protokollet, inom de fördragsslutande staternas områden åtnjuta de privilegier och
den immunitet som fordras för att de skall
kunna fullgöra sina uppgifter.
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Artikel 9

Article 9

Ha/tung

Liability

( 1) Dic vcrtraglichc Haftung <ler Organisation bcstimmt sich nach d·~m Rccht, das
auf den betreffendcn Vcrtrag anzuwenden
ist.
(2) Die aufkrvcrtragliche Haftung der
Organisation fUr Schädcn, die durch sic
odcr dic Bcdiensteten des Eu mpäischen Patcntamts in Ausiibung ihrer Amtstätigkeit
verursacht worden sind, bcslimmt sich
nach dem in dcr Bundesrepublik DcutschIand geltcndcn Recht. Ist dcr Schaden
durch die Zwcigstcllc in Den Haag odcr eine
Dicnststcllc odcr durch Bcdienstctc, dic cincr
dicser Stelkn angehörcn, wrursacht worden, so ist das Rccht des Vertragsstaats anwwcnden, in dem sich die bctreffondc Stelle
befindct.
(3) Die persönliche Haftung der Bediensteten <les Europäischen Patentamts gegeniibcr <ler Organisation bcstimmt sich nach
den Vorschriftcn ihrcs Statut> oder der för
sic gcltcndcn Beschäftigungsb·~dingungen.
(4) Fiir dic Rcgclung der Strcitigkeiten
nach den Absiitzcn 1 und 2 sind folgcnde
Gcrichtc zuständig:
a) bci eincr Strcitigkeit nach Absatz 1
das zuständige Gericht der Bundesrepublik
Dcutschland, sofcrn in dem von den Partcien gcschlosscncn Vcrtrag nicht cin Gcricht cincs andcren Staats bcstimmt worden
ist;
b) bci eincr Streitigkeit nach Absatz 2, je
nach Lage <les falls, entwcder das in dcr
Bundcsrcpublik Dcutschland zuständigc
Gcricht oder das zuständige Gericht des
Staats, in dem sich die Zweigstelle oder die
Dicnststclle bcfinde.t,

(I) The contractual liability of thc Organisation shall be governcd by the law· applicablc to thc relevant contract.

(2) The non-contractual liability of the
Organisation in rcspcct of any damagc caused by it or by thc employces of the Europcan Patent Office in the performance of
thcir dutics shall be govcrncd by thc provisions of the law of thc Federal Republic of
Gcrmany. Where the damage is causcd by
thc branch at The Hague or a sub-office or
employecs attachcd thereto, the provisions
of the Iaw of thc Contracting State in which
such branch or sub-office is located shall
apply.
(3 J The personal Jiability of thc cmployees of the European Patent Office towards the Organisation shall be laid down
in thcir Service Rcgulations or conditions of
employment.
( 4) The courts with jurisdiction to settle
disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:
(a) for disputes under paragraph l, thc
courts of compctent jurisdietion in the Federal Rcpublic of Germany, unless the
contract concluded bctween the parties designates the courts of another State;
(b) for disputes under paragraph 2,
cithcr thc courts of competent jurisdiction
in the Federal Rcpublic of Germany, or thc
courts of compctent jurisdiction in the Statc
in which thc branch or sub-offiec is located.

Kapitel 111

Chapter 111

Das Europäische Patcntamt

The European Patent Office

Artikel JO

Article JO

Le i tung
(I) Die Lcitung dcs Europäischen Patent-

Directio11
(1) The European Patent Office shall be
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Article Y

Artikel 9

R esponsahi lit(;

Ansvar

responsabilite contractuelle de
!"Organisation est rcgic par la loi applieahlc
au contrat en cause.

(I) Organisationcns kontraktsr~ittsliga ansvar avgöres enligt den lag som ~ir tillämplig på ifrågavarande avtal.

(2) La responsabilite non contractuelle
de !'Organisation en ce qui concerne les
dommages causcs par elle et par les agents
de l'Offiee europcen cles brevets dans l'exerciee de leurs fonctions est rcglcmcntfr Cl1llformc1111:nt aux dispositions de la loi en vigueur en Rcpublique federale d'Allemagne.
Si les lkimmagcs ont etc causes par le dcpartcment de La Hayc ou par une agence.
ou par des agents relevant du departement
ou de ectte agencc, la Ini applicablc est celle
de I"Etat contractant dans lcqucl le departement ou L1gencc est situc.
<31 La rcsponsabilite personnelle des
agents de l'Office europecn ctcs brevets envers !"Organisation est reglec dans les dispositions fixant lcur statut ou le regime qui
leur est applicable.
(4l Les juridictions compctentes pour regler les litigcs vises aux paragraphes 1 et 2
sont:
a) en ce qui coneerne les litiges vises au
paragraphe I. les juridictions cnmpetentes
de la Rcpublique federale d'Allemagne, it
dCfaut de la dcsignation de la juridiction
d'un autre Etat dans le cllntrat conclu entre
les parties;
bl en cc qui concerne les litiges vises au
paragraphe 2. selon le cas, soit les juridictions n)mpetenks de la Republiquc federale
d'Allemagne, soit les juridictions compctentes de l'Etat dans lcquel le departement ou
l'agence est situe.

( 2) Organisationens utomobligatoriska ansvar för skada som orsakats av organisationen eller av det europeiska patentverkets
tj[instemän vid fullgörandet av deras uppgifter avgöres enligt glillande r[Ht i Förbundsrepubliken Tyskland. Har skadan orsakats av filialen i Haag eller av informationskontor eller av tjänsteman vid denna
filial eller vid sådant kontor, tillämpas lagen i den fördragsslutande stat, i vilken
filialen eller kontoret ligger.

Chapitre 111

Kapitel 111

L 'office europcen des brevets

Det europeiska patenh'erket

Article JO

A rtikc! 10

( 1) La

Direction
(I J La direction de l'Office europeen des

( ~) I friiga om det europeiska patentverkets tjänstemäns personliga ansvarighet
gentemot organisationen gäller vad som
sägs i deras tjänstgöringsreglemente eller i
anst~il In i ngsvillkoren.
(4) Nedan angiven domstol iir behörig
att pri.iva tvist i fr[1gor som avses under I
och 2:
a) tvist i fråga som avses under I, behörig
domstol i Förbundsrepubliken Tyskland,
om icke i det mellan parterna ingångna avtalet föreskrivits att tvisten skall prövas av
domstol i annan stat;
b) tvist i frf1ga som avses under 2, antingen hchi.irig domstol i Förbundsrepubliken
Tyskland t:llcr i föreknmmandc fall bL·hörig
domstol i den stat. i vilken tilialen ~ir heHigen
eller kontoret iir belLigt:t.

Ledning
(I) Ledningen av det europeiska patent-
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directed by thc President who shall be responsiblc for its activitics to the Administrative Council.
(2) To this cm!, thc President shall havc
in partictilar thc following functions and
powers:
(a) he shall takc all nccessary stcps, including the adoption of interna! administrativ0 instructions and thc publication of guidance for thc public, lo ensurc the functioning of thc European Patent Office;

amts obliegt dem Pr1isidenten, <ler dem
Verwaltungsrat gegcniibcr fiir dic Tätigkeit
dcs Amts vcrantworlieh ist.
(2) Zu diesem Zweek hat dcr Präsident
insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:
a) Er trirft alle flir dic Tätigkeit <les Europ;iischcn Patcntamts zweekmäf3igen Maf3nahmcn, einschlie/31ich <les Erlasses interner
Verwaltungsvorschriften und dcr Veröffentliehung von Mitteilungen an die öffentlichkeit;
b) er bestimmt, soweit in diesem Obcreinkommen hierliber niehts vorgesehen ist,
welchc Handlungen beim Europäisehen Patentamt in i\fonchcn und welche Handlungcn bei seiner Zweigstcllc in Den Haag
vorzunehmen sind:
c) er kann dem Vcrwal:ungsrat Vorschfagc fiir eine Änderung dieses Obereinkommens sowie Entwlirfo fiir allgemcine
Durchflihrungsbestimmungen
und
Besehliisse vorlcgcn, die zur zw,tändigkeit clcs
Verwaltungsrats gehören:
d) er bcreitet den Haushaltsplan und etwaige Bcrichtigungs- und Naehtragshaushaltsplänc vor und fiihrt sic aus;

(b) in so far as this Convcntion contains no provisions in this rcspect, hc shall
prescribe which transactions arc lo be carricd out at thc Europcan Patent Officc al
rv1unich and its branch at The Hague respectivcly;
(c) hc may plac0 bcforc the Administrative Council any proposal for amending this
Convention and any proposal for general
regulations or decisions which come within
lhe competcnc0 of the Administrative
Council;
(cl) hc shall prepare and implcmcnt thc
budget and any amending or supplcmcnlary
budget;

e) er legt dem Vcrwaltung~.rat jedes Jahr
einen T;itigkeitsbericht vor:
f) er iibt das Weisungsrech: und die Aufsicht iiber das Personal aus:
g) vorbehaltlich Artikel l l ernennt er die
Bccliensteten und entschcidet iiber ihre Beförclerung;
h) er iibt die Disziplinargc:walt iiber die
nieht in Artikel 1 I genannten Bedicnsteten
aus und karm dem Verwaltungsrat DisziplinarmaBnahmcn gcgenliber elen in Artikel 11
Absätze 2 und 3 genannten Hcdienstctcn
vorschlagen;
i) er karm seinc Aufgaben und Befugnissc libertragcn.
(3) Ocr Pr;isiclcnt wird von mehreren Vizepräsidcnten unterstiitzt. lst der Präsidcnt
abwesend odcr verhindert, so wird er nach
dem vom Vcrwaltungsrat festgclegtcn Verfahrcn von einem der Vizepräsidenten vertreten.

(c) hc shall suhmit a management report
lo thc Administrative Council cach year;
(f) he shall cxcrcisc supervisory authorily
ovcr lhc pcrsonnel;
(g) subject to thc provisions of Articlc
11, he shall appoint and promotc the employccs;
(h) he shall exercise clisciplinary authority ovcr thc cmployccs othcr than thosc rcferrcd to in Articlc 11. and may proposc
disciplinary action to the Administrative
Council with regard lo employees referred
lo in Article 11, paragraphs 2 and 3:
(il hc may delegate his functions and
powers.
(3) The President shall be assisted by a
number of Vice-Presidents. 1f thc President
is absent or indisposcd, one of thc Vice-Presidents shall take his placc in accordance
with the procedurc laid down by the Administrative Council.
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brevets est assurfr par le President. qui est
rcsponsablc de l'adivitc de l'Officc dcvant
le Conseil d'administratilrn.
(2) A cet cffet, le President a notamment
le~; competences ci-apres:
a) il prend toutes mesures utiles. notammcnt !'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications
pour le public, en vuc d'assurer le fonctionncment de l'Office europecn clcs brevets:
bl il determine, dans la mcsurc oi:1 la presente convcntion ne comportc aucune disposition it cct egard. les formalites qui doivent ctrc accomplies rcspectivcment auprcs
de l'Office europcen des brevets a Munich
ou de son departement il La Haye:
c) il peut soumcttrc au Conseil d'administration tout projet de modification de la
presente convcntion. ainsi que tout projet
de reglcmentation generale ou de decision
qui rclcve de la compctence du Conseil d'administration:
d) il prepare et execute le budget ainsi
que tout budget modificatif ou additionncl:

cl il soumet annuellcmcnt au Conseil
d'administration un rapport d'activitc:
f) il excrce l'autorite hierarchiquc sur le
personnel:
g) sous reservc dcs dispositions de rarticle 11, il nomme les agents et statuc sur
leur avancement:
h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur
les agents autrcs que ccux vises å l'article
11. et peut proposcr au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires a l'encontre des agents vises a J'article I I, paragraphes 2 et 3;
il il peut dClegucr ses pouvoirs.
(3) Le President est assiste de plusieurs
Vice-Presidents. En cas d'absence ou
d'empechement du President, un des VicePresidcnts assumc ses fonctions suivant la
procedurc fixee par le Conseil d'administration.
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verket utövas av presidenten, som lir ansvarig för dess verksamhet inför förvallningsddct.
(2) För att kunna fullgöra denna uppgift
har presidenten slirskilt följande uppgiftn
och befogenheter:
a) han skall vidtaga alla iltglircler som erfordras för att det eurl1peiska pakntvcrkets
verksamhet skall kunna bedrivas. däri inhcgripL't utfärdande av interna administrativa
föreskrifter och publicering a\' anvisningar
för allmfoheten;
bl han skall, i den utstrlickning denna
konvention ej inneh<llkr bestlimmclser
härom. bestämma vilka uppgifter Sllfll 'kall
fullgöras vid det europeiska p:llentvcrket
Miinchen respektive vid filialen i Haag:
c) han får för fi.irvaltningsddet framlägga förslag om lindring av denna konvention samt sådana förslag till allmtinna föreskrifter och beslut, beträffande vilka avgörandet ankommer på förvaltningsr[1det;

d) han skall utarbeta förslag till budget.
eventuella ändringar i denna och eventuell
tilläggsbudget samt svara för att budgeten
genomföres;
c) han skall varje år framlägga en vcrksamhetsbedittelsc för förvaltningsr~1det:
f) han skall vara chef för och utöva tillsyn över personalen;
gl han skall, om ej annat följer av vad
som sägs i artikel I I, besluta om anställning
och befordran av tjänstemän:
h) han har bdogenhet att vidtaga diseiplin1ira åtgärder mot annan tjänsteman 1in
sådan som avses i artikel 11 och får förcsl[i
förvaltningsrådet att vidtaga disciplinära [1tgärdcr mot tjänstemän som avses i artikel
11.2 och 3;
i) han för delegera sina uppgifter och befogenheter.
(3) Presidenten biträdes av flera vicepresidenter. Är presidenten frånvarande eller föreligger eljest förfall för honom, erslittes han av en av vicepresidenterna i enlighet
med vad som föreskrives av förvaltningsrädet.
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Artikel 11

Article 11

Ernennung hoher Beamter

Appoi11t111e11t oj senior e111ployees

(I) Der Präsidcnt dcs Europäischcn Patentamts wird vom Verwaltungsrat crnannt.
(2) Dic Vizcpräsidentcn wcrdcn nach
Anhörung des Präsidcnten vom Verwaltungsrat crnannt.
(3) Dic Mitgliedcr der Beschwcrdckammmcrn und dcr Grol3cn Bcschwcrdekammer cinschlicl3lich der Vorsitzendcn
werden auf Vorchlag des Pr.isidcnten des
Europäischcn Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. Sic können vom Verwaltungsrat nach Anhörung de~• Präsidcnten
des Europäischcn Patcntarr..ts wiedcrcrnannt werdcn.
(4) Der Vcrwaltungsrat iibt die Disziplinargewalt iibcr die in den Ab~;ätzcn I bis 3
gcnanntcn Bedienstctcn aus.

( I) The President of thc European Patent Office shall be appointed by lkcision
of the Administrative Council.
(2) Tht.: Vice-Presidents shall be appointed by deeision of the Administrative Council after the President has been consultcd.
(J) The members, including the Chairmcn, of thc Boards of Appeal and of the
Enlargcd Board of Appeal shall bt.: appointed by deeision of the Administrative Council. taken on a proposal from thc President
of thc European Patent Office. Thcy may
be rc-appointecl by decision of the Administrative Council after the President of the
European Patent Office has bcen consulted.
(4) The Administrative Council shall exercisc disciplinary authority ovcr the cmployecs referrcd lo in paragraphs I to 3.

Artikel 12

A rticle I:!

A mtspj /ichten

/J11tie.1· oj oj jice

Dic Bedienstetcn dcs Europäischcn Patentamts sind verpflichet, auch nach Bccndigung ihrer Amtstätigkeit Kcnntnisse, die
ihrcm Wcscn nach unter das Bcrufsgehcimnis fallen, wcdcr preiszugcben noch zu vcrwcndcn.

The employees of the Europcan Patent
Office shall be bound, even after the tcrmination of thcir employmcnt, ncither to disclosc nor to make usc of information which
by its nature isa profcssional secret.

Artikel 13

A rticle 13

Streitsachen zwischen der Or!janisation 1111d
den Bediensteten des E11ropii1sche11 Patentamts

Disp111es hetwcen the Organisation and the
employees oj the E11ropea11 Patent Ojfice

( l) Dic Bcdienstcten ode~ ehemaligen
Bedicnsteten des Europäischrn Patentamts
oder ihrc Rechtsnachfolger haben das
Recht, in Streitsachcn zwischcn ihnen und
der Europäischen Patentorganisation das
Vcrwaltungsgerieht der lntemationalen Arbeitsorganisation nach der Satzung dieses
Gerichts und innerhalb der Grenzcn und
nach Mal3gabc dcr Bedingungcn anzurufcn,
die im Statut dcr Beamtcn od·~r in dcr Vcrsorgungsordnung festgelegt sind odcr sich
aus den Beschäftigungsbcdingungcn fiir die
sonstigen Bediensteten ergebcn.

( 1) Employecs and former employecs of
the European Patent Office or their successors in title may apply to thc Administrative Tribunal of thc lnternational Labour
Organisation in thc casc of disputcs with
the European Patent Organisation in accordance with thc Statute of the Tribunal and
within thc limits and subject to the conditions laid clown in thc Service Rcgulations
for permanent cmployces or the Pension
Scheme Regulations or arising from thc
conditions of cmployment of othcr cmployees.
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Artide 11

Artikel 11

No111i11atio11 d11 per.1·(,lllll'l .rnphieur

Ut11iim11i11g m• högre tjiinstemiin

( l l Le President de l'Office europcen des
brevets est nomme par dccision du Conseil
d'administration.
121 Les Vice-Presidents sont nommes par
decision du Conseil d'administration. le
President cntcndu.
(31 Les membres des ehambres de rceours ct de la Grand.; Chambre de rccours.
y compris lcurs pn:sitknts. sont nommes
par di.!eision du Conseil d'administration.
prise sur proposition du President de l'Offiee
eurnpecn des brevets. I Is pcuvent etre rcconduits dans lcurs fonctions par le Conseil
d'administration. le President de l'Office
curopi.!en des brevets cntcndu.
(4) Le Conseil d'administration cxerce le
pouvoir disciplinaire sur les agents vises
aux paragraphes I it 3 du present article.

( 1) Det ..:uropeiska patentverkets president utnämnes av förvaltningsrådet.
(2)

Vicepresidenterna utn~imnes av förcfti:r hörande av presidenten.

valtningsr~tdd

(3) lksvärskamrarnas och den stora besviirskammarcns ledamöter, däri inbegripet
deras ordförand..:. förordnas av förvaltningsrildet på förslag av det europeiska patentverk..:ts
president.
Förvaltningsrådet
kan. dter hörande av det ..:uropeiska patentverk..:ts president, g..: dem förnyat förordnande.

(4 l Förvaltningsriidct har befogenhet att
vidtaga diseipliniira iitgärdcr mot tjlinstcmiin som avses unclcr l--3 ovan.

Aniclell.

Artikdll.

Dn·oir.1· de la fo11ctio11

Tfii11s1eä/igga11de11

l.cs agents de rorrice europecn des brevets sont tenus. meme apres la cessation de
lcurs fonctions. Je ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature.
'>Ont couvcrtl'S par le sceret prokssionnel.

Det europciska patentverkets tjiinsterniin
iir. Liven cfti:r det deras anstiillning upphört.
förpliktade att icke röja eller anviinda sig
av n<'igot ~om har siidan karaktiir att det utgi.ir yrkeshemlighet.

Anicle 13

Artikel 13

Litig<'s entre /'Orga11isatio11 e1 les <1gl'11ts d<'
l'Ufficl' l'lll"Ufl<;<'ll 1/es hn•n•ts

Frister 111dlc111 orga11isatiu11e11 och du e11ro/H'i.1ka pat1·1111·crkcts tjii11stcmii11

(I i L.:n agent ou un ancicn agent cle l'Officc europccn dcs brevets, ou kurs ayanh
droit. peuvcnt rccourir au Tribunal administratif de !'Organisation intcrnationale du
travail pour les litigcs qui les opposent it
!"Organisation europeenne clcs bn:vets,
conformement au statut dudit Tribunal ct
dans les limites ct conditions dctcrminecs
par le statut lks lonetionnaires. par le reglcment des pensions ou resultant du rcgimc
applicablc aux autres agents.

(I) Med den begriinsning och pa d..: villkllf som anges i tjiinstgörings- eller pensionsreglcmentet eller som. såvitt avser
vissa tjiinstemän, framgår av anställningsvillkorcn iiger den som iir eller varit tjiinsteman vid d..:t europeiska patentverket eller
hans rättsinnehavare i tvist mellan honom
och den europeiska patentorganisationen
anföra besviir hos internationella arbetsorganisationens förvaltningsdomstol i enlighet
med denria domstols stadga.
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(2) Eine Beschwerde ist nur zulässig,
wcnn dcr lktrcffcndc alle Bc:;chwerdemöglichkeitcn ausgeschöptt hat, die ihn das Statut der Beamtcn, die Versorgungsordnung
oder die Beschäftigungsbcdingungen för die
sonstigen Bcdicnsteten eröffnen.

(2) An appeal shall only be admissible if
the person concerned has exhausted such
other mcans of appeal as are available to
him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or thc conditions
of employmcnt, as the case may be.

Artikel 14

Articlc 14

Sprachen des E11ropiiischen Patentamts

La11g11ages oj rh<' E11rop<'w1 Patent Oj jice

(I) die Amtssprachen des Europäischen
Patentamts sind Dcutsch, Englisch und
Französisch.
Europiiische
Patentanmeldungm sind in cincr dicscr Sprachcn einzureichcn.
(2) Nati.irlichc oder juristischc Personen
mit Wohnsitz otkr Sitz im Hohcitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem cine andere
Sprache als Dcutsch. Englisch odcr Französisch Amtssprachc ist, und die Angehörigcn
dicscs Staats mit Wohnsitz im Aus\and können europiiischc Patcntanmeldungcn in ciner Amtssprachc dicses Staats einreichcn.
Sie mi.issen jcdoch cinc Ober>etzung in cincr dcr Amtssprachcn dcs Europiiischcn
Patcntamts inncrhalb cincr in der Ausfi.ihrungsordnung vorgcschricben·~n Frist einrcichen; dicsc Obcrsctzung karm währcnd
dcs gcsamtcn V.::rfahrcns vor dem Europäischcn Patcntamt rnit dcr Anmeldung in dcr
urspri.inglich cingcreichten Fassung in Obcreinstimmung gcbracht wcn.lcn.
(3) Oic Amtssprachc dcs Europ~iischcn
Patcntamts, in <ler dic europliischc Patentanmeldung cingcreicht oder . n die sie im
Pall dcs Absatzcs 2 iibersctz worden ist. ist
in allen Verfahrcn vnr dem Europäischcn
Patcntarnt, dic diese Anmcldung oder das
darauf crtciltc Patent bctrcffcn, als Vcrfahrensprachc zu verwenden, sowcit in dcr
Ausfiibrungsordnung nichts andercs bestimmt ist.
(4) Die in Absatz 2 genanntcn Personen
könncn auch fristgcbundene Schriftstiickc
in cincr Amtssprachc clcs betrerfcndcn
Vcrtragsstaats einrcichcn, Sic miisscn jedoch innerhalb ciner in dcr Ausfiihrungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Obersetzung in der Verfahrenssprache einrei-

( l) The official \anguagcs of the European Patent Office shall be English, French
and German. European patent applications
must be filed in one of thesc languages.
(2) However, natura! or legal persons
having their residence or principal placc of
business within the territory of a Contracting Statc having a language other than
English. Frcnch or German as an official
language, and nationals of that State who
are resident abroad, may file Europcan
patent applications in an official language
of that Statc. Ncverthcless, a translation in
one of the official languages of thc European Patent Office must be filed within the
time limit prescribed in the Implementing
Rcgulations; throughout the proceedings
bcforc the European Patent Office, such
translation may be brought into conformity
with the original text of the application.
(3) The official language of the European Patent Officc in which the European
patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of thc translation, shall be used as thc Ianguagc of the
proceedings in all proceedings before thc
Europcan Patent Officc concerning the
application or thc resulting patent. unless
othcrwise providcd in thc lmplcmenting
Regulations.
(4) The persons refcrred to in paragraph
2 may also file documents which havc to be
filed within a timc limit in an official languagc of the Contracting State concerned.
They must howcver file a translation in the
language of the proceedings within the time
limit prescribed in the Implcmenting Regu-
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(2) Un recours n'cst recevablc que si l'interesse a epuisc tous les moycns de rccours
qui lui sont ouvcrts par le statut dcs fonctionnaires. par le rcglcmcnt dcs pensions ou
par le regimc applicablc aux autrcs agents,
selon le cas.

( 2 l Besvär för anföras endast om vederbörandl! uttömt alla rättsmedel som anges i
tjänstgörings- eller pensionsreglcmentet eller. shitt avser vissa tjänstemän, i anställningsvillkoren.

Article 14

Artikel 14

Langues de /'0//ice e11ropt!e11 d<'s hren'ts

Det europeiska p11tc11t1·crke1.1 spräk

(I) Les langues officidles de l'Office europeen des brevds sont l'allemand. l'anglais
et le fran<;:ais. Les demandes de brevet europeen sont deposfrs dans une de ces langues.

(I) Det europeiska patentverkets officiella spri\k iir engelska, franska och tyska.
Europeisk patentansökan skall inges på ett
av dessa sprilk.

(2l Neanmoins, les personnes physiques
et moralcs ayant kur domieile ou leur sicge
sur le territoire d\in Etat contractant ayant
une langue autre que l'allemand. l'anglais
ou le fran<;:ais comme langue officielle. ct
les nationaux de cet Etal ayant kur domicile a l'Ctranger peuvent dcposer des demandes de brevet europecn dans une langul!
officidlc de cet Etat. Toutl'fois. unl! traduction dans une des langucs officicl!es de l'Officl! curopeen des brevets doit elre produite
dans le delai prcvu par le rcgkment d'ex.ecution; pendant toule la duree de la proccdure
devant l'Office curopeen eks brevl!ts, cette
traduction peut etrl! rendue conforme au
tcxte orginal de la demande.

(2) Fysisk eller juridisk person som har
hemvist eller stite i fördragsslutande stat, i
vilken annat sprtik än engelska, franska elkr tyska iir officiellt språk, och medborgare
i denna stat som har hemvist utomlands får
inge europeisk patentansökan på språk som
är officiellt språk i denna stat. översättning till något av det europeiska patentverkets officiella sprf1k m[1stc dock inges inom
frist som anges i tilliimpningsfiireskrifterna.
Denna översiittning får niir som helst under
handlliggningcn vid det europeiska patcntvnket bringas i överensstämmelse med ansiikningen i dess ursprungliga avfattning.

(3) La langue officielle de l'Officl! eurnpeen des brevets dans laquclle la demamk
de brevet europecn a etc dcposee OU cellc
dans laquelle cctte demandc a etc traduile.
dans le cas vise au paragraphc 2. doit etrl!
utilisce. sauf s'il en est disposc autrement
par le regkment d'exccution, dans toutes les
proccdures devant l'Officl! curopcen des
brevets relatives a ccttc demandl! ou au brevet dClivre a la suitl! de cette demande.
(4) Les personnes visecs au paragraphe 2
peuvent cgalcment deposer. dans une
langul! officielle de l'Elat contraclant en
qucstion, eks picccs devant ctrl' produitcs
dans un delai detcrminc. Toutcfois, elles
sont lt'nues de produirc une traduction dans
Ja langue de la proecdure dans le dclai

(3) Det av det europeiska patentvl!rkets
officiella spriik pt1 vilkct den europeiska patentansiikningen var avfattad vid ingivandet
eller. i fall som avses under 2, till vilket ansökningen iivcrsatts, skall användas som
handläggningssprftk vid all handlliggning
vid det europeiska patentverket som rör
denna ansökan eller det patent som meddelats i anledning av denna, om ej annat sägs i
tillämpningsföreskrifterna.
1-0 Person som avses under 2 får iiven
ingl! handling, som skall inges inom viss
frist. pt1 sprilk som är officiellt språk i
ii'digavarandc fördragsslutandc stat. Han
mftste dock inge översättning till handlliggningsspråkct inom frist som anges i tilllämpningsföreskrifterna. I fall som anges i
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chen; in den in der Ausfiihrungsordnung
vorgcschcncn Fällen können sie auch eine
Obcrsetzung in einer anderen Amtssprache
dcs Europäischen Patcntamts einreichen.
(5) Wird cin SchriftstUck. das nicht zu
den Unterlagen der europäischen Patcntanmeldung gehör!, nicht in d·~r in diesem
Obcrcinkornrnen vorgcschrieb~ncn Sprachc
eingereicht odcr wird einc Ob~rsetzung, dic
in diesem Obereinkommen vorgeschrieben
ist, nieht re1:htzeitig cingcreicht, so gilt das
Schriftsti.ick als nicht eingegangcn.
(6) Die curopäischen Patcntanmcldungen
werdcn in der Vcrfahrcnssprache veröffentlicht.
(7) Dic curopäischen
Patentschriften
wcrden in der Verfahrrnsspraache veröffrntlicht; sic enthaltcn cine Obersctzung dcr
Patenanspriiche in den bei:.len anderen
Amtssprachen des Europäischen Patentamts.
(8) In den drci Amtssprachcn dcs Europäischen Patcntamts wcrden veröffontlicht:

\ations; in the cases provided for in the
Implementing Regulations. they may file a
translation in a different official language
of the European Patent Office.
( 5) 1f any document, othcr than those
making up the European patent application,
is not filed in the language prescribed by
this Convention, or if any translation rcquircd by virtue of this Convention is not fi\cd in due timc. the document shall be
deemed not to have been receivcd.
(6) European patent applications shall be
publishcd in thc language of the proccedings.
(7) The specifieations of Europcan patents shall be published in thc languagc of
thc proceedings; thcy shall include a translation of the claims in thc two other official
languages of thc Europcan Patent Officc.

al das Europ~iischc Patcntblatt;
bl das Amtsblatt des Europäischen Patentamts.
(9) Die Eintragungcn in da; europäische
Patentregister werden in dcr. drei Amtssprachen des Europiiischen Patentamts vorgenommen. In Zweifelsfällen ist dic Eintragung i dcr Verfahrcnssprache rnaf3gebcnd.

{8) Therc shall be published in thc thrcc
official languages of thc European Patent
Office:
(a) thc European Patent Bulletin;
(b) the Official Journal of the European
Patent Officc.
(9) Entries in thc Rcgiskr of European
Patents shall be made in the three official
languages of the European Patent Office. In
cases of doubt, thc entry in the language of
thc proceeding shall be authentic.

Artikt!l 15

A. rtic/e 15

Organe im Verfahrrn

'fhe departments charged with the procedure

Im Europäischen Patentam: wcrden för
die OurchfUhrung der in die~.em Obereinkommen vorgeschriebenen Verfahrcn gebildet:
a) cine Eingangsstelle:
b) Rccherchenabteilungen;
c) Priifungsabtcilungen;
cl) Einspruchsabteilungen;
el einc Rechtsabteilung;
f) Bcschwerdekammern;
g) eine Grof3e Beschwerdekammer.

For implcmenting the proccdures laid
down in this Convention, thcrc shall be set
up within the European Patent Officc:
(a)
(b)
(cl
(dl
(eJ
(f)
(g)

a Rccciving Section:
Scarch Divisions:
Examining Divisions;
Opposition Divisions;
a Legal Division;
Boards of Appcal;
an Enlarged Board of Appeal.
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prescrit par le rcglement cl'exccution: cl les
PL'llYt:llt cgalcment dcposer unc lraduction
dans une autre languL' officielle de l'Office
etir<)peen de~; brevets.
( 5) Si une piecc 4ui n 'e~t pas e<llllprisc
dans les pi0ccs de la d..:mamh: de brevet europcen n·cst pas pniduite dans la langue
prescrite par la presL'ntc conventiLlll ou si
une lraduclion requise en application de la
prcsente c(mvention n 'est pas produite dans
les dclais. la piece est rcputi!e n'avoir pas ete

tillämpningsföreskrifterna fttr han i stället
inge översiittning till annat språk som är officiellt spr~tk vid det europeiska patcntvi:rket.
f51 Inges handling, som ej utgör del a\
Jen eunipeiska patentansökningen, p;l annat spr[tk ;in som föreskrives i denna konn:ntiLlll elkr inges överslittning som kräves
enligt denna konvention ej inom föreskrivi:n tid, skall handlingen anses ej ha ingivits.

re~ue.

(6) Les demandes de brevet europcen
sont publiecs dans la langue de Ja proeedure.
(7) Les faseieules de brevet europecn
sont publics dans la languc de la proecdure:
ils comportent une traduction clcs revendicatiLlllS dans les deux autres languages officielks de J'Office europeen des brevets.

( 7 I De i:uropi:iska palentskrifterna skall
publiceras p<i handläggningssp1 {tket. De
skall innehiilla i.iversiittning av patentkraven
till det i:uropciska patentverkets Meta andra
officiella språk.

(8) Sont puhlies dans les trois langues officielles de l'Office europeen des brevets:

rn) p,\ det europeiska patentverkets tre
nfficielb spriik skall utges:

al k Bulletin europecn des brevets:
b) le .Journal officiel de J'Office europfrn des brevets.
(9) Les inscriptions au Registre europeen
des brevets SL)Jlt effectuecs dans les trois
Jangues officielles de l'Office europccn des
brevets. En cas de doutc, l'inscription dans
la langue de Ja proccdure fait foi.

a I di:n i:uropeiska patenttidningen,
b) det europeiska patentverkets officiella
tidning.
(9) Införing i det europeiska patentregistret skall göras på det i:uropeiska patentverki:ts tri: officiella språk. Vid bristande överensstämmelse liger införingen på handläggningsspråket vitsord.

Article 15

A rtike/ 15

Jnstances clwrgee.1· des proced11re.1·

Organ för förfarandet

Pour l'application des procedures prescrites par la presente convention, il est institue
~- J'Officc europeen des brevets:

För handläggningen enligt denna konvention skall inom det europeiska patentverket
inrättas:

al une section de depöt;
b) des divisions de la recherche;
c) des divisions d'examen:
cl) des divisions d'opposition;
e) une division juridique;
f) des chambres de recours;
g) une Grande Chambre de recours.

((i) Europeisk patentansökan skall
bliceras p~i handltiggningsspråket.

a)
b)
c)
dJ
e)

en mottagningsavdelning,
nyhetsgranskningsavdelningar,
prövningsavdelningar,
invändningsavdelningar,
en rättsavdelning,
f) besvärskamrar,
· g) en stor besvärskammare.

pu-
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Artikel 16

Articlc

}(1

Li11gat1gssrc//c

/frcci1·i11g Section

Dic Eingangsstclle gchört zur Zwcigstclle
in Den Haag. Sic ist flir dic Fingangs- und
For111alprLifung curnpäischcr Patcntanmcldungen bis zu dem Zcitpunkt zuständig. zu
dem PrUfungsantrag gcstcllt wordcn ist
Llclcr cl er Anmcldcr nach Art i kel 96 Absatz
I crklärt hat. dalJ er dic Anmcldung aufn:chtcrh~ilt. Aufkrclcm oblicgl ihr dic Vcröffcntlichung dcr curop~iischcn Patcntanmeldungcn und curopäischcn Rcchcrchcnbcrichte.

The Rcceiving Scction shall be in thc
brand1 at Thc Hague. It shall b1.: rcsponsible for the examination on filing and the
examination ;ts to forma! rcquiremcnts of
each Europcan patent application up to thc
timc whcn a rcqucst for examination has
becn madL' or th1.: applicant has indicated
under Articlc 96. paragraph .1. that hc dcsircs lll proCL'Cd further with his application.
It shall also be rcsponsiblc for thc publication of thc European patent application and
of thc Eurnpcan scarch report.

Artikel 17

Article 17

Rcchcrchc11ahtci/1111ge11

Search Divisions

Die Rccherchenabteilungen gchörcn zur
Zwcigstcllc in Den Haag. Sic sind för clic
Erstcllung europäischer Rcchcrchcnbcrichtc
zusfandig.

The Scarch Divisions shall be in the
branch at The Haguc. They shall be rcsponsible for drawing up Europcan search rcports.

Artikel 18

Article 18

Priif u 11gsaht ei Iung<~ll

Ern111i11ing Division.i·

(I) Dic PrUfungsabtcilungcn sincl fUr dic
PrUfung curopäischcr Patenranmeldungcn
von dem Zeitpunkt an zustänjig, von dem
an dic Eingangsstcllc nicht mchr zuständig
ist.
(2) Einc PrUfungsabtcilung sctzt sich aus
drci technisch vorgebildctcn PrUfern zusamrnen. Bis zum ErlaB dcr Entscheidung
i.iber die europäische Patcntanmeldung wird
jedoch in der Regel ein Prtifcr der
PrUfungsabteilung mit dcr Bearbcitung dcr
Anmeldung bcauftragt. Die mdndlichc Vcrhandlung findct vor der PrUfungsabteilung
selbst statt. Hält cs die Prtifungsabteilung
nach Art der Entschcidung för erforderlich,
so wird sic durch cinen rechtkundigen
Prtifer ergänzt. Im Fall der Stimmengleichhcit gibt dic Stimmc dcs Vonitzenden dcr
Pri.ifungsabteilung den Ausschlag.

(I) An Examining Division shall be rcsponsible for the examination of each Europcan patent application from thc time when
thc Receiving Section ccases to be rcsponsible.
(2) An Examining Division shall consist
of three technical examiners. Nevertheless,
thc examination prior to a final decision
shall, as a general rulc, be entrustcd to one
membcr of the Division. Oral proccedings
shall be bcforc the Examining Division itthat the nature of the decision so requires.
self. lf thc Examining Division considcrs
it shal\ be enlarged by thc addition of a legally qualificd examiner. In thc cvent of parity of votcs, thc vote of the Chairman of
the Division shall be decisive.
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Article 16

Artikel 16

Sl'ctio11 de <frpcit

M 01wgningsavde/ni11g

La section de dcpi'it fait partic du departement di: La Haye. Ellc est compctente
pour examiner la demandc de brevet curopcen lors du depot ct quant a ccrtaincs irregularitCs jusqu'it la presentation de la requl:tc en examen ou jusqu'it ce quc le demandeur ait declarc conformemcnt it rarticle 96, paragraphc 1. qu'il mainticnt sa demande. Elle est en outre chargec de publicr
la demande de brevet europeen et le rapport de rechcrchc curopecnne.

Motlagningsavdelningen ingår i filialen i
Haag. Den svarar för prövningen av europeiska patentansökningar i samband med ingivandet och för prövningen av ansökningar i formellt avseende till dess sökanden beg~rt patent.:rbarhctsprövning eller
enligt artikd %. I förklarat att han önskar
fullfölja sin ansökan. Den svarar vidare för
publiceringen av europeiska patentansökningar och europeiska nyhetsgranskningsrapporter.

A rtic/c 17

Artikel 17

Di1·isio11s de la recherchc

Nyh<'lsgra11sk11i11g.rn1·de/11i11gar

Les divisions de b rccherche font partic
du departement de La Haye. Ellcs sont
competentes pour ctablir les rapports de recherehe europcenne.

Nyhetsgranskningsavdelningarna ingf1r i
fi.lialcn i Haag. Di: svarar för upprättandet
av i.:uropeiska nyhetsgranskningsrapporter.

Artic/e 18

Artikel 18
Prii1•11i11gsavde/11ingar

Divisions d'examen
( 1) Les divisions d'examen sont compc-

tentes pour examiner les demandcs de brevet curopeen a eompter du moment ou
eesse la compctence de la section de dcp6t.
(2) Une division d'cxamen se compose
de trois examinateurs technicicns. Toutcfois, l'instruction de la demande est, en reglc
gcnerale, conficc it l'un des cxaminatcurs de
la division. La procedure oralc est de la
competence de la division d'examen ellemcme. Si clle estime que la nature de la decision l'exige, la division d'cxamen est
eompletee par un examinateur juristc. En
eas de partage des voix, la voix du president
de la division d'examen est preponderante.

Prövningsavdclningarna svarar fiir
handläggningen av europeiska patentansökningar frfm elen tidpunkt då mottagningsavdelningen upphör att vara ansvarig för
handläggningen.
(2 l Prövningsavdelning består av tre tekniskt kunniga granskare. Den handläggning
som föregår det slutliga beslutet skall emellertid i regel utföras av en av avdelningens
granskare. Muntlig förhandling skall äga
rum inför själva prövningsavdelningen. Anser prövningsavdelningen det erforderligt
med hänsyn till beslutets art, skall den utökas med en lagkunnig granskare. Vid lika
röstetal har prövningsavdelningens ordförande utslagsröst.
(Il
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Artikel 19
/:i 11spr11chsab1ei I1111ge11
(I) Dic Einspruchsabteilungen sind fiir

<lie Priifung \'On Einspriichc:i. gcgcn europ~iische Patente zuständig.
(2) Eine Einspruchsabteilr.ng sctzt sich
aus drci tcdrnisch vorgebildeten Priifcrn
zusammen. von dencn mindcstens zwei in
dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents. gegen das sich dcr Einspruch
richtct, nicht mitgewirkt habcn diirfen. Ein
Priifer, der in dem Verfahren zur Erteilung des europ~iischcn Patents mitgewirkt
hat, kann nicht den VL'rsitz flihren. Bis zum
Erlaf3 <ler Entschcidung iiher den Einspruch
kann dic Einspruchsabtcilung eines ihrer
ivl itglieder mit der Bcarheitung dcs Einspruches beauftragen. Dic miindliehc Verhandlung findct vor Jer Einspruchsabteilung selbst statt. H~lt es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung fiir erforderlich, so wird sic durch einen
rechtkundigen Priifer ergänz1, der in dem
Yerfahrcn zur Erteilung des Patents nicht
mitgewirkt haben darf. lm fall der Stimmengleichheit gibt die Stimmc de~ Yorsitzendcn
der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Artic/e 19

Opposition Di1•isio11.1·
(I ) An Opposition Division shall be responsihlc for the examination of Llppositions
against any European patent.
C?.) An Opposition Division shal! consist
0f threc tcchnical examiners, at least two of
whom shal! not have taken part in the proccedings for grant of the patent to which
the opposition rclates. An cxamincr who
has taken part in thc procecdings for thc
grant nf the European patent shall not be
the Chairman. Prior to the taking of a final
decision on the opposition, thc OppositiL)n
Division may cntrust the examination of the
opposition to one of its mcmbers. Oral proceedings shall be beforc the Opposition Division itsclf. lf the Opposition Division eonsiders that the naturc of the decision so requircs. it shall be enlarged by the addition
of a legally qualificd examincr who shall
not have taken part in the proccedings for
grant of thc patent. In thc cvent of parity of
votes, the votc of the Chairman of the Division shall be decisive.

Article 20
Artikel 20

Rechtsahteil1111g
Die Rechtsabtcilung ist zuständig fiir
Entscheidungcn iiber Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen
Patentregister sowie fiir Entseheidungen
iiber Eintragungen und Löschungen in der
Liste dcr zugelasscnen Vcrtreter.
(2) Entschcidungcn der Reehtsabteilung
wcrdcn von einem rechtkundigen Mitglied
getroffen.
(1)

Legal Division
( l) The Legal Division shall be responsiblc for decisions in respcct of entries in thc
Register of Europcan Patents and in respect
o[ registration on, and dcletion from, the
list of profcssional reprcsentatives.

(2) Decisions of the Legal Division shall
be taken by one legally qualified membcr.

Article 21

Artikel 21

Beschwerdekammern
(1) Die Beschwerdckammem sind fiir die
Priifung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Priifungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und
der Reehtsabteilung zuständig.

Boards oj Appea/
(I) The Boards of Appeal shall be re-

sponsible for the examination of appeals
from the decisions of the Receiving Section,
Examining Divisions, Opposition Divisions
and of the Legal Division.
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Artic/C'l9

Artikel 19

Di1·isio11.1· d't1ppositio11

/ 111·ii11d11 i11gsawie/11 i nt:ar

( I) Les divisions cl"llpposition sont competentes pour examiner les oppositions aux
brevet-: europeens.
(2) Une division d'opposition se compose
de trois examinateurs techniciens. dont
deux au moins ne doivent pas avoir participc a la procedure de ddivrance du brevet
qui est l'objet de l\)pposition. Un examinateur qui a participc it la proeedure de delivranee du brevet europeen nc peut assumer
la prcsidenec. La division d'opposition pcut
confier il l\111 dL~ ses membres l'instruction
de ropposition. La proccdure orale est de la
eompctence de la division d'opposition elleml:mc. Si elle estime que la naturc de la dceision l'exige. la division d'llpposition est
complctee par un examinateur juriste qui
ne doit pas avoir participc a la proeedure
dc delivranee du brevet. En cas de partage
des voix, la voix du president de la division
d'opposition est preponderante.

(Il lnvändningsavdelningarna svarar för
prövning av invändningar mot europeiska
patent.
( 2 l I nvändningsavdelning best är av tre
tekniskt kunniga granskare, av vilka ätminstone två cj får ha deltagit i den handläggning som lett till meddelandet av det europeiska patent som invändningen avser.
Granskare som deltagit i den handläggning som lett till meddelandet av det europeiska patentet får ej vara ordförande.
I nvändningsavdelningen får uppdraga åt en
av sina ledamöter att utföra den handläggning som föregår det slutliga beslutet.
l\fontlig förhandling skall äga rum inför
själva invändningsavdelningen. Anser invändningsavdelningen det erforderligt med
hänsyn till beslutets art, skall den utökas
med en lagkunnig granskare, som ej far ha
deltagit i den handlliggning som lett till
meddelandet av patentet. Vid lika röstetal
har invändningsavdelningens ordförande utslagsröst.

A rticlC' 20

Artikel 20

Division j11ridiq11<'

Rättsavde/ning

(Il La division juridique est competente
pour toute dceision rclative, d'une part, aux
mentions a porter sur le Registre europeen
des brevets, d'autrc part, a l'inscription sur
la .liste des mandataires agrccs et a leur radiation de eelle-ci.
!2) Les decisions de la division juridique
sont prises par un membre juriste.

Rättsavdelningen svarar för beslut rörande införing av uppgifter i det europeiska
patentregistret samt för beslut rörande införing i eller avförande från förteckningen
över auktoriserade ombud.

A rticle 21

Artikel 21

Chambres de rccours

Besvärskamrar

(I) Les chambres de recours sont competentes pour examiner les rccours formcs
contre les dccisions de la section de depöt,
des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.

(I) Besvärskamrarna svarar för prövning
av besvär över beslut som meddelats av
mottagningsavdelningen,
prövningsavdelning, invändningsavdelning och rättsavdelningen.

(I)

(2) Rättsavdclningens beslut fattas av en
lagkunnig ledamot.
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(2) Hci Hcschwcrden gcgcn dic Entschcidung dcr Eingangsstcllc und der Rcchtsabteilung setzt sich cinc Beschwcrdekammcr
aus drci rcchtskundigcn Mitgl icdcrn zusammcn.
(3) Bci Bcschtwcrden gcgcn dic Entscheidung cincr Prlifungsabtcilung setzt sich einc
Beschwcrdekamrncr zusarnmcn aus:
a) zwci tcchnisch vorgcbiljctcn Mitglicdcrn und cinem rcchtskuncl.gen Mitglicd.
wcnn dic Entschcidung die Zurlickwcisung
cincr europ:iischen Patcntanncldung odcr
die Ertcilung eincs europäischcn Patent betrifft und von cincr aus wcniger als vier
Mitglicdcrn hestchenden PrU fungsabtcilung
gdal3t wordcn ist;
b) drei technisch vorgebildetcn Mitgliedcrn uml zwci rcchtkuncligcn Mitglicdcrn.
wenn dic Entscheidung von ciner aus vier
Mitglicdcrn bcstchendcn PrU::ungsabteilung
gefal3t wordcn ist order dic Bcschwcrdckammer der Mcinung ist. dal3 cs die Art der
Heschwcrdc crfordcrt;
c) drei rechtkundigcn Mitglicdcrn in allcn andcren Fällen.
(4) Bei Bcschwerden gcgen dic Entscheidung cincr EinspruchsabtcilL.ng sctzt sich
cinc Bcschwerdekammcr zusammcn aus:
a) zwci tcchnisch vorgebildeten M itgliedcrn und cincm rechtkundigen Mitg\icd.
wcnn die Entscheidung von ciner aus drci
Mitgliedern bestehcndcn Einspruchsabtcilung gefal3t worden ist;
bl drci tcchnisch vorgebildcten Mitgliedcrn und zwei rcchtkundigen Mitgliedern.
wenn dic Entscheidung von einer aus vier
Mitglicdcrn bestchenden Einspruchsabteilung gcfal3t worden ist odcr dic Beschwerdekammcr der Mcinung ist, dal3 es dic Art
dcr Beschwcrde crfordert.
Artikel 22
Gro/Je Beschwerdekammer
(1) Die GroBe

Beschwerdekammer ist

zuständig för:
a) Entscheidungcn Uber Rechtfragen, dic
ihr von den Beschwerdekammern vorgelegt
werden;

(2) For appcals from a decision of thc
Recciving Scction or thc Legal Division,
a Roard of Appcal shall consist of thrcc
lcgally qualified members.

(3) For appcals from a decision of an
Examining Division, a Board of Appeal
shall consist of:
(al two technically qualificd mcmbers
and onc legally qua\ificd mcmber, when the
dccision concerns thc refusal of a European
paknt application or the grant of a European patent and was takrn by an Examining Division comisting of less than four
members:
(bl thrcc tcchnically qualificd membcrs
and two lcgally qua\ified membcrs, whcn
thc dccision was tak..::n by an Examining Division consisting of four members or when
thc Board nf Appcal considcrs that thc nature or the appeal so requires;
(c) threc legally qualificd membcrs in all
othcr cases.
(4) For appeals from a decision of an
Opposition Division, a Board of Appcal
shall consist of:
(a) two technically qualificd mcmbers
and one lcgally qualified mcmber, when the
decision was taken by an Opposition Division consisting of thrcc mcmbcrs;
(b) thrce technically qualificd mcmbers
and two lcgally qualified mcmbers, when
the dccision was taken by an Opposition
Division consisting of four members or
whcn the Board of Appeal considers that
thc nature of the appeal so rcquircs.

Article 22
Enlarged Board of Appea/

( 1) The Enlarged Board of Appeal shall
be responsible for:
(a) deciding points of law referrcd to it
by Boards of Appeal;
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(2) Dans k
cas d°Lm recours formc
contrc une decision de la scction de depöt
nu de la division juridiquc. la chambre de
reeours se cornpose de trois mcmbres juris-

(2) Vid prövning av besv~ir över beslut
av mottagningsavdclningcn clkr rättsavdelningcn består besviirskamrnaren av tre lagkunniga ledamöter.

tcs.

L1) Dans le cas d'un rccours formc
contre unc dccision d'unc division d'examen, la chambn: de recours se composc de:
a) dcux membres technicicns ct un mcmbre juriste lorsque la decision est relative au
rejet d'unc dcmandc de brevet curopeen ou
i1 la dclivrancc d'un bn;vet europecn ct
qu'clle a cte prise par unc division d'examen composec de moins de quatre membres:

(:\) Vid prövning av besvär över beslut
av prövningsavdclning består besvtirskammaren av
a) td tekniskt kunniga ledamöter oc.:h en
lagkunnig ledamot, om beslutet gäller avslag pil europeisk patentansi.ikan eller meddelande av europeiskt patent och beslutet
meddelats av prövningsavdelning som hestittt av mindre iin fyra ledami1ter:

bl trois mcmbres tcchniciens ct dcux
membres juristes lorsquc la decision a etc
prise par une division d'cxamen composee
de quatre mcmbres ou si la chambre de recours estirne quc la nature du recours
l\·xige:

bl tre tekniskt kunniga tich två lagkunniga ledamöter. om beslutet meddelats av
prövningsavdelning som bestått av fyra ledamöter eller besvärskammaren anser det
erforderligt med hänsyn till besviircns art:

cl trois mcmbres juristcs dans les autres

cl tre lagkunniga ledamöter i övriga fall.

cas.
(4) Dans k
cas d\111 recours forme
contrc une dccision d'unc division d'opposition. la chambrc de rccours se compose de:
a) deux membres tcchniciens et un membrc juristc lorsquc la dccision a etc prisc
par unc division d'opposition composee de
trois mcmbres;

(4) Vid prövning av besvär över beslut
av invändningsavdclning består bcsvärskammaren av
a) två tekniskt kunniga ledamöter och en
lagkunnig ledamot, om beslutet meddelats
av invändningsavdelning som bestått av tre
ledamöter;

b) trois membrcs technicicns ct deux
membrcs juristcs lorsquc la decision a ete
prisc par unc division d'opposition composec de quatrc mcmbres ou si la chambrc de
rccours cstimc que la naturc du rccours
l'exigc.

b) tre tekniskt kunniga och två lagkunniga ledamöter, om beslutet meddelats av
invändningsavdelning som bestått av fyra
ledamöter eller bcsvärskammaren anser det
erforderligt med hiinsyn till besvärens art.

Article 22

Artikel 22

G rande Chambre de recours
( 1l La Grandc Chambre de recours est
compctcnte pour:
a) statuer sur les questions de droit qui
lui sont soumises par les chambres de recours;

4Riksd11g1·111977/78. I sa111/. Nr I. Del C

Den stora besvärskammaren
( 1)

Den stora besvärskammaren åligger

att
a) avgöra rättsfrågor som hänskjutes till
den från besvärskamrarna;
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hl dic Abgahc von Stcllungnahmcn zu
Rcchtsfragcn, dic ihr vom Pr~isidcntcn dcs
Europäischcn Patcntamts nach Artikel 112
vorgckgt wcrden.
L~l Die Cirnl.k lkschwcrdckammcr bcschlid3t in dcr Besctzung von fönf rechtkunuigcn l\1itglicdcrn und zwci technisch
vorgehildetcn M ilglicdcrn. Ein reehtskundigcs Mitglied fiihrt den Vorsitz.

(h) g1vmg op11110ns on points of law refcrrcd to it by thc President of thc European Patent Officc under the conditions
laid clown in Article 112.
(2) For giving dccisions or opinions, thc
Enlarged Boards of Appcal shall consist of
fivc lcgally qualificd mcmhcrs and two
tcchnically qualificd mcmhcrs. Onc of thc
lcgally qualificd membcrs shall be thc Chairman.

Artikc/ 23

Article 23

U11ahhii11gigkci1 dcr A1ilg/icdcr der Kammern

Jndepe11de11ce of lhe membcrs of the Boards

(I) Oic Mitglicd.::r der Grof3cn Bcschwcrdckammcr und tkr Bcschwcrdekammcrn
werden fiir einen Zcitrurn ven fönf Jahrcn
.::rnannt und könncn währ.::nd dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht ·~nthohcn we;·dcn. es sci denn. daf3 schwcrwicgcndc
Griindc vorlicgcn und dcr Vcrwaltungsrat
auf Vorschlag dcr GroBen Bl:schwcrdekammer cinen entsprcchenden Bc~.chluB faBt.
(2) Dic Mitglicdcr dcr Ka;nmcrn diirfcn
nicht der Eingangsstclk, den Priifungsahtcilungcn, den EinspruchsabteiiL:ngcn odcr dcr
Rechtsabtcilung angchörcn.
(3) Die Mitgliedcr dcr Kammern sind fiir
ihrc Entschcidungen an Wcisungcn nicht
gcbundcn und nur dicscm Obercinkommcn
unte.rwL1rfen.
(4) Die Vcrfahrensordnungcn der Bcschwcrdekammcrn und dcr Grof3cn Bcschwerdckamm.::r wcrden nach MaBgabe
dcr Ausfiihrungsordnung crlasscn. Sic
bediirfrn der Genehmigung dcs Vcrwaltungsrats.

( 1) The mcmhcrs of thc Enlargcd Board
of Appcal and of thc Boards of Appeal
shall be appointcd for a term of fivc ycars
and may not he removcd from officc during
this term. cxcept if thcrc are s.:rious
grounds for such rcmoval and if the Administrative Council. on a proposal from thc
Enlargcd Board of Appcal, lakes a dccision
to this cffcct.
(2) The membcrs of thc Boards may not
hc membcrs of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or
of the Legal Division.
(:l) In their dccisions thc memhers of the
Boards shall not be hound hy any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.
(4) The Rulcs of Procedurc of thc
Boards of Appcal and thc Enlargcd Board
of Appeal shall he adopted in accordancc
with thc provisions of the Implcmcnting
Regulations. They shall hc suhjcct to thc
approval of thc Administrative Council.

Artikel 24

Article 24

A 11sschlic/J1111g 1111d A h.'ehnung

Exclusion and objection

( 1) Die Mitglieder der Beschwcrdckammcrn und der GroBen Bcschwcrdckammcr
diifcn nicht an der Erledigung ciner Sache
r.iitwirkcn, an der sic cin persönliches Jntcrcsse haben, in der wie vorher als Vcrtreter
cincs Bctciligtcn tätig gewescn sind oder an
deren abschlieBender Entsch~idung in dcr
Vorinstanz sic mitgewirkt haben.

(I) Mcmbers of the Boards of Appcal or
of thc Enlargcd Board of Appeal may not
take part in any appeal if they havc any
personal interest thercin, if they havc prcviously bcen involved as rcpresentatives of
one of the parties, or if they participated in
the decision under appeal.
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b) donncr des avis sur les questions de
droit qui lui sont soumises par le President
de l'Office europcen dcs brevets dans les
conditions prcvues a l'article 112.
(2) Pour statuer ou donner des avis, la
Grande Chambre de recours se compose de
cinq memhrcs juristes et de deux membrcs
tcchniciens. La presidence est assuree par
l'un des membres juristes.

bl avge utlåtanden i rättsfrågor som enligt artikel 112 hänskjutes till den av det
europeiska patentverkets president.

Article 23

Artikel 23

lndepe11da11ce des membres des chambres

Ka111111ar/edamötema.1· oai·hä11gighe1

(I) Les membres de la Grande Chambrc
de rccours et des chambres de recours sont
nommcs pour une periode de cinq ans et ne
pcuvent etrc rclcves de Icurs fonctions pcndant cette periode, sauf pour motifs graves
ct si le Conscil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours.
prend une dfrision it cet effet.

(I ) Den stora besvärskammarens och besvärskamrarnas ledamöter förordnas för en
tid av km ar. De får under denna tid ej
skiljas från sina uppdrag, om ej tungt vägande skäl därför föreligger och förvaltningsrådet på förslag av den stora besvärskammaren beslutar därom.

(2) Les mcmbres des chambn:s ne peuvent ctrc membres de la scction de dcpot,
des divisions d'cxamen, des divisions d'oppnsition ou de la division juridique.
(3-l Dans leurs dccisions, les membres dcs
chambrcs nc sont lies par aucune instrt1c1inn ct ne doivent se conformer qu'aux sculcs dispositil'ns de la prcsente convention.
(.i) Les reglcments de procedure clcs
chambrcs ek recours ct de la Grandc
Chambre de rccours sont arrctes conformement aux dispositions du ri:glement d'cxccution. Ils sont soumis it l'approbation du
Conscil d'administration.

(2) Kammarledamot far icke vara ledamot i mottagningsavdelningen. prövningsavdelning, invändningsavddning eller rättsavdelningen.
{3) Kamrarnas ledamöter är vid beslutsfattandd icke hundna av några instruktioner utan endast av bestämmelserna i denna
konvention.
(41 Bestämmelser om ärendenas handfaggning vid hesviirskamrarna och den stora
hesvärskammaren skall antagas på siitt sägs
i tillämpningsförcskrifterna. Dessa bestämmelser skall godkännas av förvaltningsrådet.

Artic/e 2../

Artikel 2../

(2) Den stora besvärskammaren är beslutsför med fem lagkunniga och två tekniskt kunniga ledamöter. En av de lagkunnig<'. ledamöterna skall vara ordförande.

Rt:c11satio11

Jäv

(I) Les membrcs d'une chambrc de rccours ct de la Grande Chambre de recours
nc pcuvcnt participcr au ri:glemcnt d'tme affaire s'ils y possedent un intcrct personnel.
s'ils y sont anterieurcmcnt intervenus en
qualite de representants de l'une dcs parties
ou s'ils ont pris part a la decision qui fait
l'objet du recours.

(I) Ledamot av hesvärskammare eller av
den stora bcsvärskammaren får ej deltaga i
prövning av sak. om han har personligt intresse i saken, tidigare företrätt någon av
parterna i saken eller deltagit i det beslut
som besvären gäller.
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(2) Glaubt cin Mitglied einer Beschwcrdckammcr odcr dcr GroBen Beschwerdckammcr aus cinem der in Absatz I genanntcn GrUndc odcr aus eincm sonstigen
Grund an eincm Vcrfahren nicht mitwirkcn
zu können, so tcilt es dies der Kammer mit.
(3) Die Mitglicdcr der Bcschwcrdckammcrn oder der GroBen Bcschwcrdekammcr
können von jcdem Betciligten aus cinem
der in Absatz I genannten Griindc odcr wegcn lksorgnis dcr Bcfangenhcit abgclchnt
wcrdcn. Die Ablchnung ist nicht zulässig,
wcnn dcr Bcteiligte im Vcrfahrcn Anträge
gestellt oder Stellungnahmcn abgegcbcn hat,
obwohl er bcrcits den Ablchnungsgrund
kanntc. Dic Ablchnung kann nicht mit dcr
Staatsangchörigkcit dcr Mitgliedcr bcgrUndct wcrdcn.
(4) Die Bcschwcrdckammcrn und die
Grof3c Bi:sc.:hwcrdekammcr :ntschcidcn in
ckn Fällen dcr Absätze 2 und 3 ohnc :Mitwirkung dcs bctroffencn Mit,5lieds. Bei dicser Entschcidung wird das abgclchntc Mitglied durch scinen Vcrtrcter crsctzt.

Artikel 25
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(2) Jf, for one of the rcasons mcntioncd
in paragraph I, or for any othcr reason, a
mcmbcr of a Board of Appt•al or of the Enlargcd Board of Appeal considers that he
should not take part in any appeal, hc shall
inform the Board accordingly.
(3) Membcrs of a Board of Appcal or of
the Enlargcd Board of Appcal may be
ohjccted to hy any party for onc of thc rcasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objcction shall not
be admissible if. whilc being awarc of a rcason for objection, thc party has taken a procedural stcp. No objection may be based
upon the nationality of mcmbcrs.

(4) The Boards of Appcal and thc cnlargcd Board of Appcal shall dccide as to thc
action to be taken in the cases spccified in
paragraphs 2 and 3 without thc participation of thc mcmbcr conccrncd. For thc purposes of taking this dccision the mcmber
objcc.:led to shall be rcplaced by his altcrnate.

Article :!5

Tccl1nische G11tachten

Technica/ opinion

Auf Ersuchcn dcs mit einer Vcrlctzungsodcr Nichtigkcitsklage befal3tcn zuständigen
nationalen Gcrichts ist das Europäischc Patcntamt verpflichtet. gegcn cine angemessene Gebi.ihr cin technischcs Gutachtcn Ubcr
das curopäsche Patent zu crstattcn, das Gcgenstand eks Rcchtsstrcits ist. Fiir dic Erstattung dcr Gutachten sind dic PrUfungsabtcilungen zuständig.

At thc rcqucst of the compctcnt national
court trying an infringemcnt or revocation
action, thc European Patent Officc shall be
obligcd, against paymcnt of an appropriatc
fcc, to give a tcchnical opinion concerning
the Europcan patent which is the subject of
thc action. The Examining Divisions shall
be rcsponsiblc for thc issue of such opinions.

Kapitel IV

Chapter IV

Der V erwaltungsrnt

The Administrative Council

Artikel 26

Article 26

Z 11sa111111ensetz1111g

Af emberslzip

(I) Der Verwaltungsrat b1~steht aus den
Vertretcrn dcr V crtragsstaaten und de ren
Stellvertretern. Jeder Vcrtragsstaat ist be-

(Il The Administrative Council shall be
composed of the Reprcsentativcs and t!lc altcrnatc Represcntativcs of the Contracting
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(2) Si, pour l'une des raisons mentionnces au paragraphe 1 ou pour tout autre
motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours
cstime ne pas pouvoir participer au rcglement d'une affaire, il en avertit la chambre.
(3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours
peuvent etre rccuses par toute partie pour
l'une des raisons mentionnees au paragraphe I ou s'ils peuvent ctre soup<;onnes
de partialite. La recusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait dcs actes de procedure, bien qu'elle ait deja eu
connaissance du motif de recusation. Aucune recusation nc peut ctre fondce sur la
nationalite des membres.

(2) Anser ledamot av besvärskammare
eller den stora besvärskammaren. på skäl
som anges under I eller av annan orsak. att
han ej kan deltaga i prövningen av viss sak.
skall han underrätta kammaren h~irom.

(4) Les chambres de recours et la
Grande Chambre de recours statuent, dans
les cas vises aux paragraphes 2 et 3. sans la
participation du membre interesse. Pour
prendn:: eette decision, le membrc rccusc est
remplacc, au sein de la chambre, par son
suppleant.

( 4) I fall som avses under 2 och 3 beslutar besvärskammare och den stora besvärskammaren utan att ifrågavarande ledamot
deltager i beslutet. Vid prövning av jävsfråga deltager i stället för den ledamot mot
vilken invändning om jäv framställts dennes
ersättare.

Article 25

Artikel 25

(3) Invändning om att ledamot i besviirskammare eller den stora besvärskammaren
är jävig får framställas av part på skiil ,,)m
anges under I eller på grund av misstanke
om partiskhet. Invändning om jäv far ej
upptagas till prövning. om parten vidtagit
processuell åtgärd trots att han då kände
till den omständighet var~\ jävet grundas.
Invändning får ej grundas pfi ledamots nationalitet.

Avis technique

Tekniskt 11tlåla11dc

A la rcqucte du tribunal national eompetent saisi de !'action en contrefa<;on ou en
nullitc. \'Offiee europeen des brevets est
tenu de fournir, contrc paiement d'une redevance approprifr. un avis teehnique sur
le brevet europcen en cause. Les divisions
d'examen sont competentes pour la dclivranec de ces avis.

På begäran av behörig nationell domstol
som prövar talan om patentintrång eller om
patents ogiltighet skall det europeiska patentverket mot skälig avgift avge tekniskt
utlåtande rörande det europeiska patent
som tvisten gäller. Det åligger prövningsavdelningarna att avge sädana utlåtanden.

Chapitrc IV

Kapitel IV

Le Conscil d'administrntion

Förvaltningsrådet

Ar1icle 26

Artikel 26

Co 111 /}(>si t i< 111

Sammansättni11g

(I) Le Conseil d'administration se compose des representants des Etats eontractants et de leurs suppleants. Chaque Etat

(I) Förvaltningsrådet skall bestå av de
fördragsslutande staternas ombud och ersättare för ombud. Varje fördragsslutande stat
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(2) Oic Mitglicder des V1:rwaltungsrats
können nach Mal3gabc dcr Gcschäftsordn ung dcs V erwaltungsrats Berater odcr
Sachvcrständige hinzuziehen.

States. Each Contracting Statc shall be cntitled to appoint onc Representative and
one alternate Representative to the Administrative Council.
(2) The members of the Administrative
Council may, subject to the provisions of its
Rules of Procedurc, be assistcd by advisers
or experts.

Artikel 27

Article 27

rechtigt cinen Vertreter und cinen Stellvertreter fiir den Vervaltungsrat zu bestellen.

Vorsitz

Chairmanship

(I) Oer Verwaltungsrat wählt aus den
Vertretern der Vertragsstaatcn und deren
Stcllvertrctcrn eincn Präsidcn~cn und cincn
Yizepräsidcntcn. Oer Vizcprä;idcnt tritt im
Fall der Vcrhinderung dcs Präsidenten von
Amts wegen an dessen Stelle.

(I) The Administrative Council shall
ekct a Chairman and a Ocputy Chairman
from among thc Rcprescntativcs and alternate Rcprescntatives of the Contracting States. The Ocputy Chairman shall t!X oj /icio
replace thc Chairman in the evcnt of his
bcing prcvcnted from attcnding to his dutics.
(2) The duration of the terms of officc of
the Chairman and the Oeputy Chairman
shall he three ycars. The terms of office
shall be rcnewabk.

(2) Oic Amtszcit dcs Präsidcntcn und des
Yizepräsidentl'n beträgt drci jahre. Wiedcrwahl ist zuHissig.

Artikel 28

Artic/e 28

Priisidium

Board

(Il Bcträgt dic Zahl der Vertragsstaaten
mindcstcns acht, so kann der Verwaltungsrat ein aus flinf seiner tvlitglicdcr heskhendcs
Pr~isidium bilden.
(2) Der Präsidcnt und der Vizepräsident
des Verwaltungsrats sind von Amts wegcn
'.\1 itglicclcr eks Pr~isidiums; di,~ drei iibrigen
Mitgliedcr werdcn vom Venvaltungsrat gewtihlt.
(3) Dic Amtszeit dcr vom Vcrwaltungsrat gewähltcn Pdisidiumsmitgliedcr bctrligt
drci Jahre. Oie Wiedcrwahl dicser Mitgliedcr ist nicht zulässig.
(4) Oas Präsidium nimmt die Aufgaben
wahr. dic ihm der Verwalrungsrat nach
l\.fal3gabc dcr Gcschäftsordnung zuweist.

(I) Whcn thcrc are at kast cight Contracting States, the Administrative Council
may set up a lfoard composed of five of its
members.
(2) The Chairman and the Oeputy
Chairman of the Administrative Council
shall be mcmbcrs of the Board ex o/ficio;
the othcr thrce membcrs shall be clectcd by
the Administrative Council.
(3) The term of office of the members
clected by the Administrative Council shall
he three ycars. This term of officc shall not
he rencwable.
(4) The Board shall pcrform thc duties
given to it by the Administrative Council in
accordancc with the Rulcs of Procedurc.

Artikel 29

Article 29

Tagungen

Meetings

( l ) Ocr V crwaltungsrat wird von scinem
Präsidcnten c.inbernfcn.

( l) Mcetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.
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contractant a le droit de desigm:r un representant au Conscil d'administration ct un
suppleant.

har rätt att utse ett ombud i förvaltningsrådet och en ersättare för ombudet.

(2) Les mcmbres du Conseil d'administration pcuvcnt se faire assistcr de conscil lcrs ou ,;·cxpats. dans les limitcs prevues par son reglcmcnt inlerieur.

(2) Förvaltningsrädcts
medlemmar för
bistiis av rildgivarc eller experter. om ej annat följ1!r av \ :1d sc>m ;'öreskri\·e, i ridet-;
arbetsordning.

Articlc 27

Artikel 27

Presidcnce

Vrdfiira11dc

(I) Le Conseil d'administration elit
parmi les representants dcs Etats eontraetants ct lcurs suppleants un President cl un
Vice-President. Le Vice-President remplacc
de droit le President en cas d'empeehcment.

I I) Förvaltningsddet skall v~ilja en ordförande och en vice ordförande bland de
fördragsslutandc staternas ombud och crsiittarc för ombud. Vid förfall för ordföranden
lir vice ordföranden självskriv.:n erslittar.:
för denne.

(2) La duree du mandat du President et
du Vice-President est de trois ans. Cc mandat est rcnouvclable.

(2) Ordföranden och vice ordföranden
väljes för en tid av tre år. De for omv1iljas.

A rticle 28

Artikel 28

B11reau

Prcsidi11111

(1 l Le Conseil d'administration pcut instituer un Bureau composc de cinq de ses
membrcs, des lors quc le nombre des Etats
contractants est de huit au minimum.
(2) Le President et le Vice-President du
Conseil d'administration sont de droit membrcs du Burcau: les trois autrcs mcmbrcs
sont clus par le Conseil d'administration.

( 1) Uppgi1r antalet fördragsslutandc stater till minst [1tta. fiir forvaltningsraclet tillslitta ett presidium. som skall bestii av fem
av r[1dets medlemmar.
(2) Förvaltningsddcts ordförande och
vic.: ordförande är självskrivna medlemmar
i presidiet. De tre i\tcrstt1cndc medlemmarna v~iljcs av förvaltningsr[1de1.

(3) La durec du mandat clcs membres
elus par Je Conseil d'administration est de
trois ans. Cc mandat n'est pas renouvelable.

(3) De av fi.irvaltningsr;ldet valda medlemmarna i presidiet vliljcs för en tid av tre
år. De får ej omväljas.

(4) Le Bureau assume I'execution des
täches que le Conseil d'administration lui
confic dans le cadre du rcglemcnt intericur.

(4) Presidiet skall utföra de uppgifter
som förvallningsnldet i enlighet med arbetsordningen tilldelar det.

Article 29

Artikel 29

Sessions

San1ma11triide11

(l) Le Conseil d'administration se reunit
sur convocation de son president.

Förvaltningsrr1det sammanträder pii
kallelse av ordföranden.
( 1)
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(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts nimmt an den Deratungen Teil.
(3) Der Verwaltungsrat hält jährlich eine
ordcntlichc Tagung ab; auBerdem tritt er
auf Veranlassung seines Prfoidenten odcr
auf Antrag eincs Drittels der Vertragsstaaten zusammen.
( 4) Der Verwaltungsrat be rät aufgrund
einer Tagesordnung nach MaBgabe seiner
Geschäftsordnung.

(5) Jede Frage, dic auf Antrag eines
Vertragsstaats nach MaBgabc der Gcschäftsordnung auf die Tage:;ordnung gcsetzt wcrden soll, wird in die 'iOrläufige Tagesordnung aufgenommen.

(2) The President of thc European Patent
Offa:c shall takc part in the delibcrations of
the Administrative Council.
(3) The Administrative Council shall
hold an ordinary meeting once each ycar.
In addition, it shall meet on thc initiativc of
its Chairman or at the request of onc-third
o[ thc Contraeting Statcs.
(4) The cleliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda,
and shall be hcld in accordance with its
Rulcs of Procedure.
(5) The provisional agenda shall contai11
any qucstion whosc inclusion is rcquested
by any Contracting Statc in accordance
with thc Rulcs of Procedurc.

Artikel 30

Artic/c 30

Tei/nahme von Beobachtem

Attenda11ce of o/Jscn·crs

(1) Die Weltorganisation för geistiges Eigentum ist auf den Tagungen des Verwaltungsrats nach MaBgabe eines Abkommens
vertreten, das dic Europäischc Patentorganisation mit der Wcltorganisation för geistigcs Eigentum schlicf3t.

(I) The World Intellcctual Propcrty Organization sha\l be rcpresented at thc mectings of the Administrative Council, in accordance with the provisions of an agrcement to be concludecl between the Europcan Patent Organisation and thc World Intellectual Propcrty Organization.

(2) Andere zwischenstaatliche Organisationen, die mit der Durchftihmng internationaler patentrechtlicher Verfahrcn beauftragt sind und mit denen die Organisation
ein Abkommen geschlossen hat, sind, wenn
dieses Abkommen entsprechende Vorschriften enthält, nach MaBgabe dieser Vorschriften auf den Tagungen des Verwaltungsrats
vertreten.
(3) Alle anderen zwischenst:iatlichen und
nichtstaatlichen internationakn Organisationen, die eine die Organisation betrcffende Tätigkeit ausUben, können vom Verwaltungsrat eingeladen werden, skh auf seinen
Tagungen bei der Erörterung von Fragen,
die von gemeinsamem Intere~se sind, vertreten zu lassen.

(2) Any other inter-governmcntal organisation charged with the implementation of
intcrnational procedures in the fielcl of patents with which the Organisation has l.'.Oncludecl an agreemcnt shall be representcd at
the meetings of the Administrative Council.
in accordance with any provisions containecl in such agrcement.

(3) Any other intcr-governmcntal and intcrnational non-governmcntal organisations
excrcising an aetivity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council lo arrangc to be representcd
at its mcctings cluring any discussion of
mattcrs of mutual intcrest.
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( 2 l Le President de l'Office europeen dcs
brevds pn:nd part aux dC!iberations.
LI l Le Conscil d"administration tient une
scssillll ordinairc u11c fois par an; en outrc.
il se n:unit it l'initiative de son President ou
it la dcrnande du ticrs des Eiats contractants.
!-Il Le ConSL'il d"administration delihl.·re
sur un 11rdre du jour determine. conforrnemcnt it s<1n n:·glcment intcrieur.

(21 Det europeiska patentverkets president skall deltaga i förvaltningsrådets förhandlingar.
( ?•) Förvaltningsrådet skall hälla ordinaril' sammanträde en gång l)m liret. Det skall
dessutom samrnantriida lliTI ordföranden
finner anledning diirtill eller en tredjedel av
de fördragsslutande staterna hegiir det.
t-1) f'i:irvaltningsddets
förhandlingar
skall följa en dagordning och äga rum i enlighet med r<idets arbetsordning.

() l Toute question dont l'inscription est
demandfr p:ir un Etat c,111tractant dans les
conditions prL;vucs par le ri:gkmcnt inlerieur
est inscritc it l"ordrc du jour prnvisoirc.

(5l Varje fr~iga som flirdragsslutande
stat. i enlighet med vad som föreskrives i
arbctsordningL'Jl. hL'giir upptagen pi1 dagvnlningcn skall upptagas pii dl'll prcliminiira
dag,1rdninge11.

A rticle 30

Artikel 3U

Participaliun d'ohsen·at<'t1rs

Deltagwufr a1· ohsarntiira

l. "Organisation Mnndialc de la Proprietc lntcllcctuclk L'St rcprescntee aux sessions du Conseil d'administration, conforrnemcnt aux dispositions d'un accord it
conclurc cntre !"Organisation europfrnne
des brevets ct !"Organisation Mondiale de la
Proprietc Intellectuclk.

Viirldsorganisationen för den intelkktuella iiganderiitten skall vara företrädd
vid förvaltningsr[1dets sammantriiden i enlighet med vad som föreskrives i en överenskommelse som skall ing[ts mellan den
europeiska patentorganisationen och världsorganisationen för den intellektuella ägandcriitten.
(2l J\nnan
mellanstatlig organisation.
som har till uppgift att utföra internationell
handniggning ptt det patenträttsliga området
och med vilken den europeiska patentorganisationen ingtttt överenskommelse. skall
vara förctriidd vid förvaltningsrådets sammantriiden i enlighet med vad som i detta
avseende kan vara föreskrivet i sådan överenskommelse.
(.\) Annan mellanstatlig eller icke statlig
internationell organisation. som bedriver
verksamhet som lir av intresse för den europeiska patentorganisationen. kan av förvaltningsriidd inbjudas att låta sig företdidas
vid rttdcts sammantrlidcn när frågor av gemensamt intresse behandlas.

(I)

(2l D'autres organisations intcrgouvernementalcs. qui sont chargccs de la mise en
cruvre de proccdurcs internationalcs dans le
domainc des brevets avec lcsquellcs !'Organisation a conc:lu un accord, sont reprcsentees aux sessions du Conseil d'administration. conformement aux dispositions figurant cventuellement it cet effet dans ledit
aceord.
(.\) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernemcntalc exen;:ant unc activite interessant
l'Organisation peut etre invitec par k Conseil d'administration a se faire rcprcsenter it
ses sessions lors de toute discussion de qucstions d'interet commun.

(I)
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Artikel 31

Article 31

Sprachen des Verwalt 11ngsrat.1·

Langw1ges oj the Ad111inistraril'e Co1111cil

(1) Der Verwaltungsrat bedient sieh bei
scinen Beratungen der deutschen. englischcn und französisehen Sprache.
(2) Dic dem Verwaltungsrat untcrbrcitetcn Dokumcntc und die Protokolle iiber
scine Bcratungcn werdcn in den drei in Absalz L gcnannten Sprachen crstdlt.

(Il The languages in use in thc cleliberations of thc Administrative Couneil shall be
English. French and German.
12) Doeuments submitted to the Aclministrativc Cnuncii. and the minutcs or its
deliberations. shall be drawn up in the threc
languagcs mentioncd in paragraph I.

Artikel 32

Article 3:!

Personal. Rii11111/ichkeire11 und A 11sstattuni;

Srajf, pre111i.H'S and e111iip111enr

Oas Europäischc Patcnlarnt stcllt dem
Verwallungsrat sowic den \Om Verwaltungsrat cingcsctztcn Ausschiissen das PcrsonaL die Rfomlichkcitcr. und dic Ausslattung zur Vcrfiigung. dic sic zur Durchfiihrung ihrcr Aufgahcn bL~ni.itigcn

The Eun,pcan Patent Office shall placc at
the disposal of thc Administrativc Council
and any body establishcd by it sueh staff.
premiscs and equipmcnt as may be neecssary for the pcrformanee of their duties.

Artikel 33

Artic/c 33

!Je(11g11is.H' iles V erwalr1111gsrats
in hesri111111tcn Fiil/e11

Co111pcre11c;' of 1/ie Ad111i11isrrarirc Co1111ci/
in catai11 cascs

(Il Ocr Vcrwaltungsrat ist bcfugt. folgcnde Vorschriftcn zu iindl'rn:

(Il The Administrative Coum:il shall be
eompetcnt to amcnd the following provisions of this Convcntion:
(al thc timc limits laid down in this Convc111 io:1: this shall apply to the timc limit
laid down in Articlc 94 only in the condiliL)ns laid down in Articlc 95:

al die Daw:r dcr in dicsem Obcrcinkomrncn f L'stgcsetzlcn Fristcn: dic,; gilt fiir dic
in Artikcl 95 f.::stgclcgten Voraussetzungcn:

b) dic Ausfiihrungsordnung.

(bl the Implcmcnting Regulations.

(21 Der Verwaltungsrat is·· hefugl. in
Cbcreinstimmung mit diesem Cbcrcinkommcn folgcndc Vorschrif!en zu erlassen un<l
zu iindcrn:
a) dic Finanzordnung:
b) das Statut dcr Beamtcn und die Bcsehiifligungsbcdingungen fiir die sonsligen
Bcdienstcten dcs Europäisehcr Patentamts.
ihre Ilcsoldung sowic die Art der zusiitzlichcn Vcrgiitungcn und dic Vcrfahrcnsrichtlinicn fiir dcrcn Gewährung:

L2l The Aclminislrativc Council shall be
compctent. in eonformity with this eonvention, to adt'Pl or amend thc following provisions:
(a) the financial Regulations:
(bl thc Service Regulations for p~rma
ncnt employccs and thc con<litions of employment of other cmployces of the European Patent Office, thc salary scalcs of thc
said permanent and othcr cmployccs, and
also thc nature. and rulcs for the grant, of
any supplcmcntary bcnefits:

e) dic Versorgungsordnung und Erhöhungen der Versorgungsbeziige entspre-

(c) the Pension Scheme Rcgulations and
any appropriatc increases in existing pen-
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Artikel 31

A rticle 31

La11gues du Co11sei/ c/'admi11is1ra1io11
(Il Les langues utilisecs dans les dclibe-

Fiirva/t11i11gsråcle1.1· språk

(I) Vid förvaltningsrådets förhandlingar
far engclska. franska och tyska användas.

rations du Conscil tl"administration sont
l'allemand, l'anglais ct le fram;ais.
(21 Les documcnts soumis au Conscil
d'administration cl les proces-verbaux de ses
ddiberations sont ctablis dans les trois
languc~; visecs au paragraphc I.

(2) Handlingar som framlägges för förvaltningsradet samt protokoll från dess
sammanträden skall upprättas på de tre
sprilk som anges under I.

Articlc 32

Artikel 32

Perso1111c/, locaux et materiel
L 'Office europecn dcs brevets met

Personal, lokaler och utrustning

a la

dispL1sition du Conseil d'administration ct
des comitcs que celui-ci a institues le personnel, les locaux ct les moyens materiels
necessaircs a l'accomplissemcnt de leur
mission.

Det europeiska patentverket skall ställa
till förfogande för förvaltningsrftdet och utskott som tillsatts av rådet den personal, de
lokaler och den utrustning som erfordras
för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Articfr 33 .
Co111pc;IL'llC<' dt1 Conseil cl'acl111i11is1ratio11
dans ccrtai11.1· cas
(Il Le Conseil d'aclministration a compctcnec pour modificr les dispositions de la
presentc convcntion enumerecs ci-aprcs:
a) les artic.:les de la prescnte convcntion
dans la rr.esurc ou ils fixent la durec d'tm
dela i. cettc disposition n 'etant applicable au
delai vise it l'article 94 quc s'il est satisfait
aux CL1nditions prevues it l'articlc 95.
b) les dispositions du rcglemcnt d'execution.
(2) Le Conscil d'administration a compctcncc, conformemcnt aux tcrmes de la prescntc convcntion. pour arrcter et modifier:

a) le reglement financier;
b) le statut des fonctionnaires et le regime applicable aux autres agents de l'Office europeen des brevets, le bareme de
lcurs remunerations ainsi que la nature et
les rcglcs d'octroi des avantages accessoires:

e) le reglement des pensions et toute augmentation des pensions existantes corres-

Artikel 33
Fiirl'Clltningsrådets behörighet i l'issa fall
( I ) Förvaltningsrådet
iindra

är

behörigt

att

a) de tidsfrister som fastställes i denna
konvention; i fråga om den frist som anges
i artikel 94 giiller detta endast under de föruts1ittningar som uppstiilles i artikel 95;

o)

tilliimpningsföreskrifterna.

(2) Förvaltningsrådet är behörigt att på
sätt sägs i denna konvention antaga och
iindra

a) finansreglementet;
b) tjänstgöringsreglcmentet för fast anställda tjänstemän och anställningsvillkoren
för övriga anställda vid det europeiska patentverket. löneplaner för de anställda samt
bestämmelser om vilka andra förmåner som
skall tillkomma de anställda och vilka villkor som skall gälla för att dylika förmåner
skall utgå;
c) pensionsreglementet och beslut om
sådan höjning av utgående pensioner som
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chend ciner Erhöhung der Dienstbeziige;
d) dic Gebiihrenordnung;
e) scine Geschäftsordnung.
(3) Dcr Verwaltungsrat ist befugt zu bcschlieBcn, daB abweichend ven Artikel 18
Absatz 2 die Pri.ifungsabteilungen för bestimmte Gruppen von Fällen aus eincm
technisch vorgcbildeten Priifer bestehen,
wenn die Erfahrung dics rechtfertigt. Dicser
BeschluB kann riickgängig gemacht werden.
(4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den
Präsidenten dcs Europliischen Patentamts
zu ermächtigen, Verhandlungen i.iber den
AhschluB von Abkommcn mit Staaten oder
zwischenstaatliclll'n Organisationen sowic
mit Dokumcntationszentren, die aufgrund
von Vereinbarungen mit solch.en Organisationen errichtct worden sind, zu fiihrcn und
diesc Abkommcn mit Genehmigung des
Vcrwaltungsrats för <lie Europäische Patentorganisation zu schlieBen.

sions to corrcspond to incrcases in salarics;
td) the Rules rclating to h:es;
(cl its Ruks of Procedure.
(3) Notwithstanding Articlc 18, paragraph 2, the Administrative CLllmcil shall be
compctent to decide, in the light of cxpcricnce. that in ccrlain catcgoric-, of cascs
Examining Divisions shall consist of onc
kchnical L'Xamincr. Sueh decision may be
rescinded.
(4) The Administrative Council shall be
competcnt to authorisc the President of the
Europcan Patent Offiee to negotiate and,
with its approval. to concludc agrecments
on behalf of thc Europcan Paten! Organisation with St~1tes. with intcr-governmental
organisations and with documcntation centres set up by virtuc of agrecments with such
organisation.

Artikel 34

Article 34

Stimmrecht
( 1) Stimmbercchtigt

im
sind nur die Vertragsstaaten.

V vting rights
V1~rwaltungsrat

(l) The right to vote in thc Administra-

(2) Jcdcr V crtragsstaat verfiigt iiber eine
Stimmc, sowcit nicht Artikel 36 anzuwendcn ist.

tive Council shall be rcstricted lo thc Contracting States.
(2) Each Contraeting State shall have
one vote, subject to thc application of the
provisions of Article 36.

Artikel 35

Article 35

A hsti11111111ngen

Voting rules

(1) Der Verwaltungsrat fallt seine Besehliissc vorbchaltlich Absatz 2 mit der einfachen Mchrheit der vertretenen Vertragsstaatcn, die eine Stimme abgeb•:n.
(2) Dreiviertclmehrhcit dcr vertrctencn
Vertragsstaatcn, die cinc Stimme abgcben,
ist fiir die Beschliisse erforderlich, zu dencn
der Verwaltungsrat nach den Artikeln 7, 11
Absatz 1, 33, 39 Absatz 1, 40 Absätze 2 und
4, 46, 87, 95, 134, 151 Absatz 3, 154 Absatz
2, 155 Absatz 2. 156, 157 Absätze 2 bis 4,
160 Absatz 1 Satz 2, 162, 163, 166, 167 und
172 befugt ist.

(1) The Administrative Couneil shall take
its dccisions other than those referrcd to in
paragraph 2 by a simple majority of the
Contracting States represented and voting.
(2J A majority of thrce-quarters of thl'
votes of the Contraeting States represented
and voting shall be required for the deeisions which the Administrative Couneil is
empowered to takc under Article 7, Articlc
11, paragraph 1, Article 33, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4,
Article 46, Article 87, Article 95, Article
134, Articlc 151, paragraph 3, Article 154,
paragraph 2, Article 155, paragraph 2, Article 156, Article 157, paragraphs 2 to 4,
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pondant aux re!Cvements des traitements:
d) Je reglement rclatif aux taxes:
e) son rcglcment interieur.
(3) Nonobstant les dispositions de l'articlc 18, paragraphe 2, le Conscil d'administration a compctence pour dccider, si l'experience Je justifie. quc, dans certaines catcgories de cas. les divisions d'examen se composent d'un seul examinatcur technicien.
Cette dccision peut etre rapportec.

är avsedd att motsvara löneförhöjningar:
d) avgiftsreglementet;
el arbetsordning för rådet.
(3) Om det finnes befogat med hänsyn
till vunna erfarenheter är förvaltningsrådet
utan hinder av vad som sägs i artikel 18.2
behörigt besluta, att prövningsavdel!ling i
vissa grupper av ärenden skall bestå av en
tekniskt kunnig granskare. Sådant beslut får
upphävas.

(4) Le Conscil d'administration a competcnce pour autoriser le President de l'Office
europcen dcs brevets a negocier et, sous rescrvc de son approbation, a conclure, au
nom de J'Organisation europecnnc des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations
intergouvernementales
ainsi
qu'avec des centrcs de documentation crees
en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

(4) Förvaltningsrådet är behörigt bemyndiga det europeiska patentverkets president
att på den europeiska patentorganisationens
vägnar förhandla om och, efter rådets godkännande, ingå överenskommelser med stater och mellanstatliga organisationer samt
med dokumentationsccntraler som upprättats enligt avtal med sådan organisation.

Article 34

Artikel 34

Droit de i·ote

Rösträtt

Les Etats cor..tractants ont seuls droit
de vote au Conseil d'administration.

( 1) Endast de fördragsslutande staterna
har rösträtt i förvaltningsrådet.

(2) Chaquc Etat
contractant dispose
d'unc voix, sous rcserve de l'application des
dispositions de l'article 36.

(2) Varje fördragsslutande stat har en
röst, om ej artikel 36 skall tillämpas.

Article 35

Artikel 35

(I)

Vote.1·

Röstning

Sous reserve dcs dispositions du paragraphc 2, le Conscil d'administration prend
ses decisions a la majoritc simple des Etats
contractants rcprcsentcs et votants.
(2) Requicrent la majorite des trois-quarts
des Etats contractants representes ct votants, les decisions que le Conseil d'administration est compctent pour prendre en
vertu dcs articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39
paragraphe 1, 40 paragraphcs 2 et 4, 46, 87,
95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe
2, 155 paragraphe 2, 156, 157 paragraphes
2 a 4, 160 paragraphe 1 deuxieme phrase,
162. 163, 166, 167 et 172.

Om ej annat följer av vad som sägs
under 2, skall förvaltningsrådet fatta sina
beslut med enkel majoritet av de företrädda
och röstande fördragsslutande staterna.
(2) Tre fjärdedels majoritet av de företrädda och röstande fördragsslutande staterna erfordras för de beslut vilka förvaltningsrådet är behörigt att fatta enligt artikel
7, artikel 11.1, artikel 33, artikel 39.1, artikel 40.2 och 4, artiklarna 46, 87, 95 och
134, artikel 151.3, artikel 154.2, artikel
155.2, artikel 156, artikel 157.2-4, artikel
160.1 andra meningen samt artiklarna 162,
163, 166, 167 och 172.

(I )

( 1)
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(3) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

Article 160. paragraph I, second sentence,
Articlc 162, Article 163, Articlc 166, Articlc 167 and Article 172.
(3l Abstentions shall not be considered
as votcs.

Artikel 36

Article 36

Stimmen·.vägung

Weighting oj vote.1·

(1) Jcder Vertragsstaat kann för die Annahme und Änderung der Gebilhrenordnung sowic, falls dadurch dic finanzielle Belastung der Vertragsstaatcn vcrgröBcrt wird,
för die Fcststellung des Haushaltsplans und
cincs Berichtigungs- odcr Nachtragshaushaltsplans dcr Organisation nach einer crstcn Abstimmung, in dcr jcdcr Vertragsstaat
iibcr cine Stimme vcrfi.igt, unabhängig vom
Ausgang der Abstimmung vcrlangcn, daB
unvcrziiglich cinc zwcite Abstimmung vorgcnommcn wird, in dcr die Stimmen nach
Absatz 2 gcwogcn werden. Diese zweitc
Abstimmung ist fiir den Hcs~hluB maBgebcnll.
(2 l Die Zahl dcr Stimmen, il ber dic jcder
Vcrtragsstaat in dcr neucn Abstimmung
vcrfiigt, crrechnct sich wic folgt:
a) Dic sich fiir jcdcn Vcrtragsstaat ergcbcndc Prozcntzahl dcs in Artikel 40 Abs~itzc
3 und 4 vorgeschnen Aufbringungsschlilssels filr die bcsonderen Finanzbcitriigc wird mit dcr Zahl dcr Vcrtragsstaatcn multiplizicrt und durch filr.f dividicrl.

In respcct of the adoption or amendment of the Rules rclating to Fees and, if
thc financial contribution to be made by the
Contracting States would thcreby be increased, the adoption of thc budget of the Organisation and of any amcnding or supplcmcntary budget, any Contracting Statc may
require, following a first ballot in which
cach Contracting State shall havc one vote,
and whatevcr thc rcsult of this ballot, that a
sccond ballot be taken immediately, in
which votes shall be given to the States in
accordance with paragraph 2. The decision
shall be dctermincd by thc rcsult of this
second ballot.
(2) The number of votes that each Contracting State shall have in thc second ballot
shall be calculated as follows:
(al thc perccntage obtained for each
Contracting State in respect of thc scalc for
the special financial contributions, pursuant
to Articlc 40, paragraphs 3 and 4, shall be
multiplicd by thc number of Contracting
States and divided by fivc;

b) Dic so errcchncte Stimmenzahl wird
auf cinc ganzc Zahl aufgerund,~t.
c) dicser Stimmenzahl wcrclcn fiinf wcitcrc Stimmen hinzugczählt.
d) die Zahl dcr Stimmen eincs Vertragsstaats bcträgt jcdoch höchstens 30.

(b) thc nurnbcr of votcs thus given shall
be roundcd upwards to the next higher
whole number;
(c) five additional votes shall be added to
this number;
(d) neverthcless no Contracting State
shall havc more than 30 votcs.

Kapitel V

Chapter V

Finanzvorschriften

Financial provisions

Artikel 37

Article 37

Deck1111g der A 11sga,'Jen

Cover for expenditure

Die Ausgaben der Organisation werdcn
gedcckt:

The expcnditure of the Organisation shall
be covered:

(I)
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(3) L'abstcntion
commc un votc.

n\:st

pas

considerfr

(3)

Ncdl"agd röst skall anses som icke av-

given.

A rticle 36

Artikel 36

Pondfration de.1· voix

V iigning av röster

(Il Pour !"adoption ct la modification du
regkmcnt rdatif aux taxes ainsi que, si la
chargc financiere clcs Etats contractants s'cn
trnuve accrue. pour ]'adoption du budget de
!"Organisation et dcs budgets modificatifs
ou additionnels. tout Etat contractant pcut
exigcr. apres un pre111ier scrutin dans kquel
chaquc Etat contractant disposc d\mc voix
ct quel que soit le resultat de ce scrutin.
qu'il soit proccdc immcdiatemcnt i1 un second serutin dans lc4uel les voix sont ponderfrs conformcment aux dispositions du
paragraphc 2. La clecision rcsulte de ce sccond scrutin.

( l l Vid fastställande av eller ändring i
avgiftsrcglcmentet samt vid fastställande av
sådan budget för organisationen eller ändring i denna eller sådan tilläggsbudget som
medför ökad ekonomisk belastning för de
fördragsslutande staterna. får fördragsslutande stat efter en första omröstning vid vilken varjL' fördragsslutande stat har en röst,
oberoende av resultatet av denna omröstning. kräva att en andra omröstning omedelbart skall äga rum. 1 denna andra omröstning har de fördragsslutandc staterna röstetal enligt vad som sägs under 2. Beslutet avgöres av resultatet av denna andra omröstning.

(2) Le nomhre de voix dont chaquc Etat
ct1ntractant disposc dans le nouvcau serutin
se calculc comme suit:
al le nomhrc correspondant au poureentagc qui rcsulte pour chaque Etat contractant de la elc de repartition clcs contrihuti0ns financicrcs cxccptionnelles prcvuc i1
l'article 40, paragraplles 3 et 4. est multiplic
par le nomhrc d'Etats contractants et clivisc
pareinq;
h 1 le nombre de voix ainsi calculc est arrnndi au nombre enti1..·r superieur;

(2) Det antal röster som fördragsslutande
stat har vid den andra omröstningen beräknas enligt följande:

al det procenttal, som g~iller för vederhörandc fördragsslutande stat enligt de
grunder för fördelning av de siirskilda ekonomiska bidragen som avses i artikel 40.3
och 4. multipliceras med antalet fordragsslutandc stater och divideras med fem:
bi det siilunda erh[illna röstetalet avrundas till niirmast högre hela tal;

C) a ce nomhre de voix s'ajoutent cinq
voix supplcmcntaires;
dl toutefois, aucun Etat contractant ne
peut disposer de plus de trente voix.

c) till detta tal lägges ytterligare fem röster;

Chapitre V

Kapitel V

Dispositions financieres

Ekonomiska bestänunelser

Article 37

Artikel 37

Co11verturc des depenses
Les dcpenses de !'Organisation sont couvertes:

dl en fördragsslutandc stat får dock ha
högst 30 röster.

Tiick11i11g

e11·

11tgifta

Organisationens utgifter skall täckas
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a) durch cigcne Mittel der Organisation:

(a) by thc Organisation's own rcsources;

b) durch Zahlungcn dcr Vcrtragsstaaten
aufgrund <ler för <lie Aufrccttcrhaltung clcr
europäischcn Patcnte in clicscn Staatcn crhobcncn Gcbiihrcn;
c) crfordcrlichcnfalls dur~h hcsonclcrc
Finanzbeiträge der Yertragsst:iatcn;

(b) by paymcnts maclc by the Contracting
Statcs in rcspcct of renewal kcs for Europcan patents lcvii:d in thcse Statcs;

dl gcgebcncnfalls durch dic in Artikel
146 vorgcschenen Einnahmen.

(c) wherc neccssary. by special financial
contributions mad.: by the Contracting States;
(d\ where appropriate, by the revenue
providcd for in Article 146.

Artikel 38

A rticlc 38

F.igrnc Alitl<'/ clcr Orgw1i.rntio11

The Orga11isation'.1· own resourccs

Eigcnc l\fätcl dcr Organisation sind das
Aufkommen an Gcbiihrcn. dic in diesem
Obercinkommcn vorgcsehcn ~ ind, sowic alle
sonstigen Einnahmen.

The Organisation\ own resources shall be
the yicld from the fees laid down in this
Convcntion. and also all receipts, whatever
their nature.

Artikel 39

Article 39

Zahlwzgcn dcr V crtrag.1-.1·1aa1e11 a11fgru11d der
fiir die Aufreclz1crhalt1111g de.'· c11ropiiisclzc11
PatL'ntc erhohencn Gchiilzren

Paymcnts by thc Contrac1i11g Sta1e.1· in respcct oj rl'IZCll"a/ fees for E11ropca11 patent.1·

(I) Jedcr Vertragsstaat zahlt an dic Organisation fiir jcdcs in dics·~m Staat aufrcchtcrhaltcnc curopliischc Patent einen
Betrag in Höhe eines vom Verwaltungsrat
festzusctzcndcn Antcils an dcr Jahresgcbiihr, der 75 <;.;- nicht tibersteigcn darf
und fiir alle Vertragsstaaten ~lcich ist. Liegt
der Betrag unter cincm vom Vcrwaltungsrat
fcstgesctzten cinhcitlichen \.findestbetrag,
so hat der bctreffcnde Vcrtragsstaat dcr Organisation diesen Mindcstbetrag zu zahlen.

( l .l Each Contracting State shall pay to
thc Organisation in rcspect of cach rcnewal
(ec received for a Europcan patent in that
State an amount equal to a proportion of
that fce, l\l be fixcd by thc Administrative
Council; the proportion shall not cxceed 75
per cent and shall be the same for all Contracting Statcs. Howevcr, if the said proportion corrcsponds to an amount which is less
than a uniform minimum amount fixcd by
the Administrative Council, the Contracting
Statc shall pay that minimum to the Organisation.
(2) Each Contracting State shall communicate to thc Organisation such information
as thc Administrative Council considcrs to
be neccssary to determine the amount of its
paymcnts.
(3) The due datcs for these payments
shall be dctcrmined by the Administrative
Council.
(4) lf a payment is not remittcd fully by
the duc datc, thc Contracting State shall
pay interest from the due <late on thc

(2) Jeder Vcrtragsstaat teilt der Organisation alle Angaben mit, die <ler Vcrwaltungsrat för dic Fcststcllung dcr Höhe dieser Zahlungen fi.ir notwcndig erachtct.
(3) Die Fälligkcit dcr Zc.hlungen wird
vom Yerwaltungsrat fcstgclegt.
(4) Sind <lie genannten Za.hlungen nicht
fristgerecht in voller Höhc geleistet worden,
so hat der Vertragsstaat den ausstchenden
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a) par les ressources propres de !'Organisation;
b) par les verscments <les Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigucur <les brevets curopcens per~ues dans
ces Etats;
c) cventuellement, par des contributions
financicres exceptionnelles des Etats contractants; et
dl le cas echcant, par les recettes prcvues
a l'article 146.

hl av betalningar sLim crl~igges av de flirdragsslutandc staterna p[1 grundval av d.:
avgifter som uttag..:s i dessa stater för uppr~itthtdlande av eurLipeiska patent;
c) om sil erfordras av särskilda ekonomiska bidrag som famnas av de fördragsslutandc stat..:rna:
dl i förekommande fall av inkomstL'r
som avses i artikel 146.

Article 38

Ariikl'/ 3k

Resso11rcc.1· proprcs de /'Organisation

Orga11i.w11io11<'11s <'glla 11wd<'i

Les rcssources propres de !'Organisation
sont constituecs par Je produit <les taxes
prevues dans la presente convention ainsi
que par les autres reccttes de toute nature.

OrganisatinnL'ns L'gna medel 11tgöre., av inkomst.:r av st1dana avgifter som ang.:s i
denna konvention jämte alla övriga inkomster.

Article 39

Artikel 39

Versement.1· des Etats contractants au titre
des taxe.1· de maintien en 1·ig11e11r des hrevets
europh'ns

Fi.irdragss/11ta11de stats hetalning på gmndrn/ m· m·gif tcr fiir 11ppriittlu11/a11dc a1· europeiska patent

(Il Chaque Etat contractant verse a !'Organisation au titre de chaquc taxe per~ue
pour le maintien en vigueur d'un brevet europeen dans cet Etat, une somme dont le
montant correspond
un pourcentage de
cettc taxe, a fixer par le Conseil d' administration, qui ne peut exccder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si
ledit pourcentage correspond a un montant
inferieur au minimum uniforme fixe par le
Conseil d'administration l'Etat contractant
verse ce minimum a !'Organisation.

(I) Förclragsslutande stat skall a\' varje
avgift som crUggcs för upprlitthfillandc av
europeiskt patent i denna stat till organisationen betala ett belopp som mol.warar en
av förvaltningsrf1det fastställd andel av avgiften. Denna andel, som ej får överstiga 75
procent, skall vara densamma för alla fördragsslutandc stater. Uppgt1r detta belopp ej
till ett av förvaltningsrt1det fastställt enhetligt lägsta belopp, skall vederbörande fördragsslutande stat betala detta Higsta belopp
till organisationen.

(2) Chaque Etat eontractant communique
tous les c!Cments juges necessaires par le Conseil d'administration
pour determiner le montant de ces verscments.
(3) La date a laquelle les versemcnts doivent etre effectucs est fixee par le Conseil
d'administration.
(4) Si un versemcnt n'cst pas intcgralement effectue a la date fixee, l'Etat contractant est redevablc, a compter de cette date,

(2) Fördragsslutande stat skall lämna organisation..:n de upplysningar som förvaltningsrådet anser erforderliga för att det belopp denna stat skall betala skall kunna
fastställas.
(3) Förfallodagen fi.ir dessa betalningar
fastställes av förvaltningsrådet.

a

a l'Organisation

.'i

Riksdag<'n 1977/78. I s11111/. Nr I. Del C

a) av organisationens egna medd:

(4) Har betalning ej till fullo erlagts på
förfallodagen, skall fördragsslutandc stat
från och med nämnda dag betala ränta på
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Betrag vom Fälligkeitstag an w verzinscn.
Artikel 40
Bemessung der G ebilhre11 wzd Antei/e besondcre Finanzbeiträge

amount n::maining unpaid.
Article 40
Leve/ oj f ees and payments Special financial co111rilwtio111

a) zur Hälfte im Verhältni.s der Zahl der
in dem jeweiligen Vertragsstaat eingercichten Patentanmcldungen;
b) zur Hälfte im Verhältnis der zweithöchsten Zahl von Patcntanmeldungen, die
von nati.irliehen odcr juristisehcn Personen
mit Wohnsitz oder Sitz in dem jeweiligcn
Vertragsstaat in den andercn Vertragsstaaten eingcreieht worden sind.

(I) The amounts of the fees referred tn
under Article 38 and the proportion refcrred to under Artielc 39 shall be fixed at
sueh a leve! as to ensure that the revenue
in respeet thereof is sufficicnt for the budget
of the Organisation to be balanecd.
(2 l Howcver. if the Organisation i-; unable to balance its budget under thc conditions laid down in paragraph I. the Contracting States shall remit lo the Organisation special finaneial eontributions, thc
amount of whieh shall be detcrmincd by the
Administrative Couneil for thc accounting
period in question.
(3 l Thcse special finaneial eontrihutions
shall be detcrmined in respect of any Contracting Statc on the basis of the numbcr nr
patent applications filed in the last year but
one prior to that of entry into forec of this
Convention, and calculatcd in the following
manncr:
(a) onc half in proportion lo the numher
of patent applications filed in that Clmtracting Statc;
(b) onc half in proportiLlll to t he second
highcst number of patent applications filcd
in thc othcr Contracting Statcs hy natura!
or legal persons having thcir residenec or
principal place of busincss in that Contraeting Statc.

Die Beträge, die von den Staaten zu tragen sincl, in denen mchr als 25.000 Patentanmcldungen eingereieht worden sind,
werdcn jedoeh zusammengefaBt und erneut
im Verhältnis der Gesamtzabl der in diesen
Staaten eingcreiehtcn Patentanmeldungen
aufgetcilt.
(4) Kann för einen Vertragsstaat ein Beteiligungssatz nieht naeh Absatz 3 ermittclt
wcrden, so legt ihn der Verwaltungsrat im

However, thc amounts lo be eontributed
by States in whieh the numher of patent
applications filed execeds 25,000 shall thcn
be taken as a wholc and a new scak drawn
up dctcrmincd in proportion lo the total
numhcr of patent applieations filed in thesc
Statcs.
(4) Where, in rcspcet of any Contracting
State, its sealc position eannot be etablishcd
in aecordance with paragraph 3, the Admin-

(I) Dic Höhe dcr Geblihren nach Artikel
38 und der Anteil naeh Artikel 39 sind so
zu bemesscn, daf3 dic Einnahmen hieraus
den Ausglcich des Haushalts der Organisation gewährleisten.
(2) Ist die Organisation jedoeh nieht in
der Lagc, den Haushaltsplan nach Maf3gabe
des Absatzes I auszugleiehen. so zahlen die
Vertragsstaaten der Organisation besondcre
Finanzhciträge, deren Höhc: der Verwaltungsrat flir das betreffende Haushaltsjahr
festsetzt.
(3) Die bcsondcrcn Finanzbeiträgc werden filr jeden Vertragsstaat auf der Grundlagc der Anzahl der Patentanmeldungen des
vorlctzten Jahrs vor dem Inkrafttreten diescs Obereinkommens nach folgendem Aufbringungssehllissel festgelegt:
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d'un interet sur le montant impaye.

det utestående beloppet.

Article 40

Artikel 40

Nfreau dcs taxes et de.1· l'l'rsement.1· Contributions financil~res exceptionne//es

/Jeriik11i11g m· 111·gif1er och hetal11i11gar; .1iirskilda ekonomiska bidrag

( 1) Le montant des taxes et le poureentage, vises respectivement aux articles 38 et
39. doivent etre detcrmincs de manicre que
les recettcs correspondantes permettent
d'assurcr l'equilibre du budget de l'Organisation.
(2 l Toutcfois, lorsque !'Organisation se
trouve dans l'impossibilitc de realiser J'cquilibre du budget dans les conditions prevues
au paragraphc I, les Etats contractants verscnt a !'Organisation des contributions financicres exccptinnnclles, dont le montant
est fixc par le Conscil d'administration pour
l'cxercicc budgctairc considere.
( J) Les contributions financiercs exccptionnelles sont determinces pour chacun des
Etats contractants par refcrcnce au nombrc
des demandes de brevet dcposecs au cours
de ravant-derniere annee precedant celle de
I' L'ntrec en vigueur de la prcsente conventilm Cl SC!On la cle de repartition ci-aprcs:
a) pour moitic, proportionncllemcnt au
nombre dcs demandes de brevet dcposecs
dans l'Etat eontractant conccrne;
bl pour moitic. proportionnellement au
nombre des demandes de brevet depos~;::s
par les personnes physiques ct morales
ayant leur domicilc ,1u leur siege sur le tcrritoire de cct Etat dans celui des autres Etats
contractants placc en seconde position.
dans l'ordre decroissant des dcpots effectucs par lesdites pcrsonnes dans les autrl'S
Hats contractants.
Toutefois. les sommcs mises a la charge
dcs Etats dans lcsqucls le nombre dcs demandcs de brevet deposecs est superieur it
25.000 sont rcprises globalement ct reparties a nouveau proportionnellement au
nombre total des demandes de brevet dcposecs dans ces memes Etats.
(4) Lorsque le montant de la contribution d'tm Etat contractant nc peut etre determinc dans les conditions visces au para-

( 11 De avgifter som avses i artikel 38
skall bestämmas till sådana belopp och den
andel som avses i artikel 39 skall bestämmas så, att inkomsterna därav blir tillräckliga för att säkerställa att organisationens
budget hlir balanserad.
(2) Kan
emellertid organisationen ej
uppnå en balanserad budget på sätt sägs under I. skall de fördragsslutande staterna betala särskilda ekonomiska bidrag till organisationen. Bidragens storlek fastställes av
förvaltningsrådet för ifrågavarande räkenskaps~1r.

L1) Dessa särskilda ekonomiska bidrag
fastst;i!les för varje fördragsslutande stat på
grundval av antalet patentansökningar som
ingivits under det n;ist sista ;'nct fi..ire det [1r
under vilket denna konvention trädde i
kraft och enligt följande fördelningsgrundcr:
a) h~ilften av bidraget bestämmes i förhållande till antalet patentansökningar som
ingavs
vederbörande fönJragsslulandc
stat:
b) h~ilften av bidraget best~immes i förhållande till n~ist högsta antalet patentansökningar som ingavs i annan fördragsslutande siat av fysiska och juridiska personer
med hemvist eller s~ite i vederbörande fördragsslutande stat.

De belopp som påföres stater i vilka ingavs mer än 25 000 patentansökningar skall
emellertid l~iggas samman och p~1 nytt fördelas i förh[dlande till det sammanlagda antalet patentansökningar som ingavs i dessa
stater.
(4) Kan bidragsbelopp för fördragsslutande stat ej fastställas på stitt sägs under ~.
skall förvaltningsrådet i samförstånd med
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Einvernchmcn mit diescm Staat fest.
(5) Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist auf dic
bcsondcren Finanzbeiträge entsprcchend
anzuwcnden.
(6) Dic besondcren Finanzbciträge werden mit Zinsen zu eincm Satz zuriickgezahlt, der fiir alle Vertragssi:aatcn einheitlich ist. Dic Ri.ickzahlungen c·folgen, soweit
zu diescm Zwcck Mittel im Haushaltsplan
bcreitgestellt wcrdcn können; dcr bereitgestellte Bctrag wird nach dem in den Absätzen 3 und 4 Vorgcsehenen Aufbrin.gungsschliisscl auf die Vertn.gsstaaten vertcilt.
(7) Dic in einem bcstimmren Haushaltsjahr Gezahlten bcsondercn Finanzbciträge
mi.issen in vollcm Umfang zuri.ickgezahlt
sein, bevor in cinem späteren Haushaltsjahr
gezahltc besondere Finanzbciträgc ganz
odcr tcilweise zuriickgezahlt werden.
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istrative Council shall, with thc consent of
that State, dccide its scale position.
(5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall
apply 11111/atis m11tandis to thc special financial contributions.
(6) The special finaneial contributions
shalt be repaid together with interest at a
rate which shall be thc same for all Contracting States. Rcpaymcnts shall be madc
in so far as it is possible to providc for this
purpose in thc budget; thc amount thus
providcd skall b.:: distributl!d among the
Contracting States in aecordancc with thc
scale mcntioned in paragraphs 3 and 4
above.
(7) Thl! special financial contributions
remitted in any acrnunting period shall bl!
wholly rcpaid bcfore any such contributions
or parts thereof remitted in any subsequent
accounting period arl! repaid.

Artikel 41

Articlc 41

Vorschiisse

Advances

(I) Dit.! Vertragsstaaten gew~ihren <ler
Organisation auf Antrag dcs Präsidcnten
dcs europäischen Patentam1 s Vorschi.isse
auf ihrc Zahlungen und BeitrLge in der vom
Verwnltungsrat festgesetztcn Höhe. Diese
Vorschi.isse wcrden auf die \'crtragsstaaten
im Verhältnis der Bcträgc, <i ie von diesen
Staaten fi.ir das b1.:trcffen<le Haushaltsjahr
zu zahlcn sind, aufgeteilt.
(2) Artikel 39 Absätze 3 un<l 4 ist auf dic
Vorschi.isse entsprechend anzuwendcn.

(I) A1 thc rcqucst of thl! President of thc
Europcan Patent Ofl"il:c, thc Contracting
Statt:s shall make advances to thc Organisation, on account of their payments and
contrihutions. within thc limit of thc
amount fixcd by thc Administrative Council. Such advances shall be appor1ioncd in
proportion to thc amounts due by the Conlracting Statcs for the accounting period in
qucstion.
(2) Articlc 39. paragraphs 3 and 4, shall
apply 11111tatis 111111mu/is to thc advances.

Artikt!/ 42

Artic/e 42

Haushalrsp/an

Budget

(I) Alle Einnahmen und Ausgaben der
Organisation Wl!rdcn fi.ir jedcs Haushaltsjahr vcranschlagt und in den Haushaltsplan
eingesetzt. Falls erforderlieh können Bcrichtigungs- und N achtragshaushaltspläne
fcstgestellt werdcn.

(I) Jncoml! and expenditurc of the Organisation shall form thc subjcct of estimates
in rcspect of each accounting period and
shall be shown in the budget. If nccessary,
there may be amending or supplementary
budgets.
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graphe 3, le Conseil d'administration fixe cc
.montant en accord avec l'Etat interesse.
(5) Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financiercs exccptionnelles.
(6) Les contributions financieres exceptionnelles sont remboursees avec un interet
dont le taux est uniforme pour tous les
Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure ou il est possiblc
de prcvoir des credits a cet effet dans le
budget et le montant ainsi prevu sera reparti entre les Etats contractants en fonction de la clc de repartition mentionnee aux
paragraphes 3 et 4 du present article.
(7) Les contributions financicres exceptionnelles versecs au cours d'un exercice determinc sont integralcment rcmboursees avant qu'il ne soit proccde au remboursement
total ou particl de toute contribution exccptionnellc versee au cours d'un exercice ulterieur.

denna stat fastställa beloppet.
(5) Artikel 39.3 och 4 äger motsvarande
tillämpning på de särskilda ekonomiska bidragen.
(6) De särskilda ekonomiska bidragen
skall återbetalas jämte ränta. Räntefoten
skall vara densamma för alla fördragsslutande stater. Återbetalningar skall göras i
den mån det är möjligt att avsätta medel
härför i budgeten. Det belopp som avsatts
härför skall fördelas mellan de fördragsslutande staterna enligt de fördelningsgrunder
som anges under 3 och 4.

(7) De särskilda ekonomiska bidrag som
betalats under visst räkenskapsär skall till
fullo återbetalas innan särskilda bidrag som
betalats under senare räkenskapsår helt eller delvis återbetalas.

Article 41

Artikel 41

Avances

Förskott

(I) Sur demande du President de l'Office
europecn des brevets, les Etats eontractants
conscntcnt a !'Organisation dcs avanccs de
tresorerie. a valoir sur leurs versements et
contributions, dans la limite du montant
fixe par le Conseil d'administration. Ces avanecs sont rcpartics au prorata des sommes
ducs par les Etats contractants pour l'exerciee considere.

( 1) De fördragsslutande staterna skall, pf1
begäran av det europeiska patentverkets
president, bevilja organisationen förskott på
betalningar och bidrag inom ramen för det
belopp som fastställes av förvaltningsrådet.
Sådana förskott skall fördelas mellan de
fördragsslutande staterna i förMilande till
de belopp. som dessa stater skall betala for
ifrågavarande räkenskapsår.

(2) Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicablcs aux avanecs.

(2) Artikel 39.3 och 4 äger motsvarande
tilHimpning på förskott.

Article 42

Artikel 42

Budget

Budget

(I) Toutes les recettes et depenses de

(I) Organisationens inkomster och utgif-

!'Organisation doivent faire l'objet de previsions pour chaque exercice budgctaire et
etre inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent etre etablis.

ter skall beräknas för varje räkenskapsår
och upptagas i budgeten. Om så erfordras.
får ändring i budgeten beslutas eller tillfäggsbudget antagas.
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(2) Ocr Haushaltsplan ist in Einnahmen
und Ausgabcn auszuglcichen.
(3) Der Haushaltsplan wird in <ler Rcchnungseinheit aufgestellt. <lie in dcr Finanzordnung bcstimmt wird.

(2) The budget shall be balanced as bctween income and expenditure.
(3) The budget shall be drawn up in the
unit of account fixcd in the Financial Regulations.

Artikel 43

Artic/e 43

Bewilligung der A11sgabc11

A 11thorisation for expendil ure

( l) Dic in den Haushaltsplan eingcsetzten Ausgaben werden fiir ein Haushaltsjahr
bewilligt, soweit <lie f'inanzordnung niehts
andercs bcstimmt.
(2) N ach :-.'1al3gabe dcr Finanzordnung
dlirfcn 1Vlittd. dic bis zum Ende eincs Haushaltsjahrs nicht vcrbraucht wordcn sind, lediglich auf das n~ichste Haushultsjahr Ubcrtragen wcrden: cinc Ubertragung von Mittcln, <lie för pcrsoncllc Ausgabcn vorgesehcn ~ind. ist nicht zuliissig.
(.1) Di..: vorgcschencn Mittel werden naeh
Kapiteln gcglicdcrt, in dcncn dic Ausgabcn
nach :\rt ,,dcr lkstimmung zusammcngefaGt 'ind: soweit crforderlich wcrdcn <lie
Kapitel nach dcr f'inanzordnung untcrtcilt.

( l) The expenditurc cntcrcd in the budget
shall be authoriscd for thc duration of one
accounting period, unlcss any provisions to
thc contrary are contained in the Financial
Regulations.
(2) Subject to the conditions to be laid
down in the Financial Rcgulations, any
appropriations. other than those rclating to
staff costs, which arc unexpended at thc
end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the
following accounting period.
(3 l Appropriations shall be set out under
diff ercnt headings according to typc and
purpose of the expcnditure and subdivided,
as far as neccssary, in accordance with thc
Financial Regulations.

A rrike/ 44

Article 44

Af illcl f iir 1111r11rhergcsehe11eA11sgabc11

Appropriations for 11n/oreseeable expencliturc
(I) The budget of the Organisation may
contain appropriations for unforeseeablc
cxpcnditurc.
(2) The employmcnt of thcsc appropriations by thc Organisation shall be subject to
thc prior approval of the Administrative
Council.

(Il lm Haushaltsplan dcr Organisation
könncn ;\fotcl flir unvorhcrgcschcnc Ausgaben veranschlagt wen.len.
(2) Die Verwendung dicser Mittel durch
di<.! Organisation sctzt die vorhc:rige Zustimmung <les Verwaltungsrats vora1s.

Artikel 45

Article 45

Haushaltsjahr

Acco11nti11g period

Das Haushaltsjahr bcginnt am .I. Januar
und l.!ndct am 31. Dczcmber.

The accounting period shall commence
on I January and end on 31 December.

Artikel 46

Article 46

E11111·11rf zmd Feslstellung des Haushaltsplans

Preparatio11 and adoption oj the budget

( l) Ocr Präsident <les Europäischen Pa-

(I) The President of the European Pa-
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L2 l Le budget doil \:tre cquilibre en
recettes et en depenses.
(3) Le budget est etabli dans l'unitc de
comptc fixce par le rcglement financier.

(2) I. budgeten skall inkomster och utgifter balanseras.
(3) I budgeten skall användas den räk·
neenhet som anges i finansreglemenkt.

Art,cle 43

Artikel 43

A 11torisatio11s de depenses

Anslag till utgifter

(Il Les dcpcnses inscritcs au budget sont
autorisecs pour la duree de l'exercice budgetaire. sauf dispositions contrain:s du reglement financicr.

( I ) Anslag till utgifter som upptages i
budget..:n beviljas för ett rlikenskapsår, om ej
annat sägs i finansreglementet.

(2) Dans les conditions qui seront determinces par le rcglement financier, les credits qui ne sont pas utilises i\. la fin de
l'cxL·rcice hudgetaire, i\. l'exception de ceux
rclatifs aux dcpcnscs de personnel, peuvent
faire l'objet d\111 report qui sera limite au
SL'ul cxcrcice suivant.
(3 J Les crcdits sont specialises par ehapitres groupant les dcpenses sclon lcur nature ou lcur destination et subdivises. en
tant quc de besoin, conformement au reglcmcnt finaneier.

(2) Under villkor som anges i finansreglementet får anslag som ej förbrukats vid
räkenskapsårets utgång, utom anslag som
avser personalkostnader, överföras till nästa
r:ikenskapsår men icke längre.

Article 44

Artikel 44

Cr,;di1.1· pour depenses i111previsib/e.1·

Medel för ofiirutsedda ut[?i/ter

( I l Ocs crcdits pour dcpenses imprcvisiblcs peuvent \:tre inscrits au budget de !'Organisation.
(2) L'utilisation de ces crcdits par !'Organisation est suhordonnee a l'autorisation
prcalablc du Conseil d'administration.

( I J I. organisationens budget for anslås
medel för oförutsedda utgifter.
(2) Dessa medel får användas av organisationen endast om förvaltningsrådet dessförinnan medgivit detta.

Artic/e 45

Artikel 45

Exercice budgetaire

Räkenskapsår

L'exereiec budgetaire commcnce le ler
janvicr et s'acheve le 31 decembre.

Räkenskapsåret löper från den 1 januari
till den 31 december.

Article 46

Artikel 46

Preparation et adoption du budget

Förslag till och antagande av budget

( 1) Le President de l'Offiee europeen des

(3) Anslag skall upptagas under olika titlar, under vilka utgifternas slag eller ändam[ll anges. I den mttn ytterligare uppdelning
erfordras, skall detta göras enligt vad som
sägs i finansreglementet.

(1) Det europeiska patentverkets presi-
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tcntamts h:gt dem Vcrwaltungsrat den Entwurf Jcs Haushaltsplans bis zu dem in der
Finanzordnung vorgcschrichenen Zeitpunkt
vor.
(2) Dcr Haushaltsplan sowie Bcrichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne wcrdcn VL'm Yerwaltungsrat festgestcllt.

tent Offiec shall lay the draft budget beforc
thc Administrative Council not later than
thc date prcscribed in the Financial Regulations.
(2) The budget and any amending or
supplcmcntary budget shall be adoptcd by
the Administrative Council.

Artikel 47

Article 47

Vorlii11fiN<' Ha11slwlt.1'f iihm11g

Provisional budget

(I) lst zu Bcginn eincs Haushaltsjahrs
der Haushaltsplan vom Vcrwaltungsrat
noch nicht festgestellt. so könncn nach dcr
Finanzordnung för jcdcs Kapitel odcr jcdc
sonstigc Untcrglicderung monatlichc Ausgabcn bis zur Höhc cincs Zwölftcls der im
Haushaltsplan för das vorausgegangcnc
Haushaltsjahr hm:itgestellten Mittel vorgcnommcn werdcn; der President dcs Europäischen Patentamts darf jedoch höchstens
iibcr ein Zwölftel dcr Mittcl verfiigcn, die
in dem Entwurf des Haushalt:;plans vorgesehen sind.
(2) Ocr Yerwaltungsrat kann untcr
Beachtung der sonstigcn Vonehriftcn des
Absatzes I Ausgahen genchmigen, die iiher
dieses Zwölftel hinausgehen.

(4) Jedcn Monat zahlen die Vertragsstaaten einstweilcn nach dem in Artikel 40 Abund 4 festgelegt,~n Autbrinsätze 3
gungsschliissel besondere Finanzbeiträge, sofern dies notwendig ist, um die Durchfiihrung der Absätze I und 2 zu gewährleistcn.
Artikel 39 Absatz 4 ist auf diese Beiträge
entsprcchend anzuwcnden.

l lf. at the beginning of the accounting
period, the budget has not bcen adoptcd hy
the Administrative Council, cxpcnditures
may be effcctcd on a monthly basis per
heading or other division of the budget, according to the provisions of the Financial
Rcgulations, up to onc-twclfth of thc budget
appropriations for the preceding accounting
period, provided that the appropriations
thus made availablc to the President of the
European Patent Office shall not exceed
one-twelfth of those provided for in the
draft budget.
(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the othcr provisions laid down in paragraph 1, authorise
expcnditure in excess of one-twelfth of the
appropriations.
(3) The payments rcferred to in Article
37, sub-paragraph (b), shall continue to be
made, on a provisional basis, under thc conditions determined under Article 39 for the
year prcceding that to which the draft budget rclates.
(4) The Contracting Statcs shall pay each
month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article
40, paragraphs 3 and 4, any special financial eontributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2 above.
Article 39, paragraph 4, shall apply mutatis
mutandis to these contributions.

Artikel 48

Article 48

(3) Dic in Artikel 37 Buchstahe b genannten Zahlungen werden einstweilen weiter
nach Mal3gabe <ler Bedingungen gcleistct,
die nach Artikel 39 fiir das vorausgegangenc Haushaltsjahr fcstgclegt worden sind.

(l

Ausfiihrung des Haushaltsplans

Budget implementation

( 1) lm Rahmen der zugewicsenen Mittel
fiihrt der Präsident <les Europäischen Pa-

(1) The President of thc European Patent Office shall implement the budget and
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brl!wts saisit k Consl!il d'administration du
projL't de budget. au plus tard i1 la date
fixcc par le ri:gkment financia.

dent skall framlägga förslag till budget för
förvaltningsddct senast vid den tidpunkt
som föreskrives i finansreglementet.

( 2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionncl. sont arracs par le
(\)(lseil d'administration.

( 2) Budgl!t, ;indring i budgct samt tillHiggsbudget sknll antagas av förvaltningsrildet.

A rtic/e .J7

Artikel .+7

811tlgct proFisoirc

Prm·isorisk hut/get

( l l Si. au debut d'un exen.:ice budgetaire.
le budget n'a pas ellCL)fl! ClC arrete par Je
Conseil d'administration. les depenses pourront Clfl! cffl!CtUCcS lllensuellement par chapitre ou par une autre division. d'apres les
dispositions du rcglement financier, dans la
limitc du douzii:me eks credits ouvcrts au
budgl!t de l'exerciee precedent. sans quc
cette mesure puisse avoir pour effet de
mettre a la disposition du President de l'Office europecn <les brevets <les credits supcrieurs au douzicme de ceux prevus dans
ll! projet du budget.
(2) Le Conseil d'administration peut,
sous rcserve que les autres conditions fixees
au paragraphe prL'mier soicnt respectfrs.
autoriser les dcpenses excedant le douzieme.
(3) A titre provisionnel, les versements
vises il l'article 37, lettre b) continueront a
etre effectues dans les conditions fixecs par
l'article 39 pour l'excrcice prccedant celui
auquel se rapporte le projet de budget.

(Il Har vid ett räkenskapsårs början
budget ;innu icke antagits av förvaltningsr~1det. för i enlighet med vad som föreskrives
i finansreglementet under varje m[mad för
varje titel eller annan inddning i budgeten
bestridas utgifter med ett belopp som uppgilr till högst en tolftedel av de medel som
anslagits i budgeten för föregående riikenskapsår. Det europeiska patentverkets president far dock förfoga över högst en tolftedel av de medel. som anslagits i budgetförslaget.

(4) Les Etats contractants versen! chaque
mois. a titre provisionnel et conformcment
a la cle de repartition mentionnce a l'article
40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions
financicrcs specialcs necessaires en vue
d'assurer l'application des paragraphes l et
2 du present articlc. L'article 39, paragraphe 4 est applicable a ces contributions.

(4) De fördragsslutande staterna skall
tills vidare varje månad, enligt de fördelningsgrunder som anges i artikel 40.3 och 4,
betala de särskilda bidrag som erfordras för
att bestämmelserna under 1 och 2 skall
kunna tillämpas. Artikel 39.4 äger motsvarande tillämpning på dessa bidrag.

Artic:le 48

Artikel 48

Execution du budget

(2) Med iakttagande av vad i övrigt sägs
under 1 får förvaltningsrådet medge utgifter
utöver en tolftedel av dessa medel.

(3) inbetalningar som avses under b i a~
tikel 37 skall tills vidare fullgöras enligt de
bestämmelser som för föregående räkenskapsår fastställts enligt artikel 39.

Genomförande av budget

(I) Le President de l'Offiee europeen des

(1) Det europeiska patentverkets presi-

brevets execute le budget ainsi que les bud-

dent skall inom ramen för anvisade medel
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tentamts den Haushaltsplan sowie Bcrichtigungs- und NachtragshaushaltspHine in eigen.:r VcrantwL1rtung aus.
(2) Ocr Priisident dcs Europiiischcn Patcntamts kann im Rahmen dcs Haushaltsplans nach MaBgabc der Finanzordnung
\littcl Yon Kapitci zu Kapitel odcr von Unkrglicdcrung zu Unterglicdcnmg iibL'rtragL'n.

any amending L)r supplcmentary budget on
his own responsibility and within lhe limils
of lhe allocatcd appropriations.
(2) Within the budget. thc President of
the European Paknt Officc may. suhjcct to
the limits and conditions Jaid clown in thc
Fina1H:ial Regu!: .. ·.lllS, tr:msfcr funds ::·
hetwcen the various hcadings or sub-hcadings.

Artikel ../9

Article 49

R ech1111 ngsprii f wzg

A 11diti11g oj acco1111ts

( 1) Oic Rcchnung Uber alll: Einnahmcn
und Ausgabcn dcs Haushal;:splans sowie
cinc Chcrsicht Ubcr das Vcrmögen und die
Schulclcn dcr Organisation wcrden von
Rechnungspriifcrn gcprUft. dic voile Gewiihr
fUr ihrc U nabhängigkeit bi eten miissen und
vom Verwaltungsrat fUr einen Zcitraum
von fUnf Jahrcn bcstcllt wcrd•:n; dic Bcstellung kann verl~ingcrt odcr crncucrt wcrdcn.
(2} Ourch dic PrUfung, dic anhand dcr
Rechnungsunterlagen und crfordcrlichcnfalls an Ort und Stclle erfolgt. wird die
Rcchtmäf3igkcit und Ordnungsmiil3igkcit dcr
Einnahmen und Ausgabcn sowie die Wirtschal'tlichkcit der Haushaltsfiihrung festgcst.:llt. Nach Abschluf3 eincs jcdcn Haushaltsjahrs crstattt:n <lie Redrnungspri.ifer
cincn Bcricht.
( 3) Ocr Präsident dcs Europäischen Patenrnmts legt dem Vcrwaltungsrat jährlich
dic Rechnungcn dcs abgelaufenen Haushaltsjahrs fUr die Rcchnungsvorgängc dcs
Haushaltsplans und die Obersicht iibcr das
Vermögcn und die Schulden zusammen mit
dem Bcricht der Reehnungspri.':fer vor.
( 4) Oer Verwaltungsrat g·~nehmigt die
Jahresrechnung sowie den Bericht der RechnungsprUfcr und crteilt derr. Präsidenten
des Europäischcn Patentamts Entlastung
hinsichtlich der AusfUhrung des Haushaltsplans.

The incomc and cxpendilur<? account
and a balance shcet of thc Organisation
shall be examined by auditors whosc indepcndencc is bcyond doubt. appointcd hy thc
Administrative Council for a period of fi\'c
years, which shall be rcnewablc or cxtcnsible.

Artikel 50

(I)

( 2) The audit, which shall be based on
vouchers and shall lake placc, if necessary.
in situ, shall asccrtain that all income has
been rcccived and all expcnditure cffccted
in a lawful and proper manncr and that thc
finandal management is sound. The auditors shall draw up a rcport aflcr thc end of
cach accounting period.
(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the
preceding accounting period in respect of
thc budget and the balance sheet showing
the assets and liabilities of thc Organisation
togcther with the report of the auditors.
(4) The Administrative Council shall
approve the annual accounts together with
the report of thc auditors and shall give the
President of the European Patent Office a
discharge in respect of the implementation
of thc budget.

Article 50

Finanz.ordnung

Financial Regulations

Dic Finanzordnung bestimmt insbesondere:

The Financial Regulations shall in particul~ establish:
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gets modificatifs ou additionncls, sous sa
propre rcsponsabilite ct dans la limitc <les
crcdits alloucs.
(2) A l'intericur du budget, le President
de l'Office curopcen des brevets peut proccdcr, dans les limites cl conditions fixees par
lc rcglcmcnt financier. i1 dcs vircmcnts de
crcdits, soit de chapitre
chapitre, soit de
suhdivision it subdivision.

pii eget ansvar svara för att budgett:n, ändringar i denna samt tilläggsbudget genomföres.
(2) Det europeiska patentverkets president rnr inom ramen för budgeten överföra
medel mellan olika titlar eller underrubriker i budgeten inom de gränser och u·;·~,'r
de villkor som anges i finansreglementet.

Article 49

Artikel 49

a

Vh·ificatio11 dcs comptes
( I ) Les comptes de la totalite des reccttcs
ct depcnscs Ju budget. ainsi que le bilan de
!"Organisation sont examines par des commissaircs aux comptcs offrant toutcs les garanlics d"indcpendancc, nommes par le
Conscil d'administration pour une peeriode
de cinq ans qui peut etre pro(ongee OU renouvdec.:.
(2) La verirication, qui a licu sur pii:ecs.
ct au bi:soin sur placc, a pour objet de constatcr la lcgalitc et la rcgularite des rcccttcs
ct dcpcnscs cl de s·assurer de la bonne gestion finam:icre. l.cs commissaires ctablisscnt un rapport apri:s la cloturc de chaque
cxercicc.

(3 l Le President de l'Offiee europecn dcs
brevets soumet chaquc annce au Conseil
d'administration les comptes de l'cxcrcice
cctllilc affcrents aux operations du budget,
ainsi quc le bilan de l'actif et du passif de
!'Organisation, accompagncs du rapport des
commissaircs aux comptcs.
(4) le Conseil d'administration approuvc
le bilan annuel ainsi quc le rapport dcs
commissaires aux comptes et donne dccharge au President de l'Office europecn
des brevets pour l'cxecution du budget.

Article 50

Revision
(l J Organisationens vinst- och förlustriik-

ning samt balansräkning skall granskas av
revisorer vars oberoende ej kan ifrågasättas.
Revisorerna utses av förvaltning:,rådet för
en tid av fem år. Uppdraget kan förlängas
eller förnyas.

( 2) Revisionen, som skall grundas på vcrifi kationer och vid behov äga rum på platsen. syftar till att kontrollera att alla inkomster erhållits och utbetalningar gjorts
lagenligt och i god ordning samt att den
ekonomiska förvaltningen skötts på tillfrcdsst~illande sätt. Revisorerna skall uppr:itta en revisionshcrättclsc efter utgången
.iv varje riikcnskapsår.
(3) Det europeiska patentverkets president skall [1rligen för förvaltningsrådet
framlägga räkenskaper för föregående räkenskapsfir utvisande budgetutfallet, och balansrlikning över organisationens tillgångar
och skulder tillsammans med revisorernas
berättelse.

(4) Vinst- och förlusträkning, balansräkning och revisorernas berättelse skall godkännas av förvaltningsrådet, som även beviljar det europeiska patentverkets president
ansvarsfrihet såvitt avser genomförandet av
budgeten.
Artikel 50

Ri•glement financier

Finansreglemente

Le reglcment financier determine notamment:

Finansreglementet skall särskilt innehålla
föreskrifter om
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a) die Art und Wcisc dcr Aufstcllung und
Ausfiihrung dcs Haushaltsplans sowie dcr
Rechnungslegung und Rcchnrngspriifung;
b) dic Art und Weisc sowie das Verfahrcn, nach dcnen dic in Artikel 37 vorgeschcncn Zahlungen und Beiträg.c sowie dic in
Artikel 41 vorgesehenen Vorschiisse von
den Vcrtragsstaatcn eter Organisation zur
Vcrfiigung zu stel len sind;
c) dic Vorschriftcn iiber dic Verantwortung der Anwcisungsbcfugtcn und dcr Rechnungsfiihrer sowie die cntsprcchenden KontrollmaBnahmcn:
d) die Sätze dcr in den Artikeln 39, 40
und 4 7 vorgeschenen Zinsen;
e) die Art und Wcise der Berechnung der
nach Artikel 146 zu leistcndcn Bciträge;
f) Zusammcnsctzung und Aufgaben cincs
Haushalts- und Finanzausschusses, dcr vom
Vcrwaltungsrat cingesetzt wcrden soll.

(al the prn1:edurc rclating to the cstablishmcnt and implementation of the budget and for thc rcndcring and auditing of
accounts:
(b) thc mcthod and proccdure whcreby
the paymcnts and contributions provided
for in Article 37 and thc advanccs providcd
for in Articlc -1-1 arc to he made availahlc to
the Organisation by thc Contracting Statcs:
(c) thc rulcs conccrning thc rcsponsibilities of accounting and paying officers and
the arrangcrncnts for their supervision;
(d) thc ratcs of intcrl'St provided for in
Art ides 39, -1-11 and 47:
(c) the mdhod of calculating the contributions payable by virtuc of Article 146;
(f) the composition of and duties to be
assigned to a Budget and Finance Committce which should be set up by the Administrative Council.

Artikel 51

Article 51

G ebiihre11ord111111g

Rules relating to Fees

Die Gcbiihrcnordnung be:;timmt insbesondere die Höhc dcr Uebiihrcn und die
Art und Weisc, wic sic zu cntrichkn sind.

The Rulcs relating to Fees shall determine in particular the amounts of thc fees
and the ways in which they arc to be paid.

ZWEITER TEIL

PART Il

MATERIELLES PATENTRECHT

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Kapitel I

Chapter I

Patentierbarkeit

Patentability

Artikel 52

Article 52

Patentfiilzige Erfind1.nge11
(1) Europäischc Patente wcrden för Er-

findungen ertcilt, die neu sind, auf ciner crfinderischen Tätigkcit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
a) Entdeckungen sowie wi!.senschaftliche

Patentable inventions
(I) European patents shall be granted for
any invcntions which arc susceptible of industrial application, which are new and
which involve an invcntive step.
(2) The following in particular shall not
be regardcd as inventions within the meaning of paragraph I:
(a) discoveries, scientific theories and
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a) les modalites relativcs a l'etablissement et
l'cxecution du budget ainsi qu'it
la reddition ct a la vfrification des comptcs;

a) hur hudgeten skall uppsfallas och gc11\)mföras samt hur redovisning och revision
skall skL':

b) les modalites et la proccdurc selon lcsquelles les versemcnts et contributions prevus a l'article 37, ainsi que les avances prcvucs l'article 41. doivcnt etre mis la disposition de !'Organisation par les Etats
contractants;
c) les regles et !'organisation du controle
et la responsabilite des ordonnateurs ct
comptablcs;

b) på vilket slltt och i vilken ordning de
fördragsslutande staterna skall ställa betalningar och bidrag som avses i artikel 37
samt förskott som avses i artikel 41 till organisationens förfogande;

d) les taux d'interets prevus aux articles
e) les modalites de calcul des contributions verser au titrc de l'articlc 146;
f) la composition et les tächcs d'une commission du budget et des finances qui devrait etre instituee par le Conseil d'administration.

dl storleken av de räntesatser som avses i
artiklarna 39, 40 och 47;
c) sätt för ber[ikning av de hidrag som
skall erläggas enligt artikel 146:
n sammansättning av ett budget- och
ekonomiutskott, som skall tillsättas av förvaltningsriidet. samt detta utskotts uppgifter.

Article 51

Artikel 51

Reglement relatif a11x taxe.1·

A 1·gif t.1Teg/e11u'11tc

Le reglcment relatif aux taxes fixc notamrnent le montant des taxcs et leur mode
de perception.

avgiftsreglernentet skall angL'S särskilt
avgifternas storlek och det sätt på vilket de
skall erläggas.

DEUXIEME PARTIE

ANDRA DELEN

DROIT DES BREVETS

MATERIELL PATENTRÄTT

Chapitre I

Kapitel I

Brevetabilitc

Patenterbarhet

Arliclc 52

Artikel 52

a

a

a

39, 40 ct 47;

a

e I ansvar för personal som utför redovisnings- eller kassaarbete samt tillsyn över
denna personal;

lnventions hrevetah/es

Pmrnterbara 11ppfi1111i11gar

(ll Les brevets europeens sont dclivrcs
pour les inventions nouvelles impliquant
une activite inventive et susceptibles d'application industrielle.

(I) Europeiskt patent meddelas på uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och
kan tillgodogöras industriell\.

(2) Ne sont pas consideres commc des
inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
a) les decouvertes ainsi que les theories

(2) Sf1som uppfinning i den mening som
avses under J anses ej i något fall:
a) upptäckter samt vetenskapliga teorier
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Thcorien und mathematische Methoden;

mathematical methods;

b) ästhctische Formschöpfungen;
c) Pläne, Regeln und Verfahren fiir gcdankliche Tätigkeiten, flir Spielc oder fiir
geschäftlichc Tätigkeiten sowie Programmc
flir Datcnverarbeitungsanlagt:n;

(b) aesthctic creations;
(cl schemes, rules and mcthods for perforrning mental acts, playing games or
doing business, and programs for computers;

d) <lie Wicdcrgabc von .Informationen.
(3) Absatz 2 steht <ler Patcntfähigkeit <ler
in dicscr Vorschrift gcnanntrn Gegenstlinde
oder Tätigkcitcn nur insowe:.t entgcgen, als
sich die curopäische Patentanmeldung oder
das curopäische Patent auf <lie gcnanntcn
Gegenstände oder Tätigkeiten als solchc bezicht.
(4) Vcrfahren zur chirurgisehcn oder
therapeutischen Dchandlung <les mcnschlichen odcr tierischcn Körpcrs und Diagnosizierverfahrcn, dic am menschlichcn oder
tierischen Körper vorgenornmcn werden,
gcltcn nicht als gcwerblich anwcndbarc Erfindungcn im Sinn <les Absatzcs 1. Dies gilt
nicht fi.ir Erzeugnisse, insbesonderc Stoffc
oder Stoffgcmische, zur Anwcndung in einem dcr vorstchcnd gcnannten Vcrfahrcn.

(d) presentations of information.
(3) The provisions of paragraph 2 shall

excludc patentabilily of the suhjcc.:t-matlcr
or activities rcferrcd to in that provision
only to the extcnt lo which a Europcan patent application or Europcan patent relaks
to such subjcct-mattcr or activitics as suc.:h.
(4) Mcthods for treatmcnt of thc human
or animal hody by surgcry or therapy and
diagnostic methods prac.:tiscd on thc human
or animal body shall not be rcgardcd as invcntions which arc susc.:cptiblc of industrial
application within the meaning of paragraph 1. This provisinn shal\ not apply to
products, in partietdar suhstanc.:es or compositions, for use in any of these mclhods.

Artikel 53

Article 53

A11s11ahme11 1'011 der Pall,,1tierharkei1

Exceptions 10 patentability

Europäische Patcnk wcrden nicht crtcilt
för:
a) Erfindungcn, deren V~röffentlichung
odcr Verwertung gegcn dic öffcntlichc
Ordnung odcr die gutcn Sittcn vcrsto13cn
wi.irdc; cin solchcr Vcrstol3 kann nicht allcin
aus der Tatsachc hergclcitct wcrdcn, dal3
<lie Vcrwertung <ler Erfindung in allcn odcr
einem Tcil <ler Vcrtragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorsc hrift vcrboten
ist;

European patents shall not be grantcd in
rcspcct o f:
(al invcntions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordrc
public" or mornlity, providcd that thc exploitation shall not be dccmcd to be so
contrary mercly because it is prohihitcd by
law or rcgulation in somc or all of thc
Contrac.:ting States;

b) Pflanzcnsorten oder Ticrartcn sowic
fi.ir im wesentlichcn biologi!:che Vcrfahrcn
zur Zi.ichtung von Pflanzcn oder Tiercn;
diese Vorschrift ist auf mikrobiologische
Yerfahren und auf <lie mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnissc nicht anzuwenden.

(b) plant or animal varicties or cssentially biological processes for thc produetion of plants or animals; this provision
docs not apply to mic.:robiologica\ proccsses
or thc products thercof.
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och matematiska metoder:

scientifiques ct les methodes mathematiqu.:s:
b) les creations esthi:tiques:
C) ks plans. principes et mcthodes dans
l".:x.:rcice d"activitcs int.:lkctuclles . .:n maticre de j.:u ou dans Je domain.: des activitcs
economiques. ainsi que les programmes
cl"ordinateurs:
d 1 les presentations J"informations.
( ·') Les dispositions du paragraphe 2
1frxcluent la brevctabilite des elements cnumcrcs auxdites dispositions que dans la mesure oli la ckrnande de brevet curopecn ou le
brev.:t .:11 ropfrn ne eone.:rne que 1\111 de ces
Ckllll'lltS. considerc en lant que tel.

d) framläggande av information.
D) Vad som sägs under 2 utesluter patenterbarhet av limnesornrf1de eller verksamhet som cHir nämns endast i den mån
europeisk patentansökan eller europeiskt
patent avser dylikt lirnnl'SOmriide såsom sådant eller dylik verksamhet siisom si1dan.

(4) Ne sont pas considcrfrs comme des
in\'l'ntions suseeptibks d"application industrielle au sens du paragraphe 1. ks mcthodes
de traitem.:nt chirurgical ou thcrapeutique
du corps humain Oll animal et les mcthodes
de diagnostic appliqufrs au corps humain
ou animal. Cette disposition ne s'applique
pas aux prnduits. notamment aux substances ou compositions. pour la mise en <cuvre
d\111e de ces mdhodcs.

(4) l\frtoder för kirurgisk eller terapeutisk behandling av människokroppen eller
av djur samt sildana metoder för diagnosticering som utövas p[t miinniskokroppen eller p[1 djur anses ej vara uppfinningar som
kan tillgodogöras industriellt i den mening
sc.m avses under I. Vad nu sagts giillcr ej
alskr. särskilt iimnen och blandningar. för
användning vid utövande av n[1gon av dessa metoder.

Anicl<' 53

Artikel 53

L.rceptions ti la brc1·ctahilit1;
Les hr.:v.:ts europcens n.: sont pas delivrcs pour:
a) les inventions dont la publication ou
la mise en n:uvre serait contraire i1 l"ordre
public t>u aux bonnes mU?urs, la mise en
u:uvre cl"une invention ne pouvant etre considcrce comme telle du seul fait qu"elle est
interdill', dans tous les Etats contractants
ou dans 1\111 ou plusieurs d'entre cux. par
une disposition legale ou rcglcmentaire:
bl les varictes vegetales ou les races animaks ainsi quc les proccdcs essentiellement biologiques d'obtention de vcgctaux
ou d'animaux. cette disposition ne s"appliquant pas aux proecdes microbiologiques et
aux produits obtenus par ces proccdcs.

bl konstniirliga skapelser:
c) planer. regler eller metoder för intellektuell verksamhet. för spel eller för affärsverksamhet samt datorprogram:

U11cla11/llg frän pate1111·rharhct
Lurnp.:iskt patent meddelas ej pii
al uppfinning vars offentliggörande eller
utnyttjande skulle strida mot allmän
ordning (""ordrc public"") eller goda seder:
utnyttjande av en uppfinning skall dock ej
anses strida mot allmiin ordning eller goda
seder endast därför att utnyttjandet lir förbjudet i lag eller författning i några eller
all:>. fi.irdragsslutande stater:

b) vlixtsorter eller djurraser eller viisentligen biologiskt förfarande för framstiillning
av växter eller djur; denna bestämmelse
gäller ej mikrobiologiska förfaranden och
alster av sädana förfaranden.
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Anikel 54
Neuheit
(I) Eine Erfindung gilt ah neu. wenn sic
nicht zum Stand dcr Tcchnik gchört.

Articlc 54
No1•e/ty
( 1) An invcntion shall be considcred to

(2) Den Stand der Technik bildel alles.
was vor dem Anmddctag tkr curopäischen
Patentanmcldung dcr öffcntlichkeit durch
schriftliche odcr miindlichc Bcschreibung,
durch Hcnutzung odcr in sonstigcr Wcise
zugänglich gcmacht worden ist.
(3) Als St and cl er Technik gilt auch cler
lnhalt <ler curopäischcn Patentanmcldungcn
in der urspriinglich eingcrcichtcn Fassung,
dcrcn Anmcldl.'tag vor dem in Absalz 2 genanntcn Tag licgt und dic crst an oder nach
dicscm Tag nach Artikel 9;. vcröffcntlicht
worden sind.

be new if it does not form part of the statc
of thc art.
(2) The statc of thc art shall be held to
comprisc cverything madc available to thc
public by mcans of a writtcn or oral descrip1ion, by usc, or in any otber way. bcforc
the datc of filing of the Europcan patent
application.
(3) Aclditionally, the contcnt of European patent applications as filcd, of which
thc dates ol filing are prior to the datc referrcd to in paragraph 2 and which werc
publishcd under Article 9J on or aftcr that
datc, shall be considercd as compriscd in
the stale of thc art.

(4) Absatz 3 ist nur insowcit anzuwcndcn, als cin för dic späterc europäischc Patentanmcldung
bcnannter
Vcrtragsstaat
auch fiir die vcröffcntlichte friihcrc Anmeldung bcnannt wordcn ist.
(5) Gehörcn Stoffc odcr Stoffgemische
wm Sland der Tcchnik. so wird ihrc Patcntfähigkcit durch dic Absätze I bis 4
nicht ausgeschlossen, sofcrn :;ie zur Anwcndung in cincm der in Artikel 52 Absatz 4
gcnanntcn Vcrfahren hcstimmt sind und
ihrc Anwcndung zu cincm dicscr Vcrfahrcn
nicht zum Stand dcr Tcchnik gehört.

(4) Paragraph 3 shall be applied only in
so fur as a Contracting State dcsignatcd in
respcct of the later application, was also
designatcd in rcspcct of thc earlier application as published.
(5) The provisions of paragraphs 1 to 4
shall not cxcludc thc patcntability of any
substancc or composition, compriscd in thc
state of the art, for usc in a mcthod rc(crrcd lo in Articlc 52, paragraph 4, providcd
that its use for any method rcfcrrcd to in
that paragraph is not comprised in thc statc
of the art.

Artikel 55

Article 55

Unschädliche Oj fc11h<!rt111ge11

No11-prej11dicial disclosurcs

riir die Anwendung des Artikels 54
bleibt cinc Offcnbarung der Erfindung auBcr Hctracht, wcnn sic nicht friihcr als sechs
Monatc vor Einreichung der curopäischcn
Patcntanmcldung crfolgt ist und unmittclbar odcr mittclbar zuriickgcht:
a) auf cincn offensichtlichcn MiBhrauch
zum Nachteil dcs Anmelde.:s oder scincs
Rechtsvorgängcrs oder
b) auf die Tatsachc, daB dcr Anmcldcr
oder sein Rcchtsvorgängcr die Erfindung

(I) For thc application of Articlc 54 a
disclosurc of the invcntion shall not be taken inta considcration if it occurrcd no carlier lhan six months prcceding the filing of
thc European patent application and if it
was due to, or in consequcnce of:
(a) an evident abusc in relation to thc
applicant or his legal prcdcccssor, or

( 1)

(h) the fact that thc applicant or his legal
predeccssor has clisplayed thc invention at
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Article 54

Artikel 54

Nouveaure

Nyhet

(I) Une invention est consideree comme
nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'etat de la techniquc.
(2) L'etat de la technique est constitue
par tout ce qui a ete rendu accessible au public avant la date de depöt de la demande
de brevet europcen par une description ecrite ou orak, un usagc ou tout autrc moyen.

(I) Uppfinning skall anses vara ny, om
den ej utgör del av teknikens ståndpunkt.

(3) Est cgalement considcre comme
compris dans l'etat de la technique le contenu de demandes de brevet europcen telles
qu'ellcs ont etc deposces, qui ont une date
de dcpöt antcrieure a celle mentionnee au
paragraphe 2 el qui n'ont etc publiees, en
vertu de l'article 93, qu'a cette date ou qu'a
unc datc posterieurc.
(4) Le paragraphe 3 n'est applicable que
dans la mesure ou un Etat contractant dcsigne dans la demande ulterieure l'etait egalement dans la dcmande anterieure publiee.
!5l Les dispositions des paragraphes 1 a
4 n'cxcluent pas la brevetabilite, pour la
mise en ceuvre d'une des methodes visees a
l'article 52, paragraphe 4, d'une substance
ou composition exposfr dans l'etat de la
tcchnique, ii. condition que son utilisation
pour toutc methode visee audit paragraphe
ne soit pas contcnue dans retat de la technique.

(2) Teknikens ståndpunkt omfattar allt
som före ingivningsdagen för den europeiska patentansökningen blivit allmänt tillgängligt genom skriftlig eller muntlig beskrivning, genom utnyttjande eller på annat
sätt.
(3) Såsom del av teknikens ståndpunkt
skall anses även innehållet i sådan europeisk patentansökan, i dess lydelse vid ingivandet. vars ingivningsdag ligger före den
dag som avses under 2 och som publicerats
enligt artikel 93 den dagen eller senare.

(4) Vad som sägs under 3 gäller endast i
den mån fördragsslutande stat. som dcsignerats i den senare europeiska patentansökningen, var designerad även i den tidigare
ansökningen nlir denna publicerades.
(5) Vad som sägs under 1-4 utesluter ej
patenterbarhet såvitt avser ämne eller
blandning som utgör del av teknikens ståndpunkt, om ämnet är avsett eller blandningen
är avsedd för användning vid metod som
avses i artikel 52.4 och dess anv~indning vid
n[1gon s[1dan metod ej utgör del av teknikens ståndpunkt.

Arric/e 55

Artikel 55

Dinilgarions 11011 opposahles

Ojfc111/iggiirw11/c som ej llf[.:iir 11vhershi11der

(I) Pour l'application de l'article 54. une
divulgation de I'invention n'est pas prise en
considcration si elle n'est pas intervenue
plus töt quc six mois avant le depöt de la
demande de brevet europeen et si elle rcsultc directement ou indirectement:
a) d'un abus evident a l'cgard du demandcur ou de son prcdeeesseur en droit ou

(I) Vid tillämpning av artikel 54 skall offentliggörande av uppfinningen ej beaktas,
om offentliggörandet ej ägt rum mer än sex
mimader innan den europeiska patentansökningen ingavs och offentliggörandet direkt
eller indirekt var en följd av
a) uppenbart missbruk i förhållande till
sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt, eller
b) att sökanden eller någon från vilken
denne härleder sin rätt förevisat uppfin-

b) du fait que le demandeur ou son predeeesseur en droit a expose l'invention dans

6 Riksd11g1·11 f<J77/78. I s11111/. Nr I. Dl'i C
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auf amtlichen oder amtlich anerkannten
Ausstellungcn im Sinn des am 22. November 1928 in Paris untcrzeichneten und zulctzt am 30. November 1972 revidicrten
Dbereinkommens i.ibcr intcrnationale Ausstellungen zur Schau gestcllt hat.
(2) Im Fall des Absatzes l Buchstabc b
ist Absatz 1 nur anzuwenden, wcnn der Anmelder bei Einrechung der europäischcn
Patentanmcldung angibt, daB die Erfindung
tatsächlich zur Schau gestellt worden ist,
und innerhalb <ler Frist und unter den Bedingungen. die in <ler Ausfi.ihrungsordnung
vorgeschrieben sind, eine entsprechende Bcscheinigung cinreicht.

an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of
the Convcntion on intcrnational exhibitions
signed at Paris on 22 November 1928 and
last rcviscd on 30 November 1972.
(2) In the case of paragraph 1 (bl, paragraph 1 shall apply only if the applicant
states. when filing the European patent application, that the invcntion has bcen so displayed and files a supporting certificatc
within the period and under the conditions
laid down in the Implementing Regulations.

Artikel 56

Article 56

L"rf inderisclze Tiitigkeit

Jnventive stcp

Eine Erfindung gilt als auf einer crfindenschcn Tätigkcit beruhcnd, wcnn sic sich
för den Fachmann nicht in nahclicgcnder
Wcisc aus dem Stand der Technik crgibt.
Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn dcs Artikel~; 54 Absatz 3.
so wcrden dicsc bci dcr Beurteilung dcr erfindcrischcn Tätigkeit nicht i1 Betracht gczogcn.

An invention shall be considcrcd as involving an inventive stcp if, having regard
to thc state of the art, it is not obvious to a
person skillcd in the art. lf thc statc of thc
art also includes documents within thc
mcaning of Article 54, paragraph 3. thesc
documents are not to be considcred in deciding whcther there has becn an invcntive stcp.

Artikel 57

Article 57

G n1·crh/ichc An wendharkcit

lndustrial application

Einc Erfindung gilt als gewcrblich anwcndbar. wenn ihr Gcgcnstand au( irgendeincm gcwcrblichen Gebiet cinschlieBlich
der Landwirtschaft hcrgcstellt odcr benutzt
wcrdcn kann.

An invention shall be considcrecl as susccptiblc of industrial application if it can
be mack or uscd in any kind of inclustry, including agriculturc.

Kapitel Il

Chapter Il

Zur Einreichung und Erlangung des Europäischen Patents berechtige Personen
Erfindcrncnnun1:

Persons entitlcd to apply for and obtain
European patents - mention of the inventor

Artikel 58

Article 58

Rec/zt ::.ur Anmeld1111g curopäisclzer Patente

Entitlement to f ile a E11ropean patent application

Jedc natiirliche oder juristische Person

A European patent application may be
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des expositions officicllcs ou officiellement
reconnucs au scns de la Convcntion concernant les expositions internationales, signec a
Paris le 22 novembre 1928 et revisce en
dcrnier lieu le 30 novembre 1972.
(2) Dans le cas vise sous la lcttrc b) du
paragraphe I. ce dernier n'est applicable que
si le dcmandeur declare, lors du depöt de la
demande, que l'invention a etc reellcment
cxposee ct produit unc attcstation a l'appui
de sa dcclaration dans le delai et dans les
conditions prevus par le reglcment d'cxccution.

ningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i
konventionen om internationella utställningar, undertecknad i Paris den 22 november 1928 och senast reviderad den 30 november 1972.
(2) I fall som avses under 1.b skall vad
som sägs under 1 gälla endast om sökanden,
när han inger den europeiska patentansökningen, uppger, att uppfinningen faktiskt
förevisats och inger intyg härom inom den
frist och under de villkor som anges i tilllämpningsfön::skrifterna.

Article 56

Artikel 56

A cti1•itl; im·enlire

U ppf inninushöjd

Unc invcntion est consideree commc
impliquant une activite invcntive si, pour
un homme du metier, ellc ne decoule pas
d'une manierc evidcnte de l'etat de la technique. Si l'etat de la tcchnique comprend
des documents vises a l'article 54, paragraphe 3, ils nc sont pas pris en consideration pour l'appreciation de l'activite inventive.

En uppfinning skall anses ha uppfinningshöjd, om den ej för en fackman är
närliggande i förhållande till teknikens
sttmdpunkt. Utgör liven handlingar som avses i artikel 5-1-.3 del av teknikens ståndpunkt, skall dessa ej beaktas vid avgörande
av huruvida uppfinningshöjd föreligger.

Artic/e 57

Ar1ike/ 57

Application ind11slriel/e

/11tl11striel/ 11111·ii11tlh11rhe1

Unc invcntion est considcrec comme susccptible d'application industrielle si son
objet peut ctre fabriquc ou utilisc .ians tout
genre d'industrie, y compris l'agriculture.

En uppfinning skall anses kunna tillgodogöras industriellt, om den kan tillverkas eller användas i någon form av industriell
verksamhet, däri inbegripet jordbruk.

Chapitre Il

Kapitel Il

Personnes habilitees a demander et a ohtenir un brevet europeen - designation de
l'inventeur

Rätt att söka och erhalla europeiskt patent
- omnämnande av uppfinnaren

Arlic/e 58

Artikel 58

a

Habilitation deposer
une demande de brevet europeen

Toute personne physique ou morale et

Riilt att inge ansökan om europeiskt patent

Ansökan om europeiskt patent får göras
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und jede einer juristischen Person nach
dem fi.ir sie maBgebenden Recht glcichgestcllte Gesellschaft kann dic Ertcilung cines
europäischcn Patents bcantragcn.

filed by any natura! or legal person, or any
body equivalcnt to a legal person by virtuc
of thc Iaw governing it.

Artikel 59

Article 59

Mehrere Anmelder

l'dultip/e applicant.1·

Die europäische Patcntanmeldung kann
auch von gemeinsamcn Anmeldern oder
von mehrcrcn Anmeldcrn, die vcrschicdcnc
Vertragsstaaten benenncn, ehgcreicht wcrden.

A Europcan patent application may also
be filed either by joint applicants or by two
or more applicants dcsignating different
Contracting States.

Artikel 60

A rticle 60

Reclzt au/ das e11ropäisc/1c Patent

Right to a t:uropean patent

(I) Oas Reeht auf das europäische Patent steht dem Erfindcr oder ~einem Rechtsnachfolger zu. Ist der Erfinder cin Arbcitnehmer, so bestimmt sich das Recht
auf das curopäische Patent nach dem Rccht
des Staats, in dem dcr Arbcitnehmer iiberwicgend beschäftigt ist; ist ni.cht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer
iiberwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht
des Staats anzuwendcn, in dem tkr Arbeitgeber den Betrieb untcrhält, dem der Arbeitnehmer angchört.
(2) Haben mchrerc cine Erfindung unabhängig voncinandcr gemacht. so steht das
Recht auf das europäisehc Patent demjcnigen zu, dessen europäischc Patentanmcldung den friihercn Anrncldetag hat; <lies
gilt jedoeh nur, wenn diese friiherc Anrneldung nach Artikel 93 veröffcntlicht wordcn
ist und nur mit Wirkung fi.ir die in der veröffentlichten friihcrcn Anmeldung benannten Vertragsstaaten.

( I) The right to a Europcan patent shall
bclong to the inventor or bis succcssor in
titlc. If thc invcntor is an employce thc
right to thc European patent shall be detcrmincd in accordance with the Iaw of the
State in which the cmploycc is mainly employed: if the Statc in which the employcc is
mainly employcd cannot be determined, the
law to be applied shall be that of thc Statc
in which the employcr has his placc of business to which the employcc is attached.
(2) If two or morc persons havc madc an
invcntion indepcndently of cach other, thc
right to the European patent shall bclong to
the person whosc Europcan patent application has thc carliest datc of filing; however,
this provision shall apply only if this first
application has bcen published under Article 93 and shall only havc effect in respect
of thc Contracting Statcs designatcd in that
application as published.

(3) lm Verfahren vor dem Europäisehcn
Patentamt gilt der Anmelder als bcrechtigt,
das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.

(3) For thc purposes of procccdings beforc thc Europcan Patent Office. the applicant shall be deemcd to be entitlcd to cxcrcisc the right to the Europcan patent.

Artikel 61

Article 61

A11meld11ng europäisclzer Patente
durch Nichtberechtigte

European patent app/ications hy persons
not having the right to a European patent

(1) Wird durch rechtskräftige Entschei-

(1) If by a final decision it is adjudged
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toute S<Kictc. assimilfr il une personne morak L'll vertu du drnit dont elle rekvc. peul
demandL'r un brevet europcen.

av fysisk elkr juridisk person samt av samfund eller annan inr;ittning som enligt den
lag som reglerar dess ställning är jämställd
med juridisk person.

Articlc 59

A rtike/ 59

l'liiralit<' de de11ia11c/e11rs

Flcrn siika11de

Une demande de brevet europecn peut
ctre cgalcmcnt deposee soit par des eodemandeurs. soit par plusieurs demandeurs
qui designen! des Etats contraetants diffcrents.

Europeisk patentansökan får även göras
av flera sökande gemensamt eller av flera
sökande som designerar olika fördragsslutandc stater.

Articlc 60

A rtikc/ hli

Droit au brel'el c11ropee11

Riill till europ<'is/.:t patent

( 1l Le droit au brevet europeen apparticnt i1 l'inventeur ou a son ayant cause. Si
l'inventeur est un employc, le droit au brevet europeen est dcfini selon le droit de l'Etat sur le krritoire duquel l'employc cxeree
son aetivitc principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activitc prineipalc ne
peut etre determinc, le droit applicable est
celui de l'Etat sur le territoire duquel se
trouve l'ctablissement de l'employeur auqucl l'employc est attache.

(Il Rätten till europeiskt patent tillkommer uppfinnaren eller dennes rättsinndrnvare. Är uppfinnaren arbetstagare, avgöres
rlitten till europeiskt patent enligt lagen i
den stat i vilken arbetstagaren ;ir huvudsakligen sysselsatt; kan ej fastställas i vilken
stat arbetstagaren är huvudsakligen sysselsatt. tillämpas lagen i den stat i vilken det
arbetsgivarens driftsställe, till vilket arbetstagaren är knuten, lir beläget.

(2) Si plusieurs personnes ont rcalise l'invention independamment l'une de l'autre, le
droit au brevet europcen appartient a celle
qui a dcposc la demande de brevet dont la
date de dcpOt est la plus aneienne; toutefois, eette disposition n'est applicable que si
la premiere demande a etc publiee en vertu
de l'article 93 et elle n'a d'effet que dans les
Etats contractants designes dans cette premicre demande tel!e qu'elle a cte publiec.

(2) Har (lera gjort en uppfinning oberoende av varandra, tillkommer rätten till
det europeiska patentet den vars europeiska
patentansökan åsatts tidigaste ingivningsdag. Vad nu sagts gäller dock endast om
denna tidigare ansökan publicerats enligt
artikel 93 och i sådant fall endast med verkan såvitt avser de fördragsslutande stater
som var designerade i den tidigare ansökningen när denna publicerades.

(3 l Dans la procedure devant l'Office europeen des brevets, le demandeur est reputc
habilitc a exercer le droit au brevet europeen.

(3) Såvitt avser handläggningen vid det
europeiska patentverket skall sökanden anses berättigad att göra gällande rätten till
det europeiska patentet.

Article 61

Artikel 61

Demande de brevet europeen
par une personne non habilitee

Europeisk patentansökan gjord av obehörig

(1) Si une decision passee en force de

(I) Har genom lagakraftvunnet beslut
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dung c.lcr Anspruch auf Ertcilung eincs cu·
ropiiischcn Patents eincr in A:tikcl 60 Absatz J genanntcn Person, dic nicht der Anmeldcr ist. zugesprocben. so kann dicsc Person. sofern das europäische Patent noch
nicht ertcilt wordcn ist. inncrhalb von drei
\fonatcn nach Eintritt der Rcchtskraft dcr
Fntscheidung in bezug auf <lie in dcr europ~iischcn Patentanmeldung benannten Vcrtragsstaatcn, in dcnen die Ent:icheidung crgangen odcr ancrkannt worden ist odcr aufgrund eks dicscm Obercinko nmen beigcfiigtcn
A nerkennungsprotokolls anzuerken nen ist,
a) die europiiische Patentanmcldung an
Stclle dcs Anml'idcrs als eigen ~ Anmcldung
wcitcrverfolgen,

that a person rcfcrred to in Article 60, paragraph l, other than thc applicant, is entitlccl to the grant of a European patent, that
person may, within a period of threc
months after the decision has bccome final.
providcd that thc European patent has not
yct becn granted, in respect of thosc Contracting Statcs dcsignatcd in thc European
patent application in which thc decision has
bcen taken or recognisecl. or has to be rccogni~ed on the basis of the Protocol on Recognition anncxed lo this Convention:

b) cinc neuc 1:uropäische Patcntanmeldung fiir dicsdbc Erfindung einrcichcn
odcr
c) hcantragen. da/3 die curopäischc Patcntanmeldung zuriickgcwicsen wird.
(2) Auf eine nach Absatz
eingercichtc ncue curopiiische Patentanmcldung
ist Artikel 76 Absatz I cntspn:chcnd anzuwcndcn.
(:il Oas Vcrfahrcn zur DurchfUhrung <les
Absatzes I, die besondercn Erfordernisse
fi.ir cine nach Absatz I cing·~rcichte ncue
curopiiisehc Patentanmcldung und dic Frist
zur Zahlung <ler Anmcldcgcbiihr, <ler Rcchcrchcngebiihr und der Benennungsgebiihrcn fiir die ncue Anmcldung sind in der
Ausfiihrungsordnung vorgcsch:icben.

(b) filc a new European patent application in respeet of the same invention, or

0

(a) prosecule thc application as his own
application in placc of the applicant,

(c) request that the application be rcfused.
(2) The provisions of Article 76, paragraph l, shall apply mutatis mutandis to a
ncw application Iiled under paragraph I.
(~) The proccdurc to be followed in carrying out the provisions of paragraph l, the
special conditions applying to a ncw applieation filcd under paragraph I and the time
limit for paying thc filing, search and clcsignation fees on it are laid clown in the Implcmcnting Regulations.

Artikel 62

Article 62

Anspruch au/ Erfindernenmmg

Right of the inventor lo be mentivned

Ocr Erfinder hat gegeniiber dem Anmelder oder lnhaber des europäi:;chen Patents
das Recht, vor dem Europäi:;chen Patentamt als Erfindcr genannt zu wcrden.

The inventor shall havc the right, vis-avis the applicant for or proprietor of a Europcan patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

87

Prop. 1977/78:1. Del C
chuse jugee a reeunnu le droit it l'obtention du hrevet europecn
une personne
visce it I"article 60, paragraphe I, autre que
le demandeur, et a eondition que le brevet
europecn n'ait pas eneure etc delivre, eette
pcrsonne peut. dans un delai de trois mois
apr~s quc la dccision est passec en foree
de chosc jugce. ct en ce qui coneerne les
Etats contractants dcsigncs dans ta demande de brevet curopecn dans lcsquels
la dceisi,111 a ctc renclue ou recunnuc. ou
dllit l:tn: 1«:=e,1nnue en vertu du protocole
sur la reconnaissance, annexc a la prcsente
convcnt illn:
a) puursuivre, aux lieu ct place du demandeur, la proeedurc relative a la demandc, <.!Il prenant celte demandc
son
compte,
hl dcposer une nouvelle demande de hrevet europecn pour la meme inv.:ntion, ou

a

fastställts att rätten att erhålla europeiskt
patent tillkommer annan som avses i artikel
60. l än sökanden och har europeiskt patent
~innu ej meddelats, för den som genom beslutet tillerkänts sftdan rätt inom tre månader efter det heslutct vann laga kraft, s~tvitt
avser si.tdana i den curopei5ka patentansökningen designerad.: stater i vilka beslutet
meddelats eller erkänts eller i vilka det skall
erkännas enligt det protokoll rörande erkännand.: som fogats vid denna konvention,

~1) i sökandens ställe fullfölja
ning.:n som egen ansökan,

ansök-

a

c) d.:mander le r.:jet de la demande.

b) inge ny europeisk patentansökan rörande samma uppfinning, eller
c) yrka att ansökningen skall avslås.
(2) Artikel 76. I iiger motsvarande tilllämpning p[t ny europeisk patentansökan
som inges i enlighet med vad som sägs under I.

( 2 I Les dispositions de l'article 76, paragraphe I, sont applicablcs a touk nouvelle
demancle deposec .:n vertu des dispositions
du paragraphe I.
(3) Les proccclures destinces a assurer
l'application du paragraphe 1, les dispositions particulii::res applicablcs a la nouvelle
demamk de brevet curopeen deposee en
application du paragraghc 1, ainsi quc le
delai pour le paiement des taxes de depöt,
de recherche et de clcsignation exigiblcs au
titre de cette clemancle sont fixes par le reglement cl'exccution.

(3) Det förfarande som skall iakttagas
vid tillämpning av vad som sägs under I, de
särskilda krav som gäller för ny ansökan
som inges i enlighet med vad som sägs
under 1 och elen frist som gäller fiir erläggande av ansökningsavgift, nyhetsgranskningsavgift och designeringsavgift för den
nya ansökningen anges i tillämpningsförskrifterna.

Arlic/e 62

Artikel 62

Droit de /'inventeur a etre designe

Uppfinnarens riitt att omnämnas

a

L'inventeur a le droit,
l'egard du titulaire de la clemande de brevet europeen ou
du brevet europeen, d'etre designe en tant
que tel auprcs de l'Office europeen <les brevets.

Uppfinnaren är i förhållande till sökanden eller innehavaren av europeiskt patent
herättigad att hos det europeiska patentverket anges såsom uppfinnare.
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KapiM III

Chapter 111

Wirkungen des Europäischen Patents und
eter Europäischcn Patentarnmeldung

Effects of the .European patent and the
Europcan patent application

Artikel 63

Article 63

Lauj:,l'it des europiiischen Patents

Term oj the Europcan patent

(1) Die Laufzeit des europäischen Pa-

(1) The term of the European patent

tents bcträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom
Anmcldctag an.
(2) Abs<itz I läl3t das Recht eines Vertragsstaats unberiihrt, dic Lauflcit eines europföschcn Patents im Kriegsfall oder in einer vcrglcichbaren Krisenlage dieses Staats
zu den gleichen Bcdingungen zu verfängern,
dic fiir dic Laufzeit dcr nationalen Patente
diest:s Staats gelten.

shall be 20 years as from the date of filing
of thc application.
(2) Nothing in the prcccding paragraph
shall limit the right of a Contracting State
to extcnd the term of a Europl'an patent
under thc same conditions as thosc applying
to its national patents. in order to takc into
account a state of war or similar cmcrgcncy
conditions affecting that Stare.

Artikel 64

Article 64

Rcchte aus dem europiiischen Patent

Rights eon/ er red hy a J::uropean patent

Oas ct1rop~iische Patent gewährt seinem lnhabcr von clcm Tag der Bckanntmachung des Hinweises auf scine Erteilung an
in jedem Vcrtragsstaat, fiir den es erteilt ist,
vorbehaltlich Absatz 2 dieselbc1 Rcchtc, <lie
ihm cin in diescm Staat crtciltcs nationales
Patent gewährcn wiirde.
(2) Ist (icgcnstand des europäischen Patents ein Yerfahrcn, so erstreckt sich der
Schutz auch auf <lie clurch das Verfahren
unmittclbar hergestellten Erzeugnisse.
(3) Einc Verlctzung cles europäischen
Patents wird nach nationalcm Recht behandelt.

(I) A European patent shall, subjcct to
thc provisions of paragraph 2, confer on its
proprietor from the datc of publication of
the mention of its grant, in cach Contracting Statc in respect of which it is granted,
the same rights as would be conferrcd by a
national patent granted in that State.
.
(2) lf the subjcct-matter of thc European
patent is a process, thc protection confcrred
by thc patent shall extcnd to thc products
directly obtained by such process.
(3) Any infringement of a European patentshall be dealt with by national Iaw.

Artikel 65

Article 65

U bcrsct;:,1111g der europäischen Patentschrij t

Translation oj the specijication oj the European patent

( I)

Jeder Vertragsstaat kann fiir den
Fall, dal3 die Fassung, in der das Europäische Patcntamt fiir dicsen Staat ein curopäisches Patent zu erteilen oder in geänderter
Fassung aufrcchtzuerhalten beabsichtigt,
nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt,
vorschrciben, daB der Anmelcler oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde för den
gewerblichen Rechtsschutz eine Oberset(1)

(1) Any Contracting State may prcscribe
that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as
amended for that State, is not drawn up in
one of its official languages, the applicant
for or proprietor of the patent shall supply
to its central industrial property office a
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Chapitre 111

Kapitel 111

Effets du brevet europeen et de la demande de brevet europeen

Verkan av europeiskt patent och europeisk
patentansökan

Article 63

Artikel 63

Durh• du hrn·et c11rop,;e11

Ciiltighctstid fiir europeiskt patent

\I) La dur..!e du bre.vet europcen est de
vingt annecs a compter de la datc de dcp6t
de la demande.
(2) Le paragraphe I ne saurait limiter le
droit d'un Etat contractant de prolonger la
duree d'un brevet europeen aux memcs
conditions ljUC celles de ses brevets nationaux. pour tenir compte d'un ctat de guerre
ou d'tm etat de crise comparable affectant
lcdit Etat.

(I) Giltighetstiden för europeiskt patent
lir tjugo [1r från ansökningens ingivningsdag.
(2) Vad som sägs under 1 inskränker ej
fördragsslutande stats rätt att, i händelse av
krigstillstånd eller jlimförbar krissituation
som berör denna stat, förlänga giltighetstiden för europeiskt patent under samma villkor som gäller i fråga om förlängning av
giltighetstiden för denna stats nationella patent.

Artic/e 64

Artikel 64

Droirs co11f<;rrs pur le hre\'et eurupeen

Riitrs1·erkw1 al' europeiskt patent

( I l Sous rcserve du paragraphe 2. le brevet europecn confere a son titulaire, a
compter du jour de la publication de la
mention de sa dclivrance et dans chaeun
des Etats contractants pour lesquels il a etc
dclivrc. les mcmes droits ljUe lui COllfererait
un brevet national dclivrc dans cet Etat.
(2 l Si l'objet du brevet europeen porte
sur un proccde. les droits confCres par cc
brev<.!t s'ctendent aux. produits obtenus din:ctement par cc proccde.
(3) Toute contrefa~on du brevet europcen est apprcciec conformcment aux dispositions de la lcgislation nationale.

(I) Om ej annat följer av vad som sägs
under 2 skall europeiskt patent, från dagen
för publicering av kungörelse om att det
meddelats, i varje fördragsslutande stat för
vilken det meddelats ge patenthavaren
samma r~ittigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.
(2) Avser den uppfinning som skyddas
av det europeiska patentet ett förfarande,
omfattar skyddet även alster som framställts direkt genom förfarandet.
(3) Intrång i europeiskt patent skall bedömas enligt nationell lag.

Article 65

Artikel 65

Frw/11crio11 du fascic11/e d11 brevet europeen

Ö\'ersättning av den europeiska patentskri/ten

( L) Tout Etat contractant peut prescrire,
lorsque le tex.te dans lcquel l'Office europcen des brewts envisage de dclivrer un
brevet europecn pour cct Etat ou de maintenir pour kdit Etat un brevet europeen
sous sa forme modifiec n'est pas redige
dans une des langues offieielles de l'Etat
considere, que le demandeur ou le titulaire

(I) Är den text enligt vilken det europeiska patentverket avser meddela eller i
ändrad lydelse upprätthålla europeiskt patent för fördragsslutande stat ej avfattad på
något av den statens officiella språk, får
denna stat föreskriva att sökanden eller patenthavaren skall till den statens nationella
patentmyndighet inge översättning av denna
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zung der Fassung nach seiner Wahl in einer
der Amtssprachen diescs Staats odcr, sowcit
dcr bctrcffrndc Staat dic Verwcndung ciner
bcstimmtcn Amtssprachc vorgeschrieben
hat. Dic Frist flir dic Einreichung dcr Dbcrs.:tzung betriigt drei l'vlonate nach Beginn
dcr in Artil.;:cl 97 Absatz 2 Buchstabe b odcr
gegcbcncnfalls in Artikel 102 Absalz 3
Buchstabc b gcnanntcn Frist sofern nicht
cler betrcffrncle Staat eine längere Frist
vorsehrcibt.

translation of this text in onc of its official
languages at his option or, where that State
has prescribcd the usc of one specific official language, in that languagc. The period
for supplying the translation shall be three
months aftcr the start of thc time limit rcferred to in Articlc 97. paragraph 2(bl, or
Article 102, paragraph 3(b), unlcss the Stat"
concerned prescribe~ a longer period.

(2) Jccler Vertragsslaat, cl1~r eine Vorschrift nach Absatz 1 crlassen hat, kann
vorsclrn:ibcn, daH dcr Anmelder ocler Patcntinhaher innerhalb e:ner von diescm
Staat besti111mten frist dic Kosten fi.ir eine
Vcröffentlidrnng der Dbersetzung ganz
odcr teilweisc zu cntrichten ha:.
(.1) Jccler V ertragsstaat kann vorschreibcn, daB irn fall der Nichtbeachtung einer
aufgrund der Absiitze 1 und 2 erlassenen
Vorsehrift die \Virkungen des europäischen
Patents in cliesem Staat als von Anfang an
nieht eingetr.:tcn gcltcn.

(2J Any Contracting State which has
acloptc.::d provisions pursuant lo paragraph J
may prescribc that the applicant for or proprietor of the patent must pay all or part of
thc costs of publication of such translation
within a period laid down by that Statc.
(3) Any Contracting Statc may prescribc
that in the evcnt of failurc to observe the
provisions adopted in accordancc with paragraphs 1 and 2, the Europcan patent shall
be deemed to be void ah i11itio in that State.

Artikel 66

Artic/e 66

ll'irk1111g der c11ropiiischc11 Patc11ta11111c/d1111g als 1111tio11alc H i11terlcg1111g

Equiva/cnce oj b1ropea11 f ili11g
with 11atio11a/ filing

Eine curoptiischc Patentanmcldung, deren Anmeldctag feststcht, hat in den benannten Vcrtragsstaaten dic Wirkung ciner
vorschriftsrniiBigcn
nationakn Hinterlcgung. gcgehcncnfalls rnit der för die europiiische Patcntanmeldung in Anspruch genommcnen Priorität.

A European patent application which has
bccn accorded a date of filing shalL in thc
designatecl Contracting Statcs, be equivalcnt
to a regular national filing, wherc appropriatc with the priority claimed for thc
European patent application.

Artikel 67

Article 67

Rechte au.1· der europiiischen Pate11ta11me/cl1111g nach Vervf f e11tlic/111ng

Rights eon/ erred by a t:uropean patent application af ter publication

(I J Die curopiiische Patcntanmeldung gewiihrt dem Anmeldcr vom Tag ihrer Veröffentlichung nach Artikel 93 an in den in
der Veröffenllichung angegebc!nen benannten Vcrtragsstaaten einstweilen den Schutz
nach Artikel 64.

(I) A European patent application shall,
from the date of its publication under Articlc 93, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferrecl by
Article 64, in thc Contracting Statcs designated in the application as published.
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du brevet doit fournir au servit:e central de
la propriCtc industrielle unc traductioh de
cc texte dans l'une de ccs langues officielles,
it son choix. ou. dans la mesure oi1 l'Etat en
question a imposc rutilisation d'une langue
offit:iclle dckrmince. dans cette dernicre
langue. La traduetion doit 0tre produitc
dans Ull dClai de trois mois commern;:ant
courir du point de depart, soit du delai vise
it l'articlc 97. paragraphc 2. lcttre b). soit. le
cas ccheant. du delai vise l'articlc 102. paragraphe 3. lettre b). a moins que l'Etat
considcrc n'at:corde un dClai plus long.
(2 l Tout Etat contractant qui a adopte
des dispositions en vertu du paragraphe 1
peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevl:t acquitte. dans un dclai fixe
par cet Etat, tout ou partie des frais de
publication de la traduction.

I :2) fiirdragsslutande stat som utfärdat
föreskrift som avses under I får föreskriva,
att sökanden eller patenthavaren inom frist
s,1111 denna stat hestlimmer skall betala hela
kostnaden eller del av kostnaden för publieering av iiversiittningen.

U l Tout Etat contractant peut prescrire
que. si ks dispositiL1ns adoptees en vertu clcs
paragraphes I et 2 ne sont pas observces, le
brevet eurnpcen est. dcs l'origine, rcpute
sans effet dans cet Etat.

1.1) Fi.irdragsslutande stat får fi.ireskriva
att. om bL·stämmclscr som utfärdats med
stiid av vad som sägs under I och 2 ej iakttages. d.:t europeiska patentet skall anses
aldrig ha haft riittsvcrkan i denna stat.

Article 66

Artikel 66

a

text till det av denna stats officiella språk
som han väljer eller, om den staten föreskrivit anvlindring av visst officiellt språk,
till detta spr[tk. översättningen skall inges
i1wm en frist ptt tre mänader från det den
frist som avses i artikel 97.2.b eller artikel
I 0~.3.b börjat löpa. om ej vederbörande
'lat föreskriver llingre frist.

a

F11rop<'i.1k f)(l/<'ntansiikan jii111stiilld med 11a1ionc/l 1111.1'i.ike111

La demanJe de brevet europecn it la4 uellc lille datc de dcp(1t a etc aecordCc a.
dans les [tals contractants dcsigncs. la vakur d\111 depl'it national rcgulier. compte
tenu. le cas cchcant. du droit de priorite invoquc it l'appui de la demande de brevet
europeen.

Europeisk patentansökan som åsatts ingivningsdag skall i design.:raclc fördragsslutande stater jlimstiillas med en i fiireskriwn
ordning gjord nationell ansökan. i förekommande fall med den prioritet Sl)m yrkats i'iir den europeiska patentansökningL'll.

Artic/c 67

A rtikl'/ 67

Droit.1· eon/ ef(;,1. par la demande de hre1·e1

Riillsrerkan

tll"

europeisk patc11tans6ka11 ef-

e11/'0fii;e11 a/Jr<~s sa p11hlicatio11

ter puh/icering

t Il A t:ompter de sa puhlication en vertu
de l'article 9\ la dcmandc de brevet europecn assure provisoirement au demandcur.
dans les Etat~ contractants dcsigncs dans la
dcmandc de brevet telle que publiee, la pro•
tection prevue a l'article 64.

( 1l Fran dagen för publiceringen av den
europeiska patentansökningen enligt artikel
93 skall ansökning.:n tills vidare i de fördragsslutande stater som var designerade i
ansökningen när denna publicerades ge sökanden det skydd som anges i artikel 64.
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(2) Jcdl'r Vcrtragsstaat kann vorschcn.
dal.I die curopiiischc Patcntanmcldung nicht
den Schutz nach Artikel 64 gcwiihrt. Ocr
Schutz. dcr rnit dcr Vcri..iffontlichung der
curopiiisc11('l1 Pat.:ntanmddu11g vcrbundcn
ist, dar!' jcdoch nicht geringn sein als der
Schutz. dcr sich aufgrund d~s Rcchts dcs
bctrdfcndcn Staats aus dcr ;~wingcnd vorgcschril'lJcncn VlTiiffe11tlichu11g der ungepriiftcn natil.lnalcn Patcntanmcldungcn crgibt. 7umindcst hat jcclcr Vertragsstaat vorn1sche11. daL\ dcr Anmcldcr f[ir die Zcit von
der Vcriiffcntlichung dcr CLILlpiiischcn Patentanrncldung an nm dcmjcnigcn, der dic
Erfindung in dicsem Vertr;~gsstaat unter
\\iraussetzungcn bcnutzt hat. dic nach dem
natinnalcn Rceht irn Fall d~r Verletzung
eines 11ati1l11alcn Patents scir. Vcrschulden
bcgr[indcn wiirden. cine de 1 U mstämkn
nach angcmessL'ne Entsc11iicligu11g vcrlangcn
kann.
(3) Jcdcr Vcrtragsstaat k111n fi.ir den
Fall. daf.I einc Sl'iner Amtss1rachcn nicht
dic Verfahrcnssprachc ist. Yorschcn. daB
dcr L'instwciligL' Schutz nach den Absätzcn I
und 2 erst Yon dem Tag an cintritt. an 1.km
einl' Ubersl!tzung tkr PatL·ntanspriichc nach
\Vahl dcs Anmckkrs in cincr jer Arntsspraehcn dic·scs Staats odcr. sowcit der betrl'ffcndc Staat dic Vcrwcndung ciner bcstimmtcn Amtssprache vorgcschri:bcn hat. in
dicscr Amtssprachc
a) dcr öffcntlichkcit untcr den nach nationalcm Rl·cht \'orgeschencn Voraussctzungcn zugiinglich gcmacht worden ist odcr
bl clemjcnigL'n lihermitlL'lt \\·orden ist.
dcr dic Erfindung in dicsl'l11 Vcrtragsstaat
benutzt.
(.f) Die in den Absiitzcn 1 und 2 vorgeschL·nen \Virkungcn dcr curopiiischen Patcntanmcldung gl'itcn als von Anfang an nicht
cingctrcten. wcnn dic L'urop~ii>chc Patcntanrncldung zuriil'kgcnomml'n wordcn ist. als
zurikkgcnnmmen gilt odcr rcchtskrMtig
zuriickgcwicscn wordcn ist. Das glcichc gilt
fiir dic Wirkungcn dcr europii schen Patcntanmeldung in einem Vcrtragsstaat. dessen
Rcncnnung zuriickgcnommer wordcn ist
odcr als zurlickgcnommcn gilt.
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t2) /\ny Contracting Statc may prcscribc
that a Europcan patent application shall not
confcr such pwtcction as is conferrcd by
Artide 6-J.. Howcvcr, thc protcction attachcd
to thc publication of thc Europcan patent
applicatim1 may not be less than that which
thc laws of thc State corn:crned attach hl
thc cl1mpulsory publication of unexamined
national patcnt applicatinns. In any cvent.
e\·cry Statc shall cnsurc at kast that. from
thc dall' Llf publication of a Europcan patent appli~·ation. thc applicant can claim
cnmpcnsation rcasonablc in thc circumstanccs fwm any person who has uscd thl' inVl'ntion in thc said Statc in cirL·:i111sta11..:l'S
whcrc that JlL'r·s,ln would hc liablc under national law for infringcmcnt of a national
patent.

(31 Any Contracting Statc which docs
Illlt havc as an official languagc the language of thc procccdings, may prescribc
that prnvisional protection in accordancc
with paragraphs I and 2 abovc shall not be
cffccliVl' until such time as a translation of
thc daims in one of its official languagcs at
thc option of the applicant or. whcrc that
Statc has prcscribcd thc use of onc spccifi<.:
1)fficial language, in that language:

(a) has bcen madc availablc to the public
in the rnanner prescribcd by national law.
or
(b) has bccn communicatcd to the person
using the invention in the said Statc.
(..J.) The Europcan patent application
shall be decmcd never to havc bad thc cfkcts set out in paragraphs I and 2 abovc
whcn it has bccn withdrawn. cleemcd to be
withdrawn or finally rcfuscd. The same
shall apply in rcspcct of the cffccts of the
Europcan patent application in a Contracting Statc thc clesignation of which is withdrawn or dccmed to be withdrawn.
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(2) Chaque Etat contractant pcut prcvoir
que la dcmande de brevet curopcen n'assure
pas la protection prevue a l'articlc 64. Toutefois, la protection attachce it la publication de la dcmande de brevet europeen nc
peut ctre inferieurc 11 cclle que la lcgislation
de l'Etat considere attache a la publication
obligatoirc des demandes de brevet national
non cxaminecs. En tout ctat de cause, chaque Etat contraetant doit, pour le moins,
prevoir qu'a partir de la publication de la
demande de brevet europcen, le demandeur
peut exiger une indemnite raisonnable, fixec
suivant les circonstances, de toutc personne
ayant exploitc, dans cet Etat contractant,
l'invention qui fait l'objet de la demandc de
brevet europeen, dans des conditions qui,
selon le droit national, mettraient en jeu sa
rcsponsabilitc s'il s'agissait d'unc contrefa<;on d\m brevet national.

(2) Fördragsslutande stat får föreskriva
att europeisk patentansökan ej skall medföra det skydd som anges i artikel 64. Det
skydd som uppkommer genom publiceringcn av den curopeiska patcntansökningcn f~1r dock ej vara mindre än det
skydd som enligt lagen i vederbörande stat
uppkommer genom den obligatoriska publiceringen av icke prövade nationella patentansi5kningar. Fördragsslutande stat skall
emellertid i vart fall tillse. att sökanden fr[rn
dagen för puhliceringcn av den europeiska
patentansökningen kan kräva en med hänsyn till omstfodighclerna sktilig ers~ittning
av envar som i denna stat utnyttjat uppfinningen under omstiindigheter som enligt nationell lag i motsvarande fall skulle giira
honom ansvarig fi._ir intriing i natil.lncllt patent.

(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas
comme langue officielle la langue de la procedure peut prevoir que la proteetion provisoire visee aux paragraphcs I ct 2 n'est assuree qu'a partir de la date a Iaquelle une
traduction des revcndications, soit dans
l'une des langues officielles de cet Etat, au
choix du demandeur, soit, dans la mesure
ou I'Etat en question a imposc l'utilisation
d'une languc officielle determinee. dans
cette derniere langue:
a) a cte rendue accessible au public, dans
les conditions prcvucs par sa lcgislation nationalc, ou
b) a ete remisc a Ja pcrsonne exploitant.
dans celui-ci, l'invcntion qui fait l'objet de
la dcmandc de brevet europeen.
(4) Les cffets de la demande ek brevet
europeen prevus aux paragraphes I et 2
sont reputes nuls et non avcnus lorsque la
demande de brevet europecn a ete retirec,
ou est rcputee retirce, ou a cte rejetce en
vertu d'une decision passce en forcc de
chosc jugec. Il en est de meme dcs cffets de
la demandc de brevet europeen dans un
Etat contractant dont la designation a etc
retiree ou est reputce retiree.

(3) Fördragsslutandc stat i vilken handliiggningsspr[1ket ej är officiellt språk får
föreskriva. att sådant provisoriskt skydd
som sägs under I och 2 ej skall uppkl1111ma
förrlin översättning av patentkraven till d1.:t
av denna stats officiella språk som sökanden väljer eller, om den staten föreskrivet
anviindning av visst officiellt sprf1k, till
detta språk

al har blivit allmlint tillgänglig pii sätt
föreskrives i nationell lag, eller

b) har tillsttillts den s(1m utnyttjar uppfinningen i den staten.

(4) Om europeisk patentansökan har
;1terkallats, skall anses återkallad eller har
avslagits genom lagakraftvunnet beslut.
skall den riittsverkan SLlm avses under I och
2 anses aldrig ha uppkommit. Vad nu sagts
giiller liven i fråga om rättsverkan av europeisk patentansökan i fördragsslutande stat.
om designcringcn av denna stat har (1tcrkal\ats eller skall anses återkallad.
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Artikel 6R

Artic/e 68

Wirk1111g des Widerrufs de.<· europiiischrn
Patents

Eff ect oj rc\'l1ca1io11 of tlze European patent

Oie in den Artikeln 64 unc. 67 vorgcsehcnen Wirkungen der europäi:;ehe Patcntanmcldung und dcs darauf erteilten europäisehen Patents gclten in dem Umfang. in
dem das Patent im Einspruehsverfahren widerruf en ist, als von Anfang an nieht eingetrcten.

The Europcan patent applicati0n and thc
resulting patent shall be deemed not to havc
had, as from the outset, thc effects spccil'icd
in Articlcs 64 and 67, to the extcnl that thc
patent has becn revoked in opposition proccedings.

Artikel 69

Articlc 69

Sclzutzhereiclz

F.xte11t oj prorcction

( l) Ocr Sehutzbereieh des europäisehen
Patents und der europäisehen Patcntanmeldung wird dureh den Inhalt dcr PatentansprUehe bestimmt. Die Beoehreibung und
die Zeiehnungcn sind jcdoch zur Auslegung
der Patentanspriiehc heranzuziehcn.
(2) Fiir den Zeitraum bis zur Erteilung
des europäisehcn Patents wi.rd dcr Sehutzbereieh dcr curopäischcn Patcntanmeldung
dureh dic zuletzt eingcreichtcn PatentansprUche, dic in dcr Vcröffcntliehung naeh
Artikel 93 cnthaltcn sind, bcstimmt. Jcdoch bcstimmt da~ curopäi~chc Patent in
seiner erteilten oder im Einspruchsvcrfahren geändcrtcn Fassung rUc:kwirkencl elen
Schutzbcreich dcr Anmcldung. sowcit dicser Sehutzbercieh nicht erweitcrt wird.

The extent of thc proteetion conferrcd by a European patent or a Furopean
patent applieation shall be determincd by
thc terms of thc claims. Neverthcless, thc
dcscription and drawings shall be used to
int.:rpret thc claims.
(2) For thc period up to grant of thc
Europcan patent, thc extent 0f the protcction conferrcd hy the European patent
application shall be clctermincd by thc latest
filed claims c0ntaincd in thc puhlication
under Article 93. Howcver. the European
patent as granted or as amcndcd in opposition proccedings shall detcrminc rctroactively the protection confcrrccl by thc European patent application. in so far as such
prntection is not thcrcby extenclcd.

Artikel 70

A rticlc 70

V crhindliclze Fasswzg eincr europiiischen
Pate11ta11meld1111g oder ei11e.1 e11ropiiisclze11
Patents

Authnllic /l'xt oja baopea11 patent
application ur E11ropea11 paten/

( l J Ocr Wortlaut ciner eu::opäischen Patcntanmcldung odcr eines eu::opäischen Patents in der Verfahrensspraehe stcllt in Verfahrcn vor dem Europäisehcn Patcntaml
sowie in jedem Vertragsstaat die verbindliehe Fassung dar.
(2) lm Fall des Artikels l 4 Absatz 2 ist
jedoch in Verfahren vor dem Europäisehen
Patentamt dcr ursprUngliehe Text för die
Feststcllung mal3gehcnd, ob cicr Gcgcnstand
dcr curopäisehen Patcntanmeldung oder dcs
curopäischcn Patents nieht iibcr den lnhalt

(I) The text of a Europcan patent application or a European patent in the languagc
of thc proeccdings shall be the authentic
text in any proeecdings bcforc the Eurnpcan Patent Offiec and in any Contracting
Statc.
(2) Howcver, in thc easc referrcd to in
Articlc 14, paragraph 2, thc original text
shall, in proeccdings bcfore the Europcan
Patent Office, constitutc the basis for
dctermining whether thc subjcct-mattcr of
the applieation or patent extends beyond

(I)
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Article 68

A rtike/ 68

Ej jets de la revocation du brevet europJen

Rättsverkan vid upphiirande av e11ropeis/..1
patent

La demande de brevet europeen ainsi que
le brevet curopcen auquel elle a donne lieu
sont reputcs n'avoir pas eu des l'origine, totakment ou partiellement, les effets prevus
aux articles 64 et 67, selon que le brevet a
etc rcvoque en tout ou en partie au cours
d'une pro..:cdure d'opposition.

Europeisk patentansökan och det på
denna grundade patentet skall i den mån
patentet upphävts vid invändningsförfarande anses aldrig ha haft den rättsverkan
som avses i artiklarna 64 och 67.

Article 69

Artikel 69

E:tendt1e de la protectio11

Patcntskyddets omfattning

( 1) L'C!endue de la protection confercc
par le brevet curopcen ou par la demande
de brevet curopcen est detcrmince par la tencur des rcvendications. Toutefois, la description et les dessins serven! a interpretcr
les rcvcndications.
(2) Pour la periode allant jusqu'a la detivrance du brevet curopccn. l'ctenduc de la
protection confCrce par .la demande de brevet europeen est dcterminec par les revendications deposees en dernier lieu contenues
dans ta publication prcvuc a l'article 93.
Toutefois. le brevet europecn tel que dClivre
ou modifie au cours de la procedure d'opposition dCtermine rctroactivement cette
pro!Lction pour autant que cellc-ci n'est
pas ctendue.

( I) I fråga om europeiskt patent och europeisk patentansökan bestämmes patentskyddets omfattning av patentkravens innehåll. För förståelse av patentkraven fåt
emellertid ledning hämtas från beskrivningen och ritningarna.
(2) För tiden till dess europeiskt patent
meddelats bestämmes omfattningen av det
skydd som en europeisk patentansökan
medför av de senast ingivna patentkrav
som publicerats enligt artikel 93. Omfattningen av detta skydd bestämmes dock retroaktivt av det europeiska patentet i den
lydelse i vilken det meddelats eller som det
erh[11lit efter ändring under invlindningsförfarandet. i den mån skyddets omfattning
därigenom ej utvidgas.

Article 70

Artikel 70

1<'.rle de la demande de hre1·et t:'1irop1;c11
011 du hrc1•ct europh'11 faisant joi

Den lydelse lll' euwpcisk patc11ta11siik1111 eller
europeiskt patent som iigcr ritsord

( I) Le texte de la demande de brevet cu·
ropeen ou du brevet europcen redige dans
la langue de la procedure est le texte qui fait
foi dans toutes les proccdures devant l'Offi1.:e curopecn dcs brevets ct dans tous les
Etats contractants.
(2) Toutefois, dans le cas vise a l'artielc
14. paragraphe 2, le texte initialcmcnt dcposc est pris en considcration pour determiner. dans les prnccdures devant l'Office europcen des brevets, si l'objct de la demande
de brevet curopecn ou du brevet europeen

( 1) I fråga om europeisk patentansökan
eller europeiskt patent skall lydelsen på
handläggningsspdket äga vitsord s~tväl vid
handläggning vid det europeiska patentverket som i varje fördragsslutande stat.
(2) Vid handläggning vid det europeiska
patentverket skall emellertid i fall som avses i artikel 14.2 lydelsen på originalspråket
vara avgörande för huruvida den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet går utöver innehållet i an-
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der Anmeldung in der einf:ereichten Fassung hinausgcht.
(3) Jcdcr Vcrtragsstaat kann vorschcn,
daB in seincm Staat cinc im Dbcrcinkommen vorgcschricbcnc Dbcrsdzung in eincr
seiner Amtssprachen fi.ir den Fall maBgcbcnd ist, daB dcr Schutzbercich dcr europäischcn Patentanmcldung oder des curopäischcn Patents in dcr Sprachc der Dbcrsetzung cnger ist als dcr Schutzbcrcich in
der Vcrfahrcnssprachc: dics gill nicht fiir
N ichtigkcitsvcrfahrcn.

thc content of thc application as filed.
(3) Any Contracting State may providc
that a translation, as providcd for in this
Convcntion, in an official languagc of that
Stare, shall in that Statc be rcgarded as authentic, cxccpt for revocation proceedings,
in thc cvcnt of thc application or patent in
thc languagc of the translation confcrring
protcetion which is narrower than that eonferrcd by it in thc languagc of thc proecedings.

(4) Jcder Ycrtragsstaat, dcr einc Vorschrift nach Absatz 4 crläf3t.
a) muB dem Anmeldcr oder Patcntinhabcr gestalten, cinc berichtig1:c Obcrsetzung
der europäischcn Patcntanmeldung odcr des
europäischcn Patents cinzurcichcn. Die bcrichtigtc Obcrsctzung hat er;.t dann rcchtliche Wirkung, wenn die von dem Vcrtragsstaat in cntsprcchcndcr Anwcndung dcr Artikel 65 Absatz 2 und Artik~l 67 Absatz 3
aufgestclltcn Voraussctzungcn crfiillt sind:
b) kann vorsehen, daB derjenige, dcr in
dicscm Staat in gutcm Glaubcn cinc Erfindung in flcnutzung gcnomm,~n oder wirklichc und crnsthaftc Vcranstallungcn zur Benutzung ciner Erfindung gctroffcn hat, dcrcn Iknutzung kcinc Vcrlerzung dcr Anmcldung oder dcs Patents in dcr Fassung
der urspriinglichcn Dbcrset:wng darstcllcn
wtirdc, nach Eintritt dcr rcchtlichcn Wirkung dcr bcrichtigtcn Ubcrsetzung dic Benutzung in scincm Bctricb oder för dic
Bcdiirfnissc scincs Bctricb~ uncntgcltlich
fortsctzen darf.

(4) Any Contraeting Statc whieh adopts
a provision under paragraph 3:
(a) must allow thc applieant for or proprictor of thc patent to filc a eorrected
translation of thc Europcan patent applieation or European patent. Such corrcetcd
translation shall not have any legal cffeet
until any eonditions cstablished by thc Contraeting State under Artielc 65, paragraph 2.
and Article 67, paragraph 3, havc bcen
Cl1111plied with 111111atis 11111/andis;
(b) may prescribc that any person who,
in that State, in good faith is using or has
rnadc cffcctivc and scrious preparations for
using an invcntion thc usc of whieh would
not eonstitutc infringcrnent of thc applieation or patent in thc original translation
may, after thc corrceted translation takes
dfcet, eontinuc sueh use in thc course of
his busincss or for thc nccds thcreof without
payment.

Kapitel IV

Chapter IV

Die curo1>äischc Patcntanmeldung als
Gcgc;1stand dcs Verrniigcns

The Euro1>ean patent application as an
object of property

Artike/71

Anic/e 71

Ubcnraf!1111g 1111cl Bcs1d/1111g ron lfrchte11

Iransjcr and co11stit11tio11 oj riglzts

Die curopäischc Patcntanmcldung kann
för einen oder mchrcrc dcr benanntcn Vcr-

A Europcan patent applieation may be
transfrrrcd or give rise to rights for one or
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n'a pas cte etcndu au-deli1 du contenu de la
demandc telle qu'elk a cte dcposec.
(3) Tout Etat contractant peut prcvoir
qu'une traduction dans unc langue officielle
de cet Etat. ainsi qu'en dispose la prcsente
convention. est consideree dans ledit Etat
comme etant le kxte qui fait foi. hormis les
cas d'actions en nullitc, si la demande de
brevet europeen ou le brevet europecn dans
la languc de la traduction confCre une protection moins ctendue que celle rnnferee
par ladite demande ou par lcdit brevet dans
la languc de la procedure.
!4) Tout Etat contractant qui arrete une
disposition en application du paragraphe 3.
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet europfrn de produire une
traduction revisce de la demandc ou du brevet. Cettc traduction rcvisee n 'a pas d'cffct
juridiquc aussi longtemps que les conditions
fixces par l'Etat contractant en application
de l'article 65, paragraphe 2 et de l"article
67. paragraphe 3. n\mt pas etc remplies;

sökningen i den lydelse ansökningen hadc
vid ingivandel.
(3) Fördragsslutand..: stat fiir föreskriva
att översättning varom föreskrives i denna
konvention till sprt1k som är officiellt språk
i denna stat skall iiga vitsord i den staten.
om det skydd som den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet
medför i sin lydelse pil det sprilk till vilket
översättning gjorts :ir mera begriinsat iin enligt lydelsen p:1 handläggningsspråket. Vad
nu sagts giiller c'j vid talan nm ogiltighet.

bJ peut prcvoir que celui qui, dans cet
Etat, a. de bonne foi, commencc exploiter
une invention ou a fait dcs prcparatifs cff ectifs er scrieux
cette fin. sans que cette
exploitation constitue unc i.:ontretai;on de
la demande ou du brevet dans le textc de la
traduction initiale. peut. dcs quc la traduction rcvisfr a pris effet. poursuivre it titre
gratuit SL)n exploitation dans son entreprise
ou pour les hesoins de celle-ci.

h) ft1r föreskriva att den som i denna stat
god tro utnyttjar uppfinning eller vidtagit
viisentliga åtgärder för at! utnyttja uppfinning utan att sådant utnyttjande skulle innebära patentintrång i förhällande till ansökningen eller patentet i dess lydelse enligt den
ursprungliga översiittningen. far fortsiitta utnyttjandet i sin rörelse eller för dess behov efter det den rättade iiversiittningen fått
rättsverkan utan att behöva betala ersättning därför.

Chaptre IV

Kapitel IV

ne la demande de brevet europcen
comme objet de proprictc

Europeisk patentansökan som förmögenhetsobjekt

Articlc71

Artikel 71

Transferr et co11stit111io11 de t!roit.1

0\'erlätclsl' och upplätc!sl' m· riittigheter

La demandc de brevet europcen peut ctre
transferce ou donncr Iieu
la constitution

Europeisk patentansökan kan överlåtas
eller vara föremftl för rättigheter sftvitt av-

a

a

a

7 Rik\'l/<1g<'11 1977/78. I .1a111/. Nr I. /kl C

f4l Fördragsslutande stat som uUärdar
föreskrifter som avses under 3
al miiste lf1ta sökanden eller patentha\'aren inge rättad i.iversiillning av den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet; sf1dan rätlad iiversiittn ing
har L'j rätlsverkan. förriin de villkor som
den fördragsslutande staten föreskrivit med
motsvarande tillämpning av artikd 6).2 och
artikel 67.3 har uppfyllts:
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tragsstaatcn iibcrtragcn wcrdcn oder Gegenstand von Rechtcn scin.
Artikel 72

more of the designated Contracting Statcs.

Article 72

R l'chtsgesclziif r/iche Ubl'rtragung

Assignment

Die rcchtsgcschäftlichc Ohertragung der
curopäischcn Patentanmeldung muB schriftlich crfolgcn und bcdarf der Unterschrift
der Vcrtragspartcicn.

An assignmcnt of a European patent application shall be madc in writing and shall
require the signature of thc parties to thc
contract.

Artikel 73

Article 73

Vertragliche Li::.en::en

C 011 I ractua/ licensing

Cinc curopäischc Patcntanrncldung kann
ganz oder tcilwcisc Gegenstand von Lizcnzcn fiir alle oder eincn Tcil dcr Hoheitsgchictc der bencnntcn Vcrtragsstrnten scin.

A Europcan patent application may be liccnscd in wholc or in part for thc whole or
part of thc territorics of thc dcsignatccl
Contracting States.

Artikel 74

Artic/c 7.J

A111rc11t!harc.1· Recht

L<rn' applicable

Soweit in dicsem Ubercinkommcn nichts
anclcrcs bcstimmt ist, untcrlicgt dic curopliischc Patentanmcldung als G<:genstand dcs
Vcrmögens in jcdem bcnanntcn Vcrtragsstaat und mit \Virkung fiir cliescn Staat dem
Rccht, das in diescm Staat fi.ir nationalc Patcntanmcldungen gilt.

Unlcss otherwisc spccificd 111 this Convcntion, the European patent application as
an object of property shall, in cach designated CLHl!racting Statc and wilh effect for
such Statc, be subjcct to the law applicahlc
in that State to r.ational patent applications.

DRITTER TEIL

PARTIII

DIE El..iROPAISCHE PATENTANMELDUNG

APPl.ICATlON FOR EUROPEAN
PATENTS

Kapitel I

Chapter I

Einreichung und Erfordemisse der
Europiiischen Patentanmeldung

Filing and requirements of the Europcan
patent application

Artikel 75

Article 75

l:"i11reic/11111g tler <'11ropiiische11 l'at<'nlanme/-

Filing oj the c11ropec111 pate111 applicatio11

d1111g

Dic europliischc Patentanmcldung
kann cingcrcichr wcrdcn:
a) hcim Europäischen P.1tentamt in
MUnchcn odcr sl.!incr Zweigstcllc in Den
Haag odcr
(I)

(I) A Europcan patent application may
be filcd:
(a) at the European Patent Office at Munich or ils branch at The Haguc, or
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de drl1its plHlr un ou plusicurs des Etats
contractar1ts designcs.

ser en eller flera av de designerade fordragsslutandc staterna.

Ar1ic/e 7:!.

Artike/72

Ccssio11

Orerlätel.l"I'

I .a ccssion de la demanck de brevet curnpcen doit 0trc faite par ccrit cl rcquicrt la
signaturc dcs parties <lll contrat.

överl:itelse av europeisk pakntansökan
skall ske skriftligen och kriivcr underskrift
av de avtalsslutanck parterna.

Articfr 73

Ar1ike/ 73

Licence co111rac111el/I'

Licens f}ll grund m· <1Ftal

U ne dcmandc de brevet curopecn peut
faire. en sa totalitc ou en partic. l'objet de
liccnces. pour tout ou partie dcs tcrritoircs
clcs Etats contractants dcsignes.

fraga om europeisk patentansökan eller
del av siidan ansökan far licens uppliitas för
samtliga designerade förclragsslutancle staters områden eller för del av dessa omriiden.

Article N

A rtikl'/ 74

Droit applicahlc

Ti /lämplig /ag

Sauf dispositions contraircs de la prcsente convention, la dcmande de brevet europecn comme objct de propricte est soumise. dans chaquc Etat contractant dcsigne
et avec cffct dans cet Etat. a la lcgislation
applicablc dans ledit Etat aux demandcs de
brevet national.

I fr{1ga om europeisk patentansökan sasom förmögenhctsobjckt skall i designerad
fi.irdragsslutande stat och med rättsverkan i
denna stat tillämpas den lag som i den staten gäller i fråga om nationella patentansökningar. om ej annat föreskrives i denna
konvention.

TROISIEME PARTIE

TREDJE DELEN

LA DEMANDE DE BREVET
EUROPEEN

EUROPEISK PATENTANSÖKAN

Chapitre I

Kapitel I

Depöt de la demande de brevet europeen
et conditions auxquelles clle doit satisfaire

lngivande av europeisk patentansökan och
krav beträffande sådan ansökan

Artick 75

Arlike/ 75

Depåt de la demande de brevet europi.;en
(ll La demande de brevet europeen peut
etre deposee:

a) soit aupres de l'Office europeen des
brevets a M unich ou de son departement a
La Haye;

lngivande

ai·

europeisk pate111a11söka11

(I) Europeisk patentansökan får inges:

a) till

det

europeiska

patentverket

Miinchen eller dess filial i Haag, eller
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h l bci dcr Zcntralbchördc fjr den gcwcrhlichcn Rcchtsschutz ,1ckr hci andercn zuständigcn 13chiirdcn cincs Vcrtragsstaats,
wenn uas Rccht uiL'scs Staa :s cs gcstattct.
Eine in dicsa Wcisc cingcrcichte Anmeldung hat dicselbL' Wirkung, wic wenn sic an
demsclben ·fog bcim Eurnpiiischcn Patcntamt eingercicht worden wiirc.
t2l Absatz I stcht dcr Anwcndung dcr
Rt'chrs- 1111d Vcrll'a/11111g1Tor.1·(-/1rifrc11 nicht
entgegen. dic in L'incm VL'rtragsstaat
a) för Erfindungen gcltcn, die wcgcn ihres Gegcnstands nicht ohne vorhcrigc Zustimmung uer zustlinuigcn l31~hörden diescs
Staats ms Ausland iibL'rmitlL'lt wcrdcn
diirf..:n, od..:r
b) bestimmcn. da13 Patenlanmclclungcn
zuerst bci cin..:r nationalen Behörde cingcreicht wcrclcn miisscn, oder die dic unmittclbare Einrcichung bci cinc · andcren Bchördc v,1n einer vorhcrigcn Zustimmung
abhängig machcn.
(3) Ein Vcrtragsstaat darf wcdcr vorschrciben noch zulassen, dal3 europäischc
Teilanmeldungen bei cincr in Absatz 1
Buchstabe b genanntcn Bchi.irdc cingereicht
werden.

(h) if the law or a Contracting State so
permits. at th..: c..:nt ral industrial property
officc or othL'r compet..:nt authnrity of that
State. An application filed in this way shall
have the same effect as if it had bcen filed
on the samL' datc at the F.uropean Patent
Offiec.

t ~) The provisions of paragraph I shall
not pr..:cludc the application ,,f legislative
or regulatory provisions which. in any
Contracting State:
(a) govern inv..:ntions which. owing to
the nature or their suhj..:ct-matter may not
he communicat..:d ahroad without thc prior
authorisation or thc compl'tcnt authorities
of that State. or
tb) prcscribc that each application is to
be filcd initially with a national authority or
make clir..:ct filing with anothcr authority
subjcct to prior authorisation.

t3) No Contracting State may prov ide
for or allow the filing of European divisional applications with an authority rcferred
to in paragraph !(bl.

Artikel 76

Artic/e 76

Europiiischi' Tcila11111eld1111g

European di1·isio11a/ applicatio11.1

( 1) Einc europiiische Teilanmeluung ist
unmittelhar beim Europäischen Patentamt
in Miinchen t1cler sciner Zwcigstellc in Den
Haag einzureichen. Sic kann nur för eincn
Gegcnstancl cingcrcicht werdcn, clcr nicht
iibcr den Inhalt clcr friihcrcn Anmcldung in
der urspriinglich eingereichtcn Fassung hinausgeht; sowcit cliesem Erfordernis cntsprochcn wird. gilt dic Teilanr.1eldung als an
dem Anmeldetag der friiheren Anmeldung
cingereicht und genicl3t dcrcn Prioritätsrccht.
(2) In der curopäischcn 'Ieilanmeldung
diirfen nur Vertragsstaaten bcnannt werden,
die in dcr friiheren Anmcldung bcnannt
worden sind.
(3) Das Verfahren zur Dur.~hfiihrung des

(I) A European divisional application
must b.: filed directly with the European
Patent Officc at Munich or its branch at
The Hague. l.t may be filccl only in r.:spcct
of subjcct-mattcr which docs not cxtencl
beyond thc contcnt of thc earlicr application as fil ed; in so far as this provision is
complicd with. thc divisional application
shal\ be deemed to have bccn filcd on the
date of filing of the .:arlier application and
shall have the benefit of any right to priority.
(2) The European divisional application
shall not designate Contracting States which
wcrc not designated in thc carlicr application.
(3) The procedure to be followed in car-
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hJ soit. si la Jegislation d"un Etat cnntractant k pcrmct, aupr~·s du SL'rvic..: central
J..: la proprictc industridlc ou des autres
sc·rvices c11mpcknts de cet Etat. Un..: den1ande ainsi dcposce a ks memes effets que
si dk avait etc dcpose..: Zt la meme <late a
J'Office europecn d..:s hrevets.

b) till den nationella patentmyndigheten
elll'r annan behörig myndighet i fördragsslutande stat. om detta Lir tillt1tet enligt den
statens lag; ansökan som ingivits på detta
sätt har samma r~itts\'erkan snm om den
samma dag ingivits till dL't europeiska patentverket.

(2J L..:s disposition~ du paragraphe I ne
p..:uvent faire obstacle :t rapplication d..:s
dispositions lcgislaliv..:s ou rcglcm..:ntaires
qui. dans un Etat contractant:
a) regi~s<.:nt les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, etre communiquecs Zt l"etranger sans autorisation prealable <les autoritcs compctentes de l'Etat en
caus..:. ou
bJ preserivent que toutc demande de
brevet doit ctre initialement dcposee auprcs
d'une autoritc nationalc, ou soumettent it
une autorisation prcalable le dcpl'lt direct
auprcs d'une aulre autorite.

(2) Vad som s~igs umkr I utgör ej hinder
mot att tilllimpa lagstiftning eller administrativa b..:stämmelser som i fördragsslutande stat
a) gäller i fr[1ga om uppfinningar vilka.
grund av vad de avser. ej fiir yppas i
utlandet utan att tillst[md d~irtill i förv~ig
lämnats av behörig myndighet i denna stat:

(3) Aucun Etat contractant ne peut prcvoir ni autoriser le depöt d\mc demande divisionnaire de brevet europcen auprcs d'tme
autorite visee au paragraphe I, lettre bl.

(3) Fördragsslutande
stat får varken
föreskriva eller tillåta att europeisk avdelad
ansökan inges till myndighet som avses under l.h.

Anic/e 76

Artikel 76

Demandes divisionnaires e11rop<;e11nes

Luropeisk avdelad ansökan

( 1) Une demande divisionnaire de brevet
europecn doit ctre dcposce directement
auprcs de l'Office europeen des brevets a
Munich ou de son departement a La Hayc.
Ellc ne peut ctre dcposee que pour des
elements qui ne s'ctendent pas au delii du
cc1ntenu de la demande initiale telle qu'elle
a ete dcposec; dans la mesurc ou il est satisfait it cette cxigence, la demandc divisionnaire est consideree eomme dCposee
la
date de dep6t de la demande initiale et
bencficie du droit de prioritc.
(2) Une demandc divisionnaire de brevet
europcen ne peut designer d'autres Etats
contractants que ceux qui etaient designes
dans la demande initiale.
(3) La proeedure destinee a assurer

(I) Europeisk avdelad ansökan skall inges direkt till det europeiska patentverket i
Mtinchen eller dess filial i Haag. Sådan ansökan får ej omfatta något som ej framgår
av innehållet i den tidigare ansökningen i
dess lydelse vid ingivandet; i den mån detta
villkor är uppfyllt, skall avdelad ansökan
anses ingiven den dag som tir den tidigare
ansökningens ingivningsdag och ha samma
rätt till prioritet som denna tidigare ansökan.

a

pa

h) föreskriver att varje patentansökan
först mäste inges till nationell myndighet eller att ingivande dirl'kt till annan myndighet
får tiga rum L'ndast om tillstånd i förväg
lämnats därtill.

(2) I europeisk avdelad ansökan får designeras endast fördragsslutande stater som
var designerade i den tidigare ansökningen.
(3) I tillämpningsföreskrifterna ges be-
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/\bsatzes I. die besonclcren Erfordernisse
dL'r curopiiischcn T cilanrncldung und dic
Frist zur Zahlung der /\nmcldcgebiihr. der
Rcchcrchcngcb\ihr und Lkr Bencnnungsgcbiihrcn sind in dcr /\usfiihrungsordnung
VO l"/,!"L'SC h ri L' bL'n.

rying out th.: provisions of paragraph I. the
special conditions to be complied with by a
divisional application and thc time limit for
paying the filing. search and designation
fees arc laid down in the .lmplementing
Rcgulations.

Artikel 77

Artic/e 77

0hcrmil1 /1111g

n1ropiiischl'I'

Pa1c111a11111l'/-

d1111ge11

(Il Dic h'ntralbehördc fiir den gewerblichcn RcchtsschutL cincs Vcrtragsstaals hat
di..:: bi:i ihr udcr hci ~rndcrcn zustiindigcn Bchlirdcn dicscs Staats cingcreiehtcn curop~ii
schcn Pall:ntanmeldungcn inncrhalb der
kiirzcstcn Frist. die mil dcr Anwcndung dcr
nati1111alcn VLirschril'tcn iibcr dic Gehcimhaltung von Erfindungcn irr. Intresse des
St;iats vcrcinbar ist. an das Europiiische Patentamt WL'iterzulciten.
( 2) DiL' Vcrtrags>.taatcn crgrcifen alle
gccignL'l<:n ivlaBnahme11. damit dic curopäischen patcntanmeldungcn. deren Gegenstand ol'fensichtlich irn Sinn der in Absatz 1
gcnanntcn V11rschriften nicht geheimhaltungsbcdiirl tig ist. inncrhalb ,·on sechs Wochen nach L.'.inreichung der Anmcldung an
das Europäische Patentamt weitergdcitct
w.:rden.
(3) F.uropiiische Patcntanmelclungen, bei
dcnen n~ihcr gcpriift w.:rden muB, ob sic g.:heimhaltungsb.:diirftig sind. ~;incl so rechtLcrtrg wcitcrzuleiten, dal3 sic innerhalb
VLrn vier Monaten nach Einreichung cler
Anmeldung Lider, wenn cin1: Priorität in
Anspruch g.:nommen worden ist, innerhalb
von vicrzehn Monaten nach c1em Prioritätstag beim Europliischcn Patenlamt eingehcn.
(4 l Einc europäische Pati:ntanmeldung,
dcrcn Gegcnstand unter Geheimschutz gestdlt worden ist. wire! nicht an das Europäischc Patentamt weitergclcitet.
(5 l Europäische Patentanrncldungen, die
nicht bis zum Ablauf des vinzchnten Monats nach Einrichtung cler Anmcldung oder,
wenn eine Priorität in Anspruch genommen
worden ist, nach dem Prioritätstag dem Europäischen Patentamt zugeh~n, gelten als

Forll'arding of Europea11 pall'JI/ applications
( Il The central industrial property offic.:
of a Contracting Stall: shall be ohliged to
forward to th.: European Patent Office. in
thc shon.:st timc compatihlc with thc application of national law concerning thc secrecy of inventions in thc intcrests of the
State. any Europ.:an pat.:nt applications
which havc hcen filcd wi1h thal officc or
with other competent authorities in that
State.
(2) The Contracting States shall take all
appropriatc stcps lll ensure that Eurnpean
patent applications, the subjcct of which is
obviously not liablc to sc.:recy hy virtue of
thc law referr.:d to in paragraph I. shall be
forwardcd lo the European Patent Officc
within six weeks aftcr filing.

(3) European patent applications which
requirc furthcr examination as to their liability to secr.:cy shall be forwarcled in such
manner as to reach the European Patent offici;: within four rnonths after filing, or,
wherc priority has becn claimccl, fourtecn
months aftcr the date of priority.

(4) A European patent application, th.:
subject of which has been made secret, shall
not be forwarded to the European Patent
Office.
(5) European patent applications which
do not reach the European Patent Office bcfore the end of the fourtccnth month after
filing or, if priority has been claimecl, after
the clate of priority, shall be deemed to be
withdrawn. The filing, search and designa-
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l'application du paragraphe 1. les conditions particulicres auxquellcs doit satisfaire
une demande divisonnaire ainsi que le dclai
pour le paierncnt dcs taxes de depöt. de rechcrchc d dc designation sont fixcs par le
rcglcment cl'cxccution.

stämmclscr om förfarandet vid tilliimpning
av vad som sägs under 1. om de särskilda
villkor som europeisk avdelad ansökan skall
uppfylla och om den frist inom vilken ansökningsavgift. nyhctsgranskningsavgift och
designeringsavgift skall erläggas.

A niclc 77

Artikel 77

Tra11s111is.1io11

des dc111a11(/es de l>re1·1·1 e11ro-

<hersii11da11ti!' a1· e11ropei.1ka pate111a111·(i/.;-

P<;C11

11ingar

(I 1 Le service central de la proprietc industrielle de l'Etat contractant est tenu de
transmcttre a l'Office curopcen des brevets.
dans le plus court dclai compatible avec
l'application de la legislation nationale relative i1 la mise au sccn:t des inventions dans
l"intcret de J'Etat. les demandes de brevet
euwpccn dcposces aupres de lui ou aupres
des aulrL'~ services competents de cet Etat.

Patcntmyndighet.:n
i
rördragsslutandc stat skall s[1 snart det iir möjligt med
hiinsyn till natiLmell lagstiftning om hemlighållandet av uppfinningar i statens intresse till det europeiska patentverket vidare befordra de europeiska patentansökningar som ingivits till denna myndighet eller
annan behörig myndighet i den staten.

( 2 l I .es Etats contractants prennent toutes mesun:s utiles pour que les demandcs de
brevet etiropcen dont l'objet n\:st manifestemL·nt pas susceptible ll"Ctrc mis au secret
en vertu de la lcgislation visce au paragraphe I. soient transmises
l"Officc curopc..:n des brevets dans un dclai d..: six semain..:s aprcs leu r dcpöt.

( 2) rördragsslutande stat skall vidtaga
:illa erlordc1 li!,!a iitgiirde1 lör att >iikcrstiilla.
att europeisk patentansökan. vars inneh[dl
urp·~nbarligen ej behöver hemligh~lllas enligt den lagstiftning som avses under I, vidarl'bcfordras till det europeiska patentverket ino1:1 sex veckor tdn ingivandet.

(31 L..:s demandes de brevet curopecn
pour lcsquelles il convient d'cxaminer si les
invcntions exig..:nt une mis..: au secret doivent etrl' transmises suffisamment töt pour
qu'elles parviL'nncnt a l'Office europcen dcs
brn·ets dans Ull dCJai de quatre mois.
eompter du dcpl'.it nu. lorsqu\me priorite a
etc revendiquee. de quatorze mois. i1 eompter de la dato.: de priorite.
(4) Une demande de brevet europeen
dont l'objet a etc mis au secret n'est pas
transmise it J"Office europcen des brevets.

(.\) Europeisk patentansökan. som behöver underkastas niirmare prövning huruvida
den skall hernligh{tlla~. skall vidarebefordras så tidigt att den kommer tkt europeiska patentverket tillhanda inom fyra månader från ingivanclet eller. om prioritet yrkats, inom fjorton månader friin prioritctsdagen.
(4) Europeisk patentansökan. vars innehåll förklarats hemligt. skall ej vidarebefordras till det europeiska patentverket.

(:)) Lcs demandes de brevet europcen qui
ne parviennent pas a l'Offiee curopeen des
brevets dans un delai de quatorzc mois a
eompter du dcpöt ou, si une priorite a cte
revendiquee,
compter de la <late de priorite. sont reputees retirecs. Les taxes de

(5) Europeisk patentansökan som ej
kommit det europeiska patentverket tillhanda inom fjorton månader från ingivandet eller. om prioritet yrkats. från prioritetsdagen. skall anses återkallad. Ansökningsavgift. nyhetsgranskningsavgift och

a

a

a

( 1)
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zuriickgcnommcn. Die AnmcldcgcbUhr, dic
Rcchcn:hcngcbiihr und dic lkncnnungsgcbi.ihrcn wcrdcn zuriickgczahl:.

tion fccs shall be rdundcd.

Artikel 78

Article 78

Lrfurdcrnisse dcr t'11ropiiischc.'11 Pate11ta11meld1111g

Req11ireme111s oj lhe E11ropea11 patent app/ica1io11

(I) Dic
cur,1p1iischc Patcntanmcldung
muf.) cnthalkn:
a) cincn Antrag auf Frtciltmg eincs curop[iischcn Patents;
b) cinc Bcschrcibung dcr Erfindung:
cl cinen OLkr mchrcrc Patcntansprlichc;
d) dic Zcichnungcn, auf dic sich dic Bcschrcibung ,,dcr dic Patentanspri.ichc bczichen:
c) cinc Zusammenfassung.
(2) Fiir dic curop~iischc Patentanmcldung
sind dic Anmcldegcbiihr und dic Recherchcngcbiihr inncrhalb cincs Monats nach
Einrcichung dcr Anmeldung zu cntrichtcn.

(I) A European patent application shall
contain:
(a) a request for thc grant of a European
patent:
(b) a dcscription of the invention;
(c) onc or more claims;
(d) any drawings rcfcrrcd to in thc <lescription or thc claims:

(.~) Dic
curop~iischc
Pakntanmeldung
mul3 den Erfordcrnisscn gcnUgen, die in dcr
Ausflihrungsnrdnung vorgcschricben sind.

(3) A European patent application must
satisfy the conditions laid down in the
lmplcmenting Rcgulations.

Artikel 79

Arlic/e 79

/Je11e11111111g

1·011

Vcrlrag.1st11ale11

(e) an abstract.
(2) A Europcan patent application shall
be subjcct to the payment of thc filing fee
and the search fee within onc month aftcr
thc filing of thc application.

Designation oj Co111racli11g Stales

(I) Im Antrag auf Erteilung cines curop1iischcn Patents sind dcr Vertragsstaat odcr
dic Vcrtragsstaatcn, in dcncn fiir dic Erfindung Schutz bcgehrt wird, zu hcncnnen.

(I) The requcst for the grant of a European patent shall contain the designation of
the Contracting State or States in which
protection for the invention is desircd.

(21 Fiir dic Bcncnnung eincs Vcrtragsstaats ist dic Hcncnnungsgcbi.ihr zu entrichten. Dic Ikncnnungsgcbiihrcn sind innerhalh von 1.wi.ilf Monatcn nach Finrcichung
dcr curop~iischcn Patentanmcldung odcr,
wcnn cinc Pri11ri1;i1 in Anspruch gcnommcn
\\'Orden ist, nach dem Priorit1itstag zu cnlrichten: im lctztgcnannten Fall kann dic
Zahlung noch bis zum Ablauf dcr in Artikel
78 /\hsatz 2 gcnannkn Frist c:·folgcn, wenn
dicsc Frist spiitcr abläuft.

(2) The designation of a Contracting
State shall be subject to thc payment o( the
designation fce. The designation fees shall
be paid within twclve months after filing the
European patent application or, if priority
has bcen claimed, after thc <late of priority;
in the lattcr casc, payment may still be made
up to the expiry of the period specified in
Articlc 78, paragraph 2, if that period cxpircs later.

Cll Dic Bcncnnung eines Vertragsstaats
kann bis zur Erteilung des curnpäischen Pa-

(3) The designation of a Contracting
Statc may be withdrawn at any time up to

105

Prop. i 977 /78: I. Del C
dcp(it. de rechcn.:hL' L't de dcsignatit111 snnt
re-.tituec·s.

LksigncTi ngsa ,·gift skal I iit er heta las.

.-li!ici<" 7.'i

Anikd 78

( 011c/irio11s 1111.\"1/11,'ll<'s cloir s111i,-.f11ir1·

I\. ra1· pi1 c11r<1/H'isk plll<'lll<lll.1·iikt111

lu d<'llllll/d<' ,/1· /in·1·1·1 1'11ro1>1'1'11
I 11 La demalllk tk breVL't europfrn doi1
c11ntenir:
al une rL·quct..: en delivrallce d\111 brevet
e11n1pfr11:
hl une descripti1Jn de l'invcntil1n:
cl 1111e ou plusieurs revendications:
dl ks dessith auxquels se rderent la descript il111 11L' ks rL·vendicatilin~<
l')

Ull abrcgc.

( 2 l La

demande de brevet europcen
dnnne lieu au paiernent de la taxc de dcpL1t
c·t de la taxe de recherche: ccs taxes doivent
CtrC acquittfrs au plus tard Ull nwis aprl_•, k
dcp\1t de la dcrnande.
13 l l.a dcmande de brevet curnpeen doit
satisfaire aux conditions prevue' par k rl:gkment d'exfrutinn.

(Il l:'ur11pcisk patentan-,i._ikan skall innehalla:
al anh<illan nm att europeiskt patent
skall meddelas:
hl lll>skrivning a\ uppfinningen:
cl ett c'llcr fkra pall'ntkrav:
di Lk ritningar till vilka hiinvisas
he-

el sammandrag.
(21 För europeisk patentansi1kan skall erliiggas ansökningsavgift och nyhetsgranskllingsavgi(I i1w111 en 1rninad (din det ansiikningen ingavs.
I:; l Europeisk patentansökan skall uppfylla de krav som uppstiilles i tilliimpningstöreskrit'll'rna.

Artikd 79

A rticl<' 7CJ
lk.1ig1111tio11 d<'s Lrats c1>11tr1H'l11111s

/)csig11l'l"i11g

</\"

fiiri/rag.1s/111a11d<' .1/11/l'I"

11 l L"I::tat contraetant llll les I::tats contractants dans kquel c1u dans lcsqucls il e't
demandc que l'invention s11it pwtcgce dllivent ctre de,ignes dans la requctc en delivrancc dt1. brevet europcL'n.
(2l La dcsignatilm d'un Etat contractant
donne lieu au paiemcnt d'unc taxc Lk dcsignation. La taxc de dcsignali11n est acquittee
dans Ull delai de douze mois it cl1rnptcr du
dcplit de la demallde de brevet europfrn
ou. si unc prioritc a etc revendiqufr. it
cnmptcr de la date de prioritc: dans ce second cas. le paiement peul encore etre effeetue jusqu'it l'expiration du dclai prevu it
Ltrticle 7'11>. paragraphe 2. si celui-ci expirc
apres le ddai de d11uze mois ~'t cnmpter de la
date de prioritc.

(Il I anhiillan om att europeiskt patent
skall mcdLklas skall anges (de:,igneras) den
fördragsslutandc stat för vilken eller de fördragsslutande 'later li1r vilka skydd för
uppfinningen begiires.

Ul La dcsignation d\111 Etat contractant
peut ctre retiree jusqu'it la delivranee du

(3l Designering av fördragsslutande stat
fttr f1terkallas intill dess europeiskt patent

( 2) För di.:signering av fördragsslutande
stal skall erläggas designeringsavgift. Denna
avgift skall erläggas inom tolv m[1nacler
från det den europeiska patentansökningen
ing<ivs eller. om prioritet yrkats. fr{m pri11ritctsdage11. I sistniimnda fall fftr dock betalning ske till utgiingen av den frist som anges i artikel 78.2. om denna frist utgår senarl'.
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tents
zuriickgenommen
wcrden.
Dic
Zuriicknahme dcr Benennung allcr Vcrtragsstaaten gilt als 7uriicknahme <ler curop~iischcn
Patcntanmcldung. Dic Hcncnnungsgd)iilm:n wcrdcn nicht zuriickgczahll.

the grant of lhc Europcan patent. Withdrawal of the designation of all the Contracting States shall be deemcd to be a withdrawal of the European patent application.
Designation fces shall not be rcfundecl.

Artikel 80

A rticle 80

A 11111dder<1g

Darc of fi/i11g

Ocr Anmcldctag eincr curopliischen Patcntanrncldung isl dcr Tag, an dem die vom
Anmckkr cingcreichtcn Unterlagen enthaltcn:
a) cincn Hinweis. dal.\ cin ctirop~iisches
Patent hc;mtragt wird:
h) die lkncnnung mindcslc:1s cines Vcrt ragsslaats:
c) Angal.K'n. dic es erlauben, dic J<lcntitlit dcs Anmcld.:rs frstzustellcn:
d) in L'incr der in Artikel · .+ Abslitzc I
und 2 \'nrgödlL'IH.'n Sprach1~n eine Besc11n.:ibu11g und cincn udcr mchrere Pah:ntarn.priichL'. sclbst wcnn dic Beschrcibung
und die l'a1c11ta11spriic:he nichl den iibrigen
Vorsd1rifk11 dicsL'S L)bL·rcinkommens cntsprcchen.

The date of filing of a Europcan patent
application shall he thc date on which documcnts filcd by thc applicant contain:

Artikl'/ SI

A rticfr 8 I

al an indicatil)IJ that a European pall'nt
is sought:
\:>) thc dcsignatinn nf al least onc Contracling State:
c) information identifying lhL' applicant;
dl a dcscription and lJlll' or nwre claims
in onc of lhe languagcs rcferred lo in Article
1.+. paragraphs 1 and 2. cven though the
dcscription and the claims do not comply
with the olher requirL'mcnts of this Conventi<)ll.

lc'rf i11der11n1111111g

Dcsig11a1io11 oj The i111·e11tor

l n ckr curop:iiscllL'n PatenlanrnL'ldung ist
dcr Frfindcr 1.u 11c11ncn. !st dn Anmcldcr
nicht <>dn nicht allein di:r Erfindi:r, so hat
dic Lrfindcrnc1111ung L'ine Lrkllirung dariibn zu enthalten. wie lkr i\nml'idcr das
Rccht aur das Clll\lpäischc P<.ll'nt crlangt
hat.

The Europcan patent application shall
dcsignate thc invcntor. It' thc applicant is
not th..: inventnr or is not the 5(1le invt'lllt>r.
the designation shall contain a statement indicating lhe origin of the right to the European patent.

Artikel 8:!

Artic/e 8:!

/:i11heitlicf1keit dcr Lrfi1/'./1111g

Unity of i11ve11ticlll

Die curopliische Pat<:ntanrncldung darf
nur cinc einzige Erfindung cmhaltcn odcr
einc Ciruppc \Oll Lrfindungen. dic untcreinanuer in dcr Wcise verbunden sind. daH
sie cinc cinzigc allgcmcine nfinderischc
ldee vcrwirklichcn.

The Europcan patent application shall
rclate to one invcntion only or to a group of
invcntions so linkcd as to form a single general inventive conccpt.
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brevet europecn. Le retrait de la dcsignation de lous les Etats contractants est rcpute
ctre Ull retrait de Ja demandc de brevet CUropeen. Les taxes de dcsignation nc sont pas
restituces.

meddelats. At.:rkallelse av designering såvitt
avser alla fi.irdragsslutandL' stater skall anses
utgöra {1terkalklse av den europeiska patentansi.ikning:en. lksigneringsavgifter i1tnhL'talas L'j.

A rlic/c 80

Anik<'I 811

Datc de depcit

/ 11gi,·11i11gs{/,1g

La date de dcp(lt de la demande de brevet europecn est cellc it laquelle le dcmandeur a produit des clocuments qui contiennent:
a) unc indicatiLln selon laquelle un brevet
europeen est dcmandc:
bl la dcsignalion d'au moins un Etat
contraclant:
cl les indications qui pcrmeltent Ll"identifier k demandcur:
d) une dcscription et une ou plusieurs revendications dans une des langues visccs it
l'article 14, paragraphes I et 2. mcme si la
description et les revendications ne sont pas
conformes aux autres exigcnccs de la prcscnte convcntion.

lngirningsdag för europeisk patentansiikan skall vara ckn dag dit de handlingar
snm ingivits av sökanden inneh[tller:

Artic/e 81

a1 uppgift Lllll att europeiskt patent siikes:
hl designering av mirht en fö.dragsslutandc stat:
cl uppgifter Slllll giir det miijligt att faststiilla sökandens identitet:
d I beskrivning och ett eller flera patentkrav avfattade p;t ett av de ~pr:tk som avses
i artikel 14.1 och 2. iiven om beskrivningen
och patentkraven ej uppfyller vad snm i iivrigt forL'Skrivcs i dL'nna kl'nventinn.

Artikel 81

Oc;sig11atio11 <fr /'i11rC'11te11r

A 11gii·a11cle en· 11pp/i1111ure11

La demande de brevet europeen doit
comprcndre la dcsignation de l"inventcur. Si
le dcmandcur rfest pas l"inventeur ou runique inventeur. cettc dcsignation doit comporter une declaration indiquant l'origine
de racquisition du droit au brevet.

Fun.11wisk pa1entansöka11 skall innchillla
uppgift om uppfinnaren. Om si..ikanden ej iir
uppfinnaren ellcr ej iir den emk uppfinnaren, skall uppgiften om uppfinnaren innehiilla en förklaring i vilken anges hur sökanden erhiillit riittcn till europeiskt patent.

Artic/e 82

Artikel 82

Unill; d'i11ve11tio11

U ppf i1111i11gen.1· <'11he1

La demande de brevet europeen nc peut
concerner qu'trnc invcntion ou unc pluralitc
d'inventions liees entre elles de telle sortc
qu'elles ne forment qu'un seul concept invcntif general.

Europeisk patentansökan skall h~införa
sig till endast en enda uppfinning eller till
en grupp uppfinningar Sllnl har siidant samband att de ger uttryck för samma uppfinningsidc.

108

Prop. !977 /78: I. Del C
Artikel 83

Article 83

Offe11baru11g der Lr/ii1d1111g
Dic Erfindung ist in <ler curopäischcn Patentanmcldung so dcutlich u;1d vollständig
zu offenbaren, dal.\ cin Fachmann sic
ausfi.ihrcn kann.

Di.l'<.:lo.1·11re of tfi,· i11n·11tio11
The Europcan patent application must
disclosc thc invcntion in a manncr sufficicntly clcar and complcte for it to be carricd out hy a person skillcd in thc an.

Artikel 8.f

A ni cl<' 8.f

Pate11 ta11spriichc-·

T /ze c/aims

Dic Patentanspriichc miis:•cn den Gcgenstand angcbcn. fiir den Schutz bcgehrt
wird. Sie miisscn dcutlich, knapp gcfaBt
und. von dcr Bcschrcibung gestiitzt scin.

The claims shall definc thc matter for
which protection is sought. Thcy shall hc
clcar and concisc and be supportcd hy the
description.

Artikel 85

Articlc 85

Z11sa111n1e11f a.1·s1111g

The abstract

Dic Zusammcnfassung dicnt ausschlicBlich
dcr technischcn Information; sie kann nicht
för andcre Zweckc, insbesonclcre nicht fiir
die Bcstimmung dcs Umfangs <les bcgchrtcn
Schutzes und fiir dic Anwcndung des Artikels 54 Absatz 3, hcrangczogen werden.

The abstract shall mercly serve lor use as
technical information; it may not be taken
into account for any othcr purpose, in particular not for thc purpose of intcrpreting
the scopc of the protection sought nor for
the purpose o[ applying Articlc 54, paragraph 3.

Artikel 86

Arric/e 86

Jahresgebiihren fiir die europäische
Paten ta/llneld 1111 g

Rene\\'al fees for

l-~11ropea11

patent applica-

tion.1·

(I) Fiir dic curopäischc Patcntanmcldung sind nach Maf3gabc dcr Ausfi.ihrungsordnung Jahresgebiihrcn an das Europäische Patcntamt zu cntrichtcn. Sic wcrden
för das drittc und jcdes wcitere Jahr, gcrcchnet vom Anmddetag an, gcschuldet.

(I) Rcnewal fccs shall be paid to the European Patent Officc in accordancc with
the Implcmenting Rcgulations in rcspcct of
European patent applications. These fees
shall be duc in rcspcct of thc third ycar and
cach subscqucnt ycar, calculated from the
date of filing of thc application.

(2) Erfolgt dic Zahlung eincr Jahrcsgebi.ihr nicht bis zum Fälligkcitstag. so kann
die Jahresgebi.ihr noch innerhalb von scchs
Monaten nach Fälligkcit wirksarn cntrichtct
werdcn, sofcrn gleichzcitig dic Zuschlagsgebi.ihr entrichtet wird.
(3) Werden dic Jahresgebiihr und gcgebenenfalls
dic Zuschlagsgcbiihr
nicht
rechtzeitig entrichtct, so gilt dic curopäische
Patentanmeldung als zuriickgenommcn. Oas
Europäische Patentamt ist allein befugt,

(2) When a renewal fcc has not bcen
paid on or beforc thc due date, the fce may
be validly paid within six months of the
saicl date, providcd that the additional fcc is
paid at thc same time.
(3) If the renewal fec and any additional
fce have not been paid in duc lime the Europcan patent application shall be decmcd
to be withclrawn. The European Patent Office alone shall be competcnt to deciclc this.
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Article 83

Artikel 83

Expos<; de /'inl'elllion
L'invention doit etre exposce dans Ja demande de brevet europeen de fa<;on suffisamment claire et complete pour qu'un
homme du metier puisse !'exccuter.

Angii·anc/e m· upp/ i1111inge11
Uppfinningen skall beskrivas s?t tydligt
och fullständigt i den europeiska patentansökningen att en fackman med ledning
därav kan utöva den.

Article 84

Artikel H4

Revendication.1·

Pate11tkra1•

Les revcndications definissent l'objet de
la protection demandee. Elles doivent etre
claires et concises ct se fonder sur la description.

Patentkraven skall ange vad som sökes
skyddat. De skall vara tydliga och kortfattade samt ha stöd i beskrivningen.

A rticle 85

Anikel85

Abreg<;

Sa111111a11drag

L 'abrcgc scrt exclusivement it dcs fins
d'information tcchnique; il nc peut ctre pris
en considcration pour aucune autre fin. notamment pour apprecier l'etendue de la
protection demandec et pour l'application
de l'articlc 54, paragraphe 3.

Sammandraget tjänar enbart som teknisk
information och fitr icke tillmätas betydelse
för annat fodamftl, i synnerhet ej vid bestämning av det begärda skyddets omfattning eller vid tillämpning av artikel 54.3.

Article 86

Artikl'/86

Taxes wmue/les po11r la denumde de hrl'l·et
europl;en

A rsa1·f.!if ter för <'urop<'isk 1wte11ta11siika11

( 1) Des taxes annuelles doivcnt. conformcmcnt aux dispositions du rcglemcnt d'execution, etre payces a l'Office europecn des
brevets pour les demandes de brevet europecn. Ccs taxcs sont ducs pour la troisit:me
annec, calculee du jour anniversaire du
depot de la demandc, et pour chacune des
annees suivantes.
(2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n 'a pas etc cffectuc it J'echeancc,
ccttc taxe peut encore etrc valablemcnt acquittce dans un dclai de six mois it compter
de J'echcance. sous reserve du paicment simultane d'une surtaxe.
(3 l Si la taxe annucllc, et, le cas cchcant.
la surtaxc n'a pas etc acquittee dans les de!ais, la demandc de brevet europeen est reputce retiree. Seul, l'Office curopcen des
brevets est habilite prendrc cette decision.

( 1.1 För europeisk patcntanst"ikan skall i
enlighet med tillämpningsförcskrifterna erliiggas iirsavgifter till det CLll'l'peiska patentverket. Sitdana avgifter skall hetalas för
tredje [1ret friln ingivningsdagen för ansökningen och för varje {1r cHirefter.

a

(2) Har [trsavgift ej erlagts på förfallodag:cn, fftr tkn crliiggas inom sex mtmadcr
fran förfallodagen. om tilliiggsavgifl samtidigt erlägges.

(3) Har farsavgift och i förekommande
fall tilläggsavgift ej erlagts inom föreskriven
tid, skall den europeiska patentansökningen
anses återkallad. Det europeiska patentverket är ensamt behörigt att besluta härom.
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hieriibcr zu cntscheiden.
(4) Die Verpfliehtung zur Zahlung von
Jahresgebiihren endet mit dcr Zahlung dcr
Jahresgebiihr, dic fiir das J ahr fällig ist,
in dem der Hinwcis auf die Erteilung des
europäischcn Patents bekanntgemacht wird.

(4) The obligation to pay renewal fces
shall terminate with the payment of the renewal fce due in respect of the year in
which the mention of the grant of the European patent is published.

Kapitel Il

Chapter Il

Priorität

Priority

Artikel 87

Article 87

Prioritiitsrecht

Priority riRht

kdermann. der in einem oder mit
Wirkung fiir cinen Vertragsst~.at der Pariscr
Verbandsiibereinkunft zurn S::hutz clcs gewerblichen Eigcntums cine Anmeldung fiir
ein Patent, cin Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein
vorschriftsmäf3ig eingereicht hat, odcr sein
Rcchtsnachfolgcr genie(\! fUr dic Anmcldung derselben Erfindung wm europäischen Patent währcnd eincr Frist von zwölf
Monatcn nach der Einreichung der ersten
Anmeldung cin Prioritätsrecht.
(2) Als prioritätsbegriindend wird jede
Anmcldung anerkannt, der na:h dem nationalen Rccht des Staats, in dem dic Anmcl<lung eingereicht wordcn isr, oder nach
zwei- oder mehrseitigcn Venrägen untcr
Einschluf3 dicses Ubercinkommcns dic Bcdcutung ciner vorschriftsmäf3igcn nationalcn Anmcldung zukommt.
Cl\ Untcr vorschriftsmliBiger nationalcr
Anrncldung ist jede Anmcldung zu verstehen. dic zur Festlcgung des ·1 ags ausreicht,
an dem die Anmcldung cingc:eicht worden
ist, wobei das spätcrc Schicksal dcr Anmeldung ohnc Bcdeutung ist.
{4) Als crste Anmeldung, V•)l1 dercn Einrcichung an dic Prioritiitsfri~.t läuft, wird
auch cine jiingcrt: Anmcldur:g angesd1en.
dic dcnselben Gt::gcnstand bctrifft wic cinc
erste älterc in dcmsclben odcr fiir densclben
Staat eingcrcichtc Anmeldung. sofern diese
ältcre Anmcldung bis zur Einrcichung dcr
jiingcrcn Anmcldung zuriickgcnommen, fallengelassen oder zuriickgcwiescn worden ist.

(Il A person who has duly filcd in or for
any State party to the Paris Convention for
the Protection of lndustrial Property, an
application for a patent or for the rcgistration of a utility mode! or for a utility ccrtificate or for an inventor's certificate, or
his succcssors in title, shall enjoy, for the
purposc of filing a European patent application in respcct of the same invention, a
right of priority during a period of twelve
months from the datc of filing of the first
application.
(2) Every filing that is equivalenl lo a
regular national filing under lhc national
law of the Slate where it was ma<le or under
bilateral or multilateral agreements. including this Convention, shall be recognised as
giving rise lo a right of priority.

( 1)

(3) Ry a regular national filing is mcant
any filing that is sufficicnt lo establish the
date on which the application was filed,
whatcver may be the outcome o( the application.

(4) A subsequent application for thc
same subject-mattcr as a prcvious first applicalion and filcd in or in rcspect of thc same
State shall be considcred as the first application for the purpo'ies of determining priority, provided that, at the date of filing the
subsequent application, the previous application has becn withdrawn, abandoncd or
rcfused, without being open to public in-
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(4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible apres le paiemcnt de celle qui doit ctre
acquittec au titre de l'annee au cours de laquelle est publifr la mention de la dclivrance du hrevet europecn.

(4) Skyldigh.::ten att erlligga ilrsavgift
upphör i och med att betalning fullgjorts av
årsavgiften för det <ir, undi:r vilket kungörelse om att det europeiska patentet meddelats publiceras.

Chapitre Il

Kapitel Il

Priorite

Prioritet

Articli' 87

Artikel R7

Droit de prioritt;

Riill till prioritet

(Il Celui qui a rcgulierement deposc, dans
ou pour l'un des Etats partie i1 la Convention de Paris pour la protection de la proprictc industrielle, une demande de brevet
d'invcntion. de modele d'utilitc, de certificat
d'utilitc ou de certificat d'inventeur, ou son
ayant causc, jouit, pour effectucr le depöt
d'une demande de brevet europeen pour la
meme invention, d'un droit de priorite pendant un delai de douze mois apres le dcpöt
de: la premiere demande.

(I) Den som i eller med verkan för stal
som är ansluten till Pariskonvcntioncn för
industriellt rättsskydd i vederbörlig ordning
ingivit ansökan om patent, registrering av
nyttighetsmodell, certifikat för nyttighetsmodell eller uppfinnarcertifikat eller dennes
rättsinnehavare, åtnjuter vid ingivande av
europeisk patentansökan beträffande samma
uppfinning prioritet under en tid av tolv
månader från den dag då elen första ansökningen ingavs.

(2) Est reconnu comme donnan! naissance au droit de prioritc, tout depöt ayant
la valeur d'un depöt national rcgulier en
vertu de la lcgislation nationale de l'Etat
dans lequcl il a ete eff ectue ou d'accords bilatcraux ou multilatcraux. y compris la prc~entc convention.

(2) Prioritetsgrundande är varje ansökan
som enligt den nationella lagen i den stat i
vilken den ingavs clkr enligt bilaterala eller
multilaterala överenskommelser. cltiri inbegripet denna konvcntiLm, jämstiilles med en
i vi:dcrbörlig ordning gjord nationell ansökan.

(3 l Par dcp6t national regulier, on doit
cntendrc tout dep6t qui suffit il etablir la
date a laquellc la demande a ete dcposec.
quel que soit le sort ulterieur de cette demande.

(3) Med en i vederbörlig ordning gjord
nationell ansökan avses varje ansökan som
är tillfyllest för att den dag dii ansökningen
ingavs skall kunna fastställas, och delta
oberoende av vad som si:dan sker med ansökningen.
(4) Som första ansökan. vars ingivande
utgör utgångspunkt för berlikning av prioritetsfrisli:n, skall äv.::n anses en senare ansökan, vilken avser samma uppfinning som
en tidigare ansökan som ingivits i eller med
verkan för samma stat. om denna tidigare
ansökan. då den senare ansökningen inges.
har iiterkallals. förfallit eller avslagits utan
att ha blivit allmänt tillgänglig och utan att

(4) Est considerec comme premierc demandc, dont la date de dcpöt est le point de
dcpart du dclai de prioritc. une demande
ultericure ayant le meme objet qu'unc premiere demande anterieure, deposec dans ou
pour le meme Etat, a la condition que cette
demandc anterieure, a la dat~ de depöt de
la demande ulterieure, ait etc retirec. abandonnce ou refusee, sans avoir ete soumise a
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und zwar bcvor sic öffentlich ausgelegt
worden ist und ohnc daB R·xhte bestehen
gebliebcn sind; cbcnsowenig darf dicsc liltere Anmeldung schon Grundlage för die
Inanspruchnahme dcs Prioritiitsrcchts gcwesen sein. Die :iltere Anmeldung kann in dicsem Fall nicht mehr als Grundlagc fi.ir dic
Inanspruchnahmc des Prioritätsrechts dicncn.
(5) lst dic crstc Anmcldung in cinem
nicht zu den Vcrtragsstaatcn der Pariser
V crbandsUbercinkunft zum Schutz des gewcrblichcn Eigcntums gchörendcn Staat
eingcrcicht worden, so sind die Absätzc I
bis 4 nur insoweit anzuwenden, als dieser
Staat naeh ciner Bckanntmaehung dcs Verwaltungsrats aufgrund eincr ersten Anmeldung bcim Europäisehen Patcntamt und
aufgrund cincr ersten Anmeldung in jcdcm
odcr för jcdcn Vcrtragsstaat gemäB zwciodcr mehrscitigen Vcrlrägen cin Prioritätsreeht gewährt. unJ zwar unlcr Voraussctzungen und mit Wirkungcn, die dcnen der
Pariser VerbandsUbcrcinkunft verglciehbar
sind.

speetion and without lcaving any rights outstanding, and has not servcd as a basis for
claiming a right of priority. The previous
applieation may not thereafter serve as a
basis for claiming a right of priority.

(5) lf thc föst filing has bccn madc in a
Statc which is not a party to the Paris Convc.ntion for thc Proteetion of lndustrial
Property, paragraphs I to 4 shall apply only
in so far as that Statc, aecording to a notification published by thc Administrative
Council, and by virtuc of bilateral or multilateral agrecments, granls on thc basis of a
first filing made at thc European Patent Offiee as wcll as on thc basis of a first filing
made in or for any Contracting State and
subjcet to eonditions cquivalent to those
laid down in thc Puris Convcntion, a right
of priority having equivalent effeet.

Artikel 88

Article 88

lna11spmcl11zah111t! der Prioritiit

Claiming priority

Der Anmcldcr, der die Priorität ciner
friihercn Anmcklung in Ans:irueh nehmcn
will, hat eine Prioritlitserklärung, einc
Absehrift dcr frUhcren An11eldung und,
wenn die Spraehc dcr fri.ihcren Anmcldung
nieht cine Amlssprachc dcs Europäisehcn
Patcntamts ist. einc Obcrsctzung der friihcrcn Anmeldung in ciner dcr Amtsspraehen
cinzurciehen. Oas Vcrfahren rnr Durehföhrung dicscr Vorschrift ist in dcr Ausfi.ihrungsordnung vorgcsehrieben.
('.!) Fiir cinc curopliisehc Patentanmeldung könncn mchrcrc Prioritätcn in Ansprueh genommcn wcrdcn, sdbst wenn sic
aus vcrsehicdcncn Staaten stammen. Fiir eincn Patentansprueh können mehrcrc Prioritäten in Anspruch gcnommen werden. Werden mehrcre Prioritäten in Ansprueh genommcn, so bcginnen Fristen, die vom
Prioritätstag an laufon, vom friihestcn Prioritätstag an zu laufen.

(I l An applieant for a Europcan patent
desiring to takc advantage of thc priority of
a previous applieation shall file a dcclaration of priority, a eopy of thc prcvious application and. if the language .of the latter is
not onc of the offieial Ianguagcs of thc European Patent Offiee. a translation of it in
one of sueh offieial languagcs. The proccdurc to be followcd in earrying out thesc
provisions is Jaid down in thc Implementing
Regulations.
l2l Multiplc prioritics may be elaimed in
respcet of a European patent applieation,
notwithstanding the fact that they originated in diffcrent eountrics. Whcrc appropriate, multipk priorities may be elaimcd for
any one claim. Whcrc. multiplc prioritics arc
claimed, timc Jimits whieh run from thc
datc of priority shall run from thc carliest
datc of priority.

( l)
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l'inspection publique ct sans laisscr subsister
de droits. ct qu'elle n'ait pas encore servi de
base pour la rcvendication du droit de prioritc. La (kmande antcrieure nc pcut plus
alors servir de base pour la revcndieation du
droit de prioritc.

11{1g1m r~itt kvarstiir pii grund av denna ansiikan. Denna tidigare ansi.ikan for ej heller
dessfi.irinnan ha utgjort grund för yrkande
om prioritet. Den tidigare ansökningen Lir i
s:idant fall ej d~ircfti:r utgöra grund fiir yrkande 1.l!n prioritet.

( 5) Si le premier dcpöt a etc cffcctuc
dans un Etat qui n'est pas partie a la Convention de Paris pour la protection de la
propriete industrielle. les dispositions dcs
paragraphcs I i1 4 ne s'appliquent que dans
Ja mcsurc oi:i, suivant une communication
puhlique du Conseil (!'administration. cet
Etat accorde, en vertu d'accords bilatcraux
ou multilatcraux, sur la basc d\111 premier
dcpt1t effectuc aupres de l'Office europeen
des brevets, ainsi quc sur la base d\111 premier dcpöt effeetuc dans ou pour tout Etat
contraetant. Ull droit de prioritc soumis a
des conditions Cl ayant dcs effets equivalents i1 ceux prcvus par la Convention de
Paris.

(:'i) Har den första ansökningen ingivits i
stat som ej är <rnslirten till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, skall vad
som sägs under 1--4 gälla endast i den omfattning denna stat. enligt kungörelse utnirdad av förvaltningsriidet och p~1 grund av
bilaterala eller multilaterala överenskommelser. medger att under villkor och
med rättsverkningar som motsvarar vad
som g~iller enligt Pariskonventionen
prioritet får grundas s[tVäl på en första ansökan vilken gjorts vid det europeiska patentverket som på en första ansökan vilken
gjorts i eller med verkan för någon fördragsslutande stat.

Article 88

Artikel 88

Rcvc11dicatio11 de prioritl;

Yrkande om prioritet

( 1) Le dcmandeur d'un brevet europecn
qui veut se prevaloir de la prioritC d'un
dcpöt antcrieur est tcrrn de produirt:: unc
declaration de priorite, une copie de la demande anterieurc accompagnec de sa traduction dans unc <les langucs officielles de
l'Officc europecn des brevets si la languc de
la demande anterieure n'cst pas unc dcs
Jangues officielles de l'Office. La proccdurc
pour l'application de ces dispositions est
prescritc par le rcglcment d'execution.
(2) Des prioritcs multiples peuvent ctre
revendiquees pour une demande de brevet
europeen meme si clles proviennent d'Etats
diffcrents. Le cas ccheant, des priorites
multiples peuvcnt ctre revendiquces pour
une mcme revendication. Si des priorites
multiples sont revendiquees, les dclais qui
ont pour point de depart la date de priorite
sont calcules a compter de la date de la
priorite Ja plus ancicnne.

( 1) Sökande som i frilga om europeisk
patentansökan önskar åberopa prioritet från
tidigare ansökan skall inge prioritetsförklaring, avskrift av tidigare ansökan och övcrs~ittning av den tidigare ansökningen till ett
av det europeiska patentverkets officiella
spriik, om den tidigare ansökningen ej är
avfattad p[1 något av dessa spd1k. I tillämpningsföreskrifterna regleras förfarandet vid
ti!Uimpning av denna bestämmelse.
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(2) För samma europeiska patentansökan
får yrkas prioritet från flera ansökningar,
även om dessa ingivits i olika stater. I förekommande fall får för ett och samma patentkrav åberopas prioritet från flera ansökningar. Åberopas prioritet från flera ansökningar, skall tidsfrister för vilkas beräkn~ng
prioritetsdagen är utgångspunkt, beräknas
från den tidigaste prioritetsdagen.
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13) Wcrdcn cinc odcr mchrerc Prioritä··
ten fiir dic curopäischc Patentanmcldung in
Anspruch genommen, so umfaBt das Prioritälsrccht nur dic Merkmale der curopäischcn Patenlanmcldung, <lie in dcr Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten
sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist.
(4) Siml bestimmte Merkmale der Erfindung. fiir die die Priorität in Anspruch genornmen wird, nicht in den in der friiheren
Anmcldung aufgc~tclltcn Patcntanspriichen
cnthaltcn. so rcicht es fi.ir die Gewährung
<ler Priorität aus, daB die Ciesamtheit der
Anmddungsunterlagen dcr friiheren Anmcldung diesc Mcrkmale deutlich offenhart.

{3) If one or morc priorities are claimcd
in respect of a European patent application.
the right of priority shall cover only those
elements of the European patent application which arc included in the application
or applications whose priority is claimed.

(4) lf ccrtain elements of the invcntion
for which priority is claimed do not appcar
among thc claims formulatcd in thc prcvious application, priority may nonetheless
be granted, provided that the documents of
the previous application as a whole specifically disclosc such elements.

Article 89

Artikel 89
Wirk1111g de.1· Prioritiitl'fechts

Ef!ect of priority riglzt

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daB
dcr Prioritätstag als Tag dcr europäischen
Patentanmeldung fiir dic A1wendung des
Artikels 54 Absätzc 2 und 3 wwie des Artikels 60 Absatz 2 gilt.

The right of priority shall have the effcct
that the <late of priority shall count as the
<late of filing of the European patent application for the purposcs of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph

VIERTER TEIL

PART IV

ERTEILUNGSYERF AH REN

PROCEDURE UP TO GRANT

Artikel

,.,

A nicle 90

C)()

Examination

Li11gangspriif1111g
(I) Dic Eingangsstelle priift, ob

(al die curopäische Patent~tnmeldung den
Erfordernissen fiir dic Zuerkennung eines
Anmeldetags geniigt;
(b) die Anmcldcgcbiihr ur.cl die Recherchengebiihr rechtzeitig entrichtet worden
sind;
(c) im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die
Obersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache rechtzeitig eingereicht worden ist.
(2) Kann ein Anmeldetag nicht zuer-

011

filing

The Receiving Section shall examine
whether:
(al the European patent application sat·
isfies the requirements for thc accordance
of a <late of filing;
lb) the filing fee and the search fee have
been paid in due time;
( 1)

(c) in the case provided for in Article 14,
paragraph 2, the translation of the European patent application in the language of
the proceedings has been filed in due time.
(2) If a <late of filing cannot be accord-
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(3) Lorsqu'tme ou plusicurs priorites sont
revendiquces pour la demande de brevet
ctmJpccn, le droit de prioritc ne couvre que
les e!Cments de la demande de brevet europecn qui sont contenus dans la demandc ou
dans les tlcmandes dont la prioritc est revcndiqufr.

(3) Åberopas för europeisk patentansökan prioritet friin flera ansökning~tr, skall
rätten till prioritet omfatta endast de elcment i den europeiska patcntansi.ikningen
vilka upptages i den ansökan frt1n vilken elkr de ansökningar från vilka prioritet yrkas.

(4l Si eertains elements de rinvc.ntion
pour lcsqucls la priorite est revendiquec nc
figurent pas parmi les revcndieations formulees dans la demande antcrieure, il suffit.
pour que la prioritc puisse ctre accordee,
que !"ensemble clcs picces de la demande
antcricure revcle d'une fayon precise lesdits
elements.

(4) Om vissa element av den uppfinning
för vilken prioritet yrkas ej upptagits i patentkraven i den tidigare ansökningen. for
prioritet dock medges om dessa element
tydligt framgiir av ansökningshandlingarna,
tagna i deras helhet. i den tidigare ansökningen.

A rtic/e 89

A ni kel 89

Lff l'/ du droit de priorih;

VNk1111

111·

riifl till prioritl'l

Par l"effet du droit de prioritc, la date de
prioritc est considerec commc celle du depot
de la demande de brevet europcen pour
l'applieation de l'article 54, paragraphcs 2
et 3, ct de l'article 60, paragraphe 2.

Rätt till prioritet skall medföra att prioritetsdagen skall anses som ingivningsdag för
den europeiska patentansökningen vid tilllämpning av artikel 54.2 och 3 samt artikel
110.2.

QUATRIEME PARTIE

FJÄRDE DELEN

PROCEDURE JUSQU'A LA
DELIVRANCE

HANDLÄGGNING TILL DESS
PATENT MEDDELATS

A rticle 90

Artikel 911

Priiv11i11g vid ingivandet

Lxa111e11 lor.1· du depfit
(I) La section de dcpot examine

( 1)

Mottagningsavdelningen prövar hu-

a) si la demande de brevet europecn remplit les conditions pour qu'il lui soit aecorde une <late de dep6t;
b) si les taxes de depot et de recherche
ont
aequittees dans les de\ais et

ruvida
a) den europeiska
uppfyller de krav som
tande av ingivningsdag;
b) ansökningsavgift
ningsavgift erlagts inom

c) si, dans le cas prevu a l'article 14,
paragraphe 2, la traduction de la demande
de brevet europeen dans la langue de la
procedure a Cte produite dans les delais.
(2) Si une <late de depot ne peut etre

c) i fall som avses i artikel 14.2 översättning av den europeiska patentansökningen
till handläggningsspråket ingivits inom föreskriven tid.
(2) Kan ansökningen ej åsättas ingiv-

etc

patentansökningen
uppställes för åsätoch nyhetsgranskföreskriven tid;
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kannt wcrdcn. S\) gibt dic Eingangsstclle
dem :\nmclder nach i\fal.lgabc tkr Ausfiihrungsordnung Gelcgcnhc I. die fcstgcstcllten M;ingel zu bcscitigL'Il. Wcrdcn dic
i\1ängcl nicht rechtzcitig bcscitigt. so wird
dic Anmcldung nicht als curop;iische Patentanmeldung behandclt.
(3) Sind die Anmeldegcbiihr und dic Recherehcngebiihr nicht rcchtz·~itig cntrichtet
wonkn odcr ist im r: all dcs A rtikcls I.+ Absalz 2 die Obcrsctzung dcr curop;iischen Patentanmcldung in der Yerfahrcnssprachc
nicht rcchtzeitig cingcrcicht worden. so gilt
die europliische Patcntanmcldung als zuri"tckgcnommcn.

cd. the Rcceiving Section shall give thc applieant an opportunity 1<1 corrcct the deficiencics in aeclirdance with thc lmplemcnting Rcgulatill11'. lf thc ddieiencies are
not rcmcdicd in due timc. the application
shall not be dealt with as a European patent
application.
(3) lf lhe filing fcc and the search fce
have not be.en paid in duc lime or. in the
casc provided for in Article .1.+. paragraph 2. the translation Llf the application
in the language or thc proceedings has not
been filed in due time, the application shall
be deemcd to hc withdrawn.

Artikel 91

A..-ticle 91

Fornw/priif 1111g

Examination as ro for111al req11ireme111s

(I) Steht dcr Anmeldetag einer curopliischcn Patentanmcldung fest und gilt die
Anmcldung nieht r~ach Artikd 90 Absatz 3
als zuriickgenommcn, so priifr dic Eingangsstelle, ob
al den Erfordernissen de~. Artikels 133
Absatz 2 entsprochcn worden ist;
b) die Anmeldung den Formerfordcrnissen gc.niigt, die zur Durchfiihrung diescr
Vorsehrift in dcr Ausfiihrungsordnung vorgeschrieben sind;
Zusammenfassung
eingereieht
cl dic
worden ist;
cl) der Antrag auf Ertcilu!1g eines c.uropäisehen Patents hinsichtlich scines Inhalts
den zwingenden Vorschriften geniigt, die in
<ler Ausgefiihrungsordnung vorgeschrieben
sind. und ob gegenbenenfalls den Vorschriftcn dieses Obcreinkommens "iber die lnanspruchnahme der Priorität en1sprochen wordcn ist;
e) dic Benenungsgebiihren ~ntrichtct worden sill(!;
f) <lie Erfindcrnennung na.eh Artikel 81
erfolgt ist:
g) die in Artikel 78 Absatz I Buchstabc
d genannten Zeiehnungen am Anmeldetag
eingereicht worden sind.
(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare

(Il lf a Europcan patent application has
been accordcd a date of filing. and is not
deemed lo be withdrawn by virtue of Articlc 90. paragraph 3, thc Receiving Scction
shall examinc whether:
al the requirements of Articl~ 133. paragraph :::!, havc been satisfied;
h) the application meets thc physical rcquirements laid clown in the Imple.menting
Regulations for the implementation of this
provision:
c) the abstract has been filcd:
d) the request for the grant of a European patent satisfics the mandatory provisions of the lmplementing Regulations concerning ils content and, where appropriate,
whethcr the requirements of this Convcntion concerning thc c\aim to priority have
been satisfied;
e)

the designation fees ha ve been paid;

fl the dcsignation of thc inventor has
bcen made in accordance with Article 81;
g) the drawings rcferred to in Articlc
78, paragraph l(d), were filed on the date
of filing of the applieation.
. (2) Whcre thc Receiving Section notes
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aeel1rdco:. la scetion de dcpöt invitc le demandcur it remedier. dans les eonditions
prcvues par le rl:gkmo:nt d"cxceution, aux
irn:gularitcs eonstatfrs. S"il n'cst pas rcmcdie en temps utile it ccs irrcgularites, la dcmamk n'est pas traitec en tant quc dcmando: de brevet europeen.
(3) Si les taxes de clep6t ct de rechcrche
n'onl pas etc acquittees dans les deJais Oll
si. dans le cas vise i1 \'artielc 14, paragraphc
2. la traduction de la dcmande dans la
langue de la procedure n'a pas ete produite
dans les dclais. la dcmande de brevet europcen est reputee rctirec.

(3) Har ansökningsavgift och nyhctsgranskningsavgift ej erlagts inom föreskriven tid eller har, i fall som avses i artikel
14.2. översättning av ansökningen till handläggningsspråkct ej ingivits inom föreskriven tid, skall den europeiska patentansökningen anses återkallad.

Article Yl

Artikel 91

Lx11111e11 de la de111a11de de bre1·e1 e11ro-

ningsdag. skall mottagningsavdclningen bereda sökanden tillnilk att avhjälpa bristerna
pä sätt siigs i tillämpningsföreskrifterna.
Avhjälpes ej bristerna inom föreskriven tid,
skall ansökningen ej behandlas som europeisk patentansökan.

Prii1'11i11i.: såvill avser formkm1·

f'l;e11 q11w11 1) certaint!s irrt!gularites

( 1l Si une datc de depöt a ete accordce
dcmande de brevet europecn. et si
la demande n'cst pas rcputce retiree en
vertu de l'article 90. paragraphe 3. la section de dcpot cxamine:
a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2;
bJ si la dcrnande satisfait aux conditions
de forme prevues par le rl:glcmcnt d'exccution pour l'applieation de la presente disposition;
C) si J'abrcgt.! a CtC dcposc:

a unc

dl si Ja re4uctc en dClivrance du brevet
europecn satisfail, en ce qui concernc son
contenu, aux dispositions impcratives du
rcglcmcnt d'execution cl, le cas echeant, s'il
est satisfait aux cxigences de la presente
eonvcntion eoncernant la rcvcndication de
priorite;
e) si les taxes de dcsignation ont cte aequittecs;
f) si la dcsignation de l'inventeur a ete
faite conformcment a l'artiele 81;
g) si les dessins auxquels fait rcfercnce
l'artiele 78, paragraphc I, lettrc dl ont etc
dcposcs it la date de depot de la demande.
(2) Lorsquc la section de depot constate

( I ) Har europeisk patentansökan åsatts
ingivningsdag och anses ej ansökningen
återkallad enligt artikel 90.3, skall mottagningsavdelningen prÖva huruvida
a) de krav som anges i artikel 133.2 uppfyllts;
b) ansökningen uppfyller de krav i formellt avseende som uppställes i tillämpningsföreskrifterna såvitt avser tillämpningen av denna bestämmelse;
c) sammandrag har ingivits;
dl anhållan om att europeiskt patent
skall meddelas till sitt innehåll uppfyller de
tvingande bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna och, i förekommande fall, huruvida bestämmelserna i denna konvention
beträffande prioritctsyrkandct iakttagits;

e) designeringsavgifter erlagts;
f) uppgift om uppfinnaren lämnats enlighet med artikel 81;
gl de ritningar som avses i artikel 78.1.d
ingivits den dag som är ingivningsdag för
ifrågavarande ansökan.
(2) Finner mottagningsavdelningen att
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Mängcl fest, so gibt sic dem Anmelder nach
MaBgabc dcr Ausfi.ihrungsordnung Gclegenheit. diesc Mängcl zu bcscitigen.

that there arc dcficiencies which may be
corrccted, it shall give the applicant an opportunity to correct them in accordanee
with the Implcmenting Regulations.

(3) Werdcn <lie in den F1illen clcs Absatzes I 13uchstabcn a his d festgestcllten
Miingel nicht nach Mal3gabv dcr Ausfiirungsordnung bescitigt, so wird die c.uropäischc Patentanmeldung zurUckgeweiscn; betreffcn dic in Absatz 1 Buchstabe cl genanntcn Vorschriftcn den PrioritUsanspruch so
erlischt der Prioritätsanspruch fiir die Anmeldung.

(3) If any deficiencies noted in the examination under paragraph 1(a) to (dt are
not corrcctcd in accordance with thc lmplementing Regulations, the application
shall be refused: where the provisions rcferred to in paragraph I (d) concem the
right of priority, this right shall be !ost for
the application.

(.f J Wird im Fall <les Abrntzcs J Buchstabe e cJie 13enennungsgebiihr fUr eincn
Vertragsstaat nicht rechtzcitig: cntrichtct, so
gift die Bencnnung dieses Staats als zurUckgenommcn.
(5) Wird im Fall dcs Absatzcs I Buchstabc f die Erfindcrnennung nicht naeh
MaBgabc dcr Ausfi.ihrungsordnung vorbchaltlich dcr darin vorgesehenen Ausnahmcn
inncrhalb von scchzchn Monaten nach dem
Anmcldetag odcr. wcnn einc Priorität in
Anspruch gcm,mmen wordcn ist, nach dem
Priorit~itstag nachgcholt, so gilt die europiiischc Patcntanmcldung als zurUckgcnommcn.

(4) Wherc, in thc casc referrcd to in paragraph Uc), the designation fcc has not
been paid in due time in respect of any
dcsignatcd Statc, the designation of that
State shall be deemed to be withdrawn.
(5) Whcre, in thc case referred to in paragraph 1 (f), the omission of thc designation
of the invcntor is not, in accordance with
the Implementing Regulations and subject
to the cxceptions laid down therein, correctcd within 16 mcnths after the date of

(6) Wcrdcn im Fall eks Absatzcs I Buchstabc g <lie Zeichnungcn nicht am Anmeldctag cingereicht und wird <ler Mangel nicht
nach Mal3gabc der AusfUhrungsordnung beseitigt, so tritt nach dcr vom Anmelder aufgrund der AusfUhrungsordnung getroffenen
Wahl dic Rcchtsfolgc ein. daB entweder der
Anmcldctag neu auf den Tag der Einreichung dcr Zeichnungcn festges~tzt wird oder
<lie Bczugnahmen auf die Zeichnungen in
dcr Anmcldung als gestrichen gelten.

(6) Wherc, in thc case reforrcd to in paragraph I (g), the drawings were not filed on
the date of filing of the application and no
steps have been taken to correct the deficicncy in accordance with the Implementing Rcgulations, either the application shall
be re-dated to thc date of filing of the
drawings or any reference to the drawings
in the application shall be dcemed to be deleted, according to the choice exercised by
the applicant in accordance with the fmplcmenting Regulations.

Artikel 92

Article 92

t:r.1·1cll1111g dcs curopäischcn Recherchcnberichts

The drawing 11p oj the European search report

(I) Stcht <ler Anmcldetag einer europä-

(I) I f a Europcan patent application has

filing of the Europcan patent application

or, if priority is claimcd, after the <late of
priority, the application shall be deemed to
hc withdrawn.
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l'existence 1.J"irrcgularitcs auxquelles il peut
ctre rem.Sdic, dle donnc au demanc!cur.
conformement aux dispositions du rcglcmcnt
d"exceution. la facullc de remedier it ces irrcgularitcs.
(31 Lorsqu'il n'est pas remcdic. conform0mcn\ ;. u\ lisp\1siti<'!l~ du r0~k11;em 1.l"C\Ccuti,rn. aux 1rrcgul<tr1t(s constah:cs iors de
!"examen cffectuc au titre du paragraphe 1.
lctlrcs a I it d 1. la uernande de brevct europccn est rcjetce; lorsque ks dispo-;iti,111s
auxqucfles il est fait rCfcrcnce au paragraplle I. lcttrc dl concerncnt le droit de
pri(iritc, lcur inobscrvation cntraine la perte
lk Cl: dniit p<1ur la demandc.
!41 Si. dans le cas vise au paragraphe I.
kttre el. la taxe de dcsignation affcrentc it
Ull Etat dcsigne n"a pas etc acquittce dans
les dC\ai-;. cette dcsignation est rcputce retiree.
t 5 I Lorsque. dans le cas vise au paragraphc I. lettre fl. il n·a pas etc n:mcdic au
ddaut de dcsignation de J'invenh:ur conformcrncnt aux dis1wsitinns du r0glement d'exccuti(ln ct sous rcserve cles exceptions prcvues par celui-ci. dans un dclai de Sl'ize
111\lis it cornpter de la cbte de dcplit de la
demande ek hn:vet eurlipfrn ou. si une
prioritc est n:vendiquce. :1 compter de Ja
date de pri.:iritl;. la demande de brevet e-t
rcputcc retirfr.
(()) Si. dans le cas vise au paragraphe I.
lettre g). les dessins n"\lnt pas ctC dcposcs it
la date de dcp[it de la demande ct si dl'S
llll'SllJ"eS n \111( pas etc priSCS dans les conditillllS prcvues par le r0glement d'exeeution
~·n vtu: de pallier ccttc situation. la date de
dcpöt de la demanJL· sera cellc it laquelle
les dessins ont etc dcposes ou les refcrences
aux dessins dans la demande seront reputees supprimees. au choix du demandeur.
dans les conditions prevues par le regkment
d"cxecution.

det fiireligger s~ldana brister s1.1m fär avhjälpas. skall den ge sökanden tillfälle avhjälpa
dessa pt1 siitt siigs i tilllimpningsförcskrifterna.
( 3 I Avhjiilpes ej p[1 sätt siigs i tillämpningsföreskritkrna de brist<:r Sllrn uppmärksammats vid prövning enligt I .a-d.
skall den europeiska patentansökningen avshls. Avser vad som sägs under 1.d pril1ritel<iyrkandc. förloras riitten alt {1tnjuta prioritet siivitt avser denna ansiikan.

(4) Har i fall som avses under 1.e designcringsavgift fi.ir vi~s designerad stat ej erlagts inom föreskriven tid. skall designeringen av denna stat anSL'S alL'rkallad.

(5) Har i fall S\lm avses under I J uppgift om uppfinnaren ej liimnats och avhj;ilpes icke hristen i enlighet 111l'd tilEimpningsförl·skrifterna och med förhl'l1all för de
undantag som stadgas i dessa i1wm sexton
månader frC1n ingivningsdag.en för den cun.ipeiska patentansökningen ,·Jkr. 1.lm prioritet
yrkat<.. fr{1n prioritehdagen. -;kall ansi.ikningL'll anses iiterkallad.

(h) Har i fall '>0111 avs..:s under I .g ritningarna ej ingivits den dag slll11 ;ir ingi\'ningsdag for ifr~igavarande ansökan och har
bristen l'j avhjHlpts p[i siill -~~igs i tilHimpningsfiireskrifterna. -;kall. dter vad siikandcn i enlighet med tillHmpning~foreskrit
terna v~iljer. ansökningen as;ittas som ny ingivningsdag den dag da ritningarna ingavs
eller hänvisning i ansökningen till ritningarna anses utg{1.

Artikel 92

Article 92
Etablissemcnt d11 rapport de recherchc eurorJt;enne
(I J

Si unc date de deplit a Clc accordec i1

Upprii11111H/c

europeisk
11i11g1"Y11pport

11r

11yhetsgra11sk-

(I) Har europeisk patentansökan

i1satts
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ischcn Patcntanmcldung fest und gilt dic
AnmL·ldung nicht nach Artikel 90 Absatz 3
als zuri.ickgc1wmmcn, so n,1elll dic Rcchcrchcnabtcilung den curopiiischcn Rcchcrchcnbcricht auf dcr Grundlagc dcr Patcnlanspriichc unter angcmcsscncr Bcriicksichtigung dcr Bcschrcih11ng und der vorhandenen Zcichnungcn in dcr Aw;fiihrungsordnung vorgeschricbencn Form.
(2) Ocr curopäischc Rcchcrchcnbcricht
wird unrnittclbar nach scim:r Erslcllung
dem Anmcldcr zusarnrnen nit den Ahschriftcn allcr angcfi.ihrtcn Schriftsli.ickc
i.ibcrsandt.

bcL'll accordcd a datc of filing and is not
dcemcd lo be wilhdrawn by virtw: of Arlicle 90. paragraph 3, lhc Scarch Division
shall draw up thc European scarch rcport
Lin thc basis of thc claims, with due n:gard
lo the dcseription and any drawings, in thc
form prcscribcd in thc lmplementing Rcgulations.

Artikel 93

Article 93

Vl'riiffe111/icll1111g dcr c11ropiihc!t1·11 Pa1e111-

(2) lrnmccliatcly aftcr it has bcen drawn
up. lhe EliropL·an scarch repor! shall be
transmittcd to thc applicant together with
copics of any citcd clocumcnts.

P11f>ficatio11 uf

11

Erm>p<'1111 patent 11pplic11-

1111111<'/d1111g

tion

(I) Dic curopiiischc Patl~nlanmcldung
wird unvcrziiglich nach Ablauf von achtzcbn !\1onatcn nach dem Anmcldctag odcr.
wcnn cinc Prioritiit in Anspruch gcnommcn
wordcn isl. nach dem Prio1·i1iilstag vcröff cntlicht. Sic kann jccloch auf Antrag dcs
Anmcklcrs vor Ahlauf diL'scr Frist vcröffcntlicht wcrdcn. \Vird dic Entschcidung.
durch dic das europiiischc Patent crtcilt
wordcn isl, vor Ablauf dicscr Frist wirksam, so wird <lie Anrncl<lung glcichzcitig
mil dcr curopiiischcn Patentschrift vcröffcn1licht.
(2) Dic Veröffcntlichung enthiilt dic Bcschrcihung, die Palcntanspriichc und gcgcbencnfalls die Zcichnungcn jcwcils in dcr
urspriinglich cingcreichtcn fassung sowic
als Anlage den curopiiischcn Rccherchcnbericht und die Zusammcnfassung. sofcrn
dicsc nir Abschlul3 dcr tcchnischen VorbcrcitungL'n fiir die Vcriiffcntli~hung vorlicgcn. Sind dcr curopiiischc RcchL·rchenbcricht und dic Zusarnmcnfassung nicht rnit
dcr Anmcldung vcriiffcnllicht \\·orden. so
werdcn siL' gcsondcrt vnöffcntlicht.

(I) A Europcan patent application shall
be publishcd as soon as possiblc after thc
cxpiry of a period of cightccn months from
the datc of filing or. if priority has becn
claimcd, as from thc datc of priority. Ncvcrthclcss, at the request of the applicant
the applicalion may be published bcforc the
cxpiry of the period referrcd to abovc. ft
shall be publishcd simultaneously with thc
publication of thc spccification of thc European patent whcn the grant of thc patent
has bccornc cffcclivc beforc thc cxpiry of
lhc period rcferrcd to abovc.
(2) The publication shall contain the description, lhc claims and any drawings as
fikd and. in an annex, thc European scarch
rcport and the abstract, in so far as lhc !alter arc available bcforc the termination of
thc technical preparations for publication.
If thc European scarch rcport and thc abstract have not bccn publishcd at thc same
lime as the application, they shall be publishcd scparatcly.

Artikel 94

Artic/e 94

f'riif 1111gs11111rag

(I) Das Europäischc Patcntamt priift auf

schriftlichcn Antrag, ob dic curopäische Pa-

Req11es1 for c.rn111i11111i1111

(I) The European Patent Officc shall examinc. on written rcquest, whcther a Euro-
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u1m dcrnandc de hrcvet europfrn. cl si la
demandc n'est pas rcputec rctircc en vertu
de rartidc 90, paragraphc 3. la division de
la recherche etablil le rapport de recherche
europecnnc dans la formc pn:scrilc par le
reglcment d'e.xecution. sur Ja base dcs re\'endications, en tcnant dument comptc de la
description et, le cas cchcant. des dessins
existants.
(2l Dcs qu'il est ctabli. le rapport de recherchc europcennc est notific au demandcur; il est accompagnc de C(1pies de tous
les documents citcs.

ingivningsdag och skall ansökningen ej cnligt artikel 90.3 ~111scs Ctterkallad. skall nyhL'tsgranskningsavdelningen uppriitta curnpcisk nyhetsgranskningsrapport. i den form
SL'lll anges i tilliimpningsförcskriftcrna. pii
grundYal av patentkraven samt med vedcrbiirlig hiinsyn tagen till beskrivningen och
evcntuclla ritningar.

Article 93

Ar1ikd 93

Puhlica1io11 de la de11w111lc de />rern euro·

P11hlicl'ri11g <11· europeisk p11l<'11f<111.1·r'iku11

!2) Stt snart tlcn l!uropciska nyhetsgranskningsrapporten uppriittats. skall den
siindas till siikandcn tillsammans med avskrift av alla handlingar till vilka hiinvisning gi..ires i rapporten.

/7(;('/I

(I) Toute demandc de brevet europecn
est publiee des quc possiblc aprcs l'expiration d'un delai de dix-huit mois it comptcr
de la datc de depöt ou. si une priorite a etc
rcvendil}uee. a comptcr de la date de cettc
prioritc. Toutefois, ellc peut \:tre publiec
avant le termc de ce dclai sur requete du
demandeur. Cettc publication et celle du
fascicule du brevet europccn sont effcctuees
simultancment lorsquc la decision relative a
Ja dclivrancc du brevet europecn a pris effet
avant l\~xpiration dudit dclai.

( l) EurLipcisk patentansökan skall publiceras snarast efter det aderton mänadcr
förflutit friin ingivningsdagcn eller. om
prioritet yrkats, fr;°u1 prioritetsdagen. Ptt sökandens begiiran kan ansökningen dock publiceras före utg[111gen av denna frist. Triider dl'l beslut. genom vilket det europeiska
patentet meddelats. i kraft före utgilngen av
denna frist. skall ansökningen publiccras
samtidigt med den europeiska patentskriften.

(2) Cette publication comportc la description. les rcvcndications et. le cas
ccheant, les dessins, tcls que ces documents
ont etc deposes, ainsi que, en anncxe, le
rapport de recherchc europeenne et l'abrcge. pour autant quc ces derniers documents soient disponiblcs avant la fin clcs
preparatifs techniques cntr,cpris en vue de
la publication. Si le rapport de recherche
europecnne cl l'abrege Il 'ont pas etc pub lies
la m6me datc quc la demande. ils font
l'objet d'une puhlication scparec.

( 2 l Publiceringen skall omfatta heskri\ningen. patentkraven och i förekommande
fall ritningarna, samtliga handlingar i deras
lydelse vid ingivandct, samt som bilaga den
europeiska nyhetsgranskningsrapporten och
sammandraget, i den mån dessa senare
handlingar föreligger innan de tekniska förberedelserna för publicering avslutats. Har
den europeiska nyhetsgranskningsrapporten
och sammandraget ej publicerats tillsammans med ansökningen, skall de publiceras
särskilt.

Article 94

Artikel 94

a

Requf?te en exm11e11
( 1) Sur requetc ecritc. l'Officc europecn

des brevets examine si la demande de bre-

Begiira11 om pate111erbar/ietsprii1·11i11g
beg~iran skall det europeiska patentverket pröva huruvida euro-

ll) Vit skriftlig
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tentanmcldung und dic Erfindung, dic sic
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dicscs Obereinkommens geniigen.
(2) Ocr Priifungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten
nach dem Tag p~stellt werden, an dem im
Europäischen Patentblatt auf dic Yeröffentlichung des curopäischen Rccherchcnbcrichts hingcwiesen wordcn ist. Der Antrag
gilt erst als gestcllt, wenn dic Priifungsgcbiihr entrichtet wordcn ist. Ocr Antrag
kann nicht zuriickgcnommcn wcrdcn.
(3) Wird bis zum Ablauf d,~r in Absatz 2
gcnannten Frist ein PrUfungsantrag nicht
gestcllt, so gill <lie curopUischc Patentanmcldung als zurUckgenommen.

pcan patent application and thc invcntion
to which it relates mect thc requirements of
this Convcntion.
(2) A request for examination may he filed by the applicant up to thc end of six
months after the datc on which the European Patent Hullet in mentions the puhlication of the Europcan ~earch rcport. The rc4uest shall not be dccmed to be filed until
aftcr thc examination fce has bcen paid.
The reyuest may not be withdrawn.

Artikel 95

Artikel 95

Ver/iingcru11g der Frist ;:ur Stel/1111g des
Priif 1111gsa11 trag.1

l:xte11siu11 oj the period withi11 whic/1 requesrs for e.rn111i11111io11 nwy he f ifrcl

(I J Ocr Vcrwaltungsrat kann die Frist
zur Stellung des Priifungsantrag vcrllingcrn. wenn fcststcht. daB <lie curopäischcn
Patentanmcidungcn nicht in angcmcssencr
Zcit gcpri.ift wcrdcn können.
(2) Verlängcrt dcr Vcrwdtungsrat dic
Frist, so karm er beschlieBen. daB auch ein
Drittcr <lie Priifung beantragcn karm. In
diescm Fall lcgt der Vcrwaltungsrat in dcr
Ausföhrungsordnung <lie Vorschriften zur
Durchfiihrung diescs Beschlus~;es fest.
(3J Ein BcschluB dcs Vcrwaltungsrats,
die Frist zu verlängcrn. ist nur auf die europäischen Patentanmcldungen anzuwenden,
die nach <ler Yeröffentlichung dicses Bcschlusses im Amtsblatt dcs Europäischen
Patentamts cingereicht wcrden.
(4) Verlängert der VerwLJ ltungsrat die
Frist, so hat er MaBnahmen w treffen, um
die urspri.inglichc Frist so sehnell wie möglich wiederhcrzustellcn.

(Il The Administrative Cnuncil may extend thc period within which rcqucsts for
examination may be filed if it is e~tabfähcd
that Europcan patent applieations cannot
be examincd in due time.
Cl lf the Administrative Council cxtcnds
the period. it may decide that third parties
will he entitled to make rcqucsts for examination. In such cases. it shall detcrminc thc
appropriate rules in thc lmplcmenting Regulations.
t.3l Any decision of thc Administrative
Council to extend thc period shall apply
only in respect of applications filcd aftcr
the publication of such dccision in the Official Journal of the European Patent Officc.

Artikel 96

Article 96

Priif ung der europiiischen Pate11ta11meld1111g

Examination oj the t:uropewr patent applicatio11

( 1) Hat der Anmclder den Priifungsantrag gestcllt, bevor ihm der europäische Rccherchenbericht zugegangen ist, so fordert

( l) lf thc applicant for a European patent has filcd the request for examination
before the European search report has been

(3) lf no rcqucst for examination has
bcen filcd by thc end of the period rcfcrrcd
to in paragraph 2, thc application shall be
deemed to be withdrawn.

(4) lf thc Administrative Council cxtends
thc period, it must lay clown measures with
a view to restoring the original period as
soon as possible.
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vet europeen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux eonditions prcvues par Ja
prcsente convention.
(2) La requetc en examen peut etre
formulce par le demandeur jusqu"it l'expiration d'un delai de six mois
comptcr de
Ja d~tte it laquelle le Bulletin europeen des
brevets a mentionnc la publication du rapport de recherche europeenne. La requcte
n'est considerec comme formulee qu'apres
le paicment do.: la taxe d'examen et ne peut
ctre retirec.
(3J Lorsque la ro.:quete n'est pas forrnu!Ce
avant rcxpiration du delai vise au paragraphe 2. la demandl! de brl!vet europeen
l!St rcputec retirCc.

peisk patl!ntansökan och den uppfinning
som ansökningl!n avser uppfyller de krav
som uppställ.:s i denna konvention.
(2) Begäran om prövning får inges av sökanden intill dess sex niftnader förflutit från
dcn dag dii publiceringen av den europeiska
nyhetsgranskningsrapportcn kungörcs i den
europeiska patenttidningen. Begäran anses
ej ingiven förrän prövningsavgiften crJagts.
Begiiran kan ej återtagas.

Article 95

Artikel 95

Prorugation d11 ddai de prc;.\l'lllt1lio11
de la rn111,;1e en 1·xa111<'11

ftir/ii11g11i11g m· /risr fi.ir i11gira11de m· hegiirc111 (}/Il pal1'11lerb11rhersprii1·11i11g

(Il 1.c Conscil d'administration pcut prnrogl!r le dclai de presentation de la requete
en exarm:n s'il est ctahli que les dcmandes
de brevet europccn nc pcuvcnt etre instruitcs cn tcmps utilc.
(2) Si k CorN:-il d"administration proruge lc delai. il pcut decider que les tiers scront habilitcs it presenter la requete L'n examen. En parcil cas. il arrete dans le ri:glemcnt d'cxccution les dispositi<>ns approprico.:s.
L>l Toute decision du Conseil d"administration rclativc it la prorogation du ddai
n·affccte que les dcrnandes de brevet l!uropecn dcpu~ec~ apri:s la puhlication de cctte
decision au Journal officieJ de l'Office eurnpcen dcs brevets.
(-Il Si le Conseil d'administration prorogc le delai, il est tcnu de prendrc des mesures atin de rctablir aussi rapidement que
pnssible lc dclai initial.

(Il förvaltningsrådet får förlänga den
frist inom vilken bcgäran om patenterbarhL•tsprlivning Lir inges. om det befinnes att
eur<lJJL'iska patentansökningar .:j kan priivas
inom sklilig tid.
! ~ l 1-'l)rfangcr förvaltningsritdet fristen.
for det bcsluta att även tredje man skall ha
riitt att begiira pat.:ntcrbarhctsprövning. I
s:tdant fall 'kall fi.irvaltningsdtclet införa erfordcrliga bestfönmelser htirom i tillämpningsföreskri ftern<1.
(.'\) Beslut av fi.irvaltningsrådet att förl:inga fristen skall glilla endast europeiska
patentansökningar som inges cftcr det bcslutct publiccrats i det europeiska patentverkets officiella tidning.

A rticlc 'HI

Artikel 96

/:'.rn111e11 de la i/e11u11ule de hre1·er 1'11ropt;e11

l'ure11terharhcrspriil'l1i11g m· europeisk pate11ta11siika11

(Il Si lc demandcur d'tm brevet europeen a prcsentc la requcte en examen avant
que Je rapport de recherche europecnne ne

(I) Har sökanden ingivit begäran om patenterbarhctsprövning innan han erhållit
den europeiska nyhetsgranskningsrappor-

a

( 3) Har bcgliran om prövning ej ingivits
före utgfogen av frist som avses under 2,
skall den europeiska patentansökningen an'>L's <ltcrkallad.

(4 l Fiirlänger förvaltningsrådet fristen.
skall det vidtaga åtgärder i syfte att kunna
snarast möjligt återg[t till den ursprungliga
fristen.
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ihn das Europäische Paten tamt nach Dbersendung dcs Bcrichts auf. in ncrhalb ciner
zu bestimmenden Frist zu cr~lärcn, ob er
dic curopäische Patentanmcldung aufrechterhält.
(2) Ergibt dic Priifung, daf3 dic curopäischc Patcntanmcl<lung odcr die Ertindung,
die sic zum Gegcnstand hat. den Erfordcrnisscn
dieses
Obcrdnkommcns
nicht
geniigt, so fordcrt dic Prlifungsabteilung
den Anmcldcr nach Mal3gabc dcr Ausflihrungsordnung so oft wie erfordcrlich auf.
inncrhalb einer von ihr zu t:cstimmcnden
Frist cine Stcllungnahme cinzurcichcn.
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transmitted to him. thc Europcan Patent
Office shall invitc him aftcr thc transmission of the repor! lo indicale, within a period to be dctermincd, whcthcr he dcsires to
proceed further with thc Europcan patent
application.
(2) lf the examination of a European patent application rcveals that the application
or the invcntion to which it rclates docs not
mcet thc rcquirem..:nts of this Convention,
the Examining Division shall invite th..: applicanl, in accordancc with the lmplcm..:nt;
ing Rcgulations and as often as necessaty,
to filc his ~1bscrvations within a period to be
fixcd by the Examining Division.

Unterfal3t cs dcr Anmclder, auf einc
Auffordcrung nach Absatz I •)dcr 2 rcchtzeitig zu antwortcn. so gilt dic curopäischc Patentanmcklung als zurlickgcnommen.

(3) lf thc applicant fails lo rcply in duc
time to any invitation under paragraph .l or
paragraph 2. thc application shall be
decmed to be withdrawn.

A rtikcl 97

Article 97

Z11riickweis1111g oder Fnci/1111g

Ref usa/ or gran/

(I) lst die Priifungsahtcilung dcr Auffassung, daf3 die curopäischc Patcntanmcldung
odcr die Erfindung, die sic zum Gcgcnstand
hat. den Erforclernisscn clicscs Obcreinkommens nicht gcnLigt. S(l weist sic dic curopfösche Patentanmeldung zuriick, sofern in
dicsi:m Obcrcinkommcn nicht eine andcrc
Rechtsf(llge vorgeschricben ist.
(21 lst dic Prlifungsabtcilung dcr Auffassung. dal.\ dic europiiische Patentanmeldung
und dic Erfindung. dic sic zum Gcgcnstand
hat, den Erfordcrnisscn dieses Obcrcinkommcns gcnligcn, so bcschlief3t sic dic Ertcilung <les europiiischcn Patents fiir die benanntcn Vcrtragsstaatcn, vorausgesctzt. dal3
al gcmiiB der Ausflihrungsordnung fl'slstcht, daf3 der Anmeldcr mit dcr f'assung, in
der dic Prlifungsabteilung das europäische
Patent zu crteilen beabsichtigt, einverstandcn ist,
b) <lie Ertcilungsgcbiihr und die Druckkostengcbiihr inncrhalb dcr in dcr Ausfiihrungsordnung vorgeschriebenen Frist ent-

(I) The Examining Division shall refusc
a European patent application if it is of the
opinion that such application or the invention to which it rclatcs does not mect thc
requiremcnts of this Convcntion. except
wherc a differcnt sanction is provided for
by this Convention.

(3)

(2\ lf thc Examining Division is ot the
opinion that the applicalion and the invention lo which it rclatcs mect thc rcquirements of this Convcntion, it shall dccide to
grant the Europcan patent for the dcsignalcd Contracting States provided that:
(al it is cstablishcd. in accordance with
thc provisions of the lmplcmcnting Regulations. that thc applicant approves the text in
which the Examining Division intends to
grant the patent;
(b) thc fecs for grant and printing are
paid within the time limit prescribcd in thc
l'mpkmenting Rcgulations;
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lui ait ete notifie, il est, apres la notification
du rapport, invite par l'Office europeen des
brevets a declarer, dans le delai que celui-ci
. lui impartit, s'il maintient sa demande.

ten, skall det europeiska patentverket efter
det rapporten översänts anmoda honom att,
inom frist som fastställes av verket, ange
huruvida han önskar fullfölja den europeiska patentansökningen.

(2> S'il resulte de !'examen que la demande de brevet europecn et l'invention qui
en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prcvucs par la presente convention, la
division d'cxamcn invitc le demandeur,
dans les conditions prcvues par le reglement
d'exccution et aussi souvent qu'il est necessairc, a presenter ses observations dans le
dclai qu'elle lui impartit.

(2) Framkommer vid patcnterbarhetsprövningen att den europeiska patentansökningen eller den uppfinning som ansökningen avser ej uppfyller de krav som uppställes i denna konvention, skall prövningsavdclningen, p[t sätt sägs i tillämpningsfön:skrifterna och så ofta detta erfordras, anmoda sökanden att inkomma med yttrande
inom frist som prövningsavdelningen fastställer.
(3) Underlåter sökanden att inom förelagd tid efterkomma anmodan som avses
under I eller 2, skall ansökningen anses
atcrkallad.

(3l Si. dans le dclai qui lui a etc imparti,
le dcmandeur ne defcrc pas aux invitations
qui lui ont etc adrcssecs en vertu des paragraphes 1 ou 2. la dcmandc est reputee rctirce.
Artic/c 97
Rejet de la dcnwndc

011

ch;li1·rance du hre-

Artikel 97
Avs/ag pd eller bifall till an.1·ökninge11

1·c1

La division d'examcn rejette la dcmande de brevet curopcen si elle estime que
cettc demandc ou l'invention qui en fait
l'objet nc satisfait pas aux conditions prevucs par la prcsente conwntion, a moins
quc cles sanctions diffcrcntcs du rcjct ne
soient prevues par la convention.

(I) Finner prövningsavdelningen att europeisk patentansökan eller den uppfinning
som ansökningen avser ej uppfyller de krav
som uppställes i denna konvention, skall
ckn avsl[i ansökningen, om ej annan rättsföljd föreskrives i konventionen.

(2l Lorsque la division d'examen estir111.:
que la dcmande de brevet europccn ct l"invcntion qui en fait l'objet satisfont aux conditions prevues par la prcsente eonvention.
elle decide de dclivrer le brevet europecn
pour les Etats designes si,

12l Finner prövningsavdelningen att europeisk patentansökan och den uppfinning
som ansökningen avser fyller de krav som
uppstLilles i denna konn:ntion. skall den besluta att meddela europeiskt patent för de
designerade fördragsslutandc staterna. om

a) dans les conditions prevues par le
rcglement d'exfrution, il est ctabli que le demandeur est d'accord sur le texte dans lcquel la division d'examen envisage de delivrer le brevet europecn;
b) les taxes de dclivrance du brevet et
d'impression du fascicule du brevet ont etc
acquittees dans le dclai prescrit par le rcgle-

a) det utrönts. på sätt sägs i tillämpningsföreskrifterna, att sökanden godkänner den
lydelse i vilken prövningsavdelningen avser
att meddela patentet;

( 1)

b) avgifter för meddelande av patent och
tryckning av patentskrift erlagts inom frist
som anges i tillämpningsföreskriftcrna:
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richtct und
c) dic bcrcits fälligcn JahrcsgebUren und
ZuschlagsgebUhren entrichtet worden sind.
(3) Werden <lie ErteilungsgebUhr und <lie
DruckkosicngebUhr nicht rcchtzcitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurUckgcnommen.
(4) Dic Entscheidung Uber dic Ertcilung
dcs curopäischen Patents wird erst an dem
Tag wirksam, an dem im Europäischcn Patcntblatt auf dic Erteilung hin:~cwiesen worden ist. Dieser Hinweis wird fri.ihestcns drei
Monale nach Beginn der in Absatz 2 Buchstabc b genannten Frist bekanr1tgcmacht.
(5) In der AusfUhrungso:·dnung kann
vorgeschcn wcrden, daB der Anmclder einc
Obcrsetzung dcr Fassung dcr Patcntansprtichc, in clcr die PrUfungsabteilung das europ~iische Patent zu erteilen beabsichtigt, in
den beidcn Amtssprachen des Europäischcn
Patcntamts cinzurcichen hat, die nicht <lie
Vcrfahrenssprache sind. In diescm Fall bcträgt die in Absatz 4 vorgcsch•.'ne Frist mindestcns fUnf Monate. Wird di.: Obersetzung
nicht rcchtzeitig cingereicht, ~o gilt dic europäische Patcntanmcldung als zurtiekgenommcn.
Artikel 98
V eriijf e111/ich1111g

dcr

1•11ropiiische11

(c) thc renewal fees and any additional
fecs already due have becn paid.
(3) lf the fees for grant and printing are
not paid in due time, the applieation shall
be decmed to be withdrawn.
(4) The decision to grant a European patent shall not lake effect until thc clatc on
which the European Patent Bulletin mentions thc grant. This mcntion shall be published at lcast 3 months aftcr thc start of
th.: time Iimit rcferred ro in paragraph 2(bl.
(5) Provision may be madc in thc fmplementing Regulations for thc applicant to
filc a translation, in the two official Ianguages of the Europ.:an Patent Office other
than thc language of thc proccedings, of the
claims appcaring in the text in which thc
Examining Division intcnds to grant the patent. In such case, thc period Iaid down in
paragraph 4 shall be at least five months. If
the translation has not becn filed in due
time, thc application shall be decmed to be
withdrawn.

Arlic/e 98
Pa-

Puhlication oj a specification oj the i:"tll'o-

te11tschrif1

pean palenl

Oas Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung dcs Hinweiscs auf die Erteilung dcs curopäischen Patents einc europäische Patent~chrift heraus,
in dcr die Beschreibung, dic Patentanspri.ichc und gegebcncnfalls die Zcichnungen
cnthalten sind.

At the same lime as it publishcs thc mention of thc grant of the Europcan patent,
the Europcan Patent Officc shall publish a
spccification of thc Europ.:an patent containing the description, the claims and any
drawings.

FONFTER TEIL

PARTY

EINSPRUCHSVERFAHREN

OPPOSITION PROCEDURE

Artikel 99

Artic/e 99

Einsprnch

Opposition

(I) fnncrhalb von neun Monatcn nach
der Bekanntmaehung des Hinweises auf <lie

(I) Within nine months from the publication of the mcntion of the grant of the
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ment d'execution;
c) les taxcs annuellt::s et, le cas cchcant,
les surtaxes dcja cxigibles ont ete acquittees.
(3) Si les taxes de delivrancc du brevet ct
d"imprcssion du fasciculc du brevet n'ont
pas etc acquittces dans les delais, la dcmandc est reputec rctiree.
(4) La decision relative a la ciClivrance
du brevet curopecn ne prend cffet qu'au
jour de la publication au Bulletin curopcen
eks brevets de la mcntion de cette delivrancc. Cette mention est publiee au plus
tC1t trois mois ~l compter du point de dcpart
du dclai vise au paragraphe 2, lettre b).
(5) Le rcglcment d'exccution peut prcvoir
que le dcmandcur produira unc traduction
des revendications figurant dans le textc
dans lcqucl Ja division d'cxamcn envisagl'
de delivrer le brevet europeen, dans le~
deux langues officiclles de l'Office europeen
dcs brevets autres que celle de la procedure.
Dans cc cas, le delai prcvu au paragraphe 4
ne peut etre infcrieur a cinq mois. Si la traduction n'est pas produitc dans les delais, la
demande est reputce retiree.

c) n:dan förfallna i'1rsavgifll!r och tilläggsavgifter erlagts.
(3) ErHiggcs ej avgifter för meddelande
av patent och tryckning av patcntskrift
inom föreskriven tid, skall den europeiska
patentansökningen anses fatcrkallad.
(4) Beslut att meddela europeiskt patent
gälla först fri\n den dag då beslutet kungöres i den europeiska patenttidningen. Denna
kungörelse skall publiceras tidigast tre manader från den dag då den frist som avses
under 2.b börjar löpa.
(5) I tillämpningsförcskrifterna får stadgas, att sökanden skall inge översättning av
patentkraven, si1dana de lyder i den avfattning i vilken prövningsavdelningcn avser att
meddela patentet, till de båda av det europeiska patentverkets officiella språk vilka ej
är handläggningsspråk. I sådant fall får den
frist som avses under 4 ej understiga fem
månader. Inges ej översättningen inom
föreskriven tid, skall den europeiska patentansökningen anses återkallad.

Artikel 98

Article 98
P11h/ic11tio11 d11 fascicu/c du

hre~·ct

e11roph•11

P11hliceri11g

a1·

den europeiska pme11tskrif/l'll

L'Office europecn des brevets publie simultancment la mention de la delivrancc du
brevet europeen et le fascicule du brevet europcen contcnant la description, les revendications et, le cas echcant, les dessins.

Samtidigt med att kungörelse om beslutet
att meddela europeiskt patent publiceras
skall det europeiska patentverket publicera
en europeisk patentskrift. som innehåller
beskrivningen, patentkraven och i förekommande fall ritningarna.

CINQUIEME PARTIE

FEMTE DELEN

PROCEDURE D'OPPOSITION

lNYÄNDNINGSFÖRFARANDET

Artic/e 99

Artikel 99

Opposition

Invändning

(ll Dans un delai de neuf mois a compter de la date de publication de la mention

( 1) Envar får inkomma med invändning
mot meddelat europeiskt patent till det eu-
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Erteilung Jcs curop~iisehcn Patents kann jedcrmann bcim Europäischcn Patentamt gcgcn Jas crteilte curnpäisehc Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzurcichcn und zu begriinden. Er gilt
erst als cingelcgt, wcnn die Einspruchsgebiihr entrichtet wordcn ist.
(2 l Der Einsprueh erfaBt das europfösche
Patent fiir alle Vertragsstaaten. in dencn cs
Wirkung hat.
(3) Der Einspruch kann auch eingclegt
wcrden, wcnn för alle benanntcn Vcrtragsstaatcn auf Jas europäische Patent verzichtet worckn ist odcr wenn das europ~iischc
Patent fiir alk diesc Staaten e::loschcn ist.
(4) Am Einspruchsverfahr·~n sind neben
dem Patentinhabcr die Einspn:chenden hcteiligt.
t5) Wcist jemand nach. daB er in eincm
Vcrtragsstaat aufgrund eine: rechtskräftigen Entscheidung anstellc dcs bisherigen
Patcntinhabcrs in das Patentregister dicscs
Staats cingctragen ist, so tritt er auf Antrag
in bezug auf diescn Staat an die Stelle des
bisherigen Patentinhabers. Abweichend von
Artikel 118 gclten dcr bisherige Patentinhaber und ckrjcnige, der sein Recht gcltcnd
macht. nicht als gcmeinsame Inhabcr, es sci
dcnn. daB bcide dies vcrlangcn.

(4) Opponents sha\I be parties to the oppllsition proceedings as wcll as thc proprietor of the patent.
(5) Whcre a person prov ides evidence
that in a Contracting Statc. following a final decision, he has been entered in the patent register of such Statc instead of the
previous proprietor. such person shall. at
his request, replace the previous proprietor
in respect of such State. By derogation
from Article 118, thc previous proprietor
and thc person making the request shall not
be deemed to be joint proprictors unless
hoth so rcquest.

Artikel 100

Article 100

European patent, any person may give noticc to the European Patent Office of opposition to thc European patent granted. Noticc of opposition shall be filcd in a written
reasoned statement. It shall not be dcemcd
to havc been filed until the opposition fce
has been paid.
(2) The opposition shall apply to thc European patent in all the Contracting States
in which that paknt has effect.
(3) An opposition may be filcd even if
thc European patent has been surrendered
or has lapsed for all the designated States.

Li11spruchgriinde

Growzds for opposition

Ocr Einspruch kann nur darauf gestiitzt
werden. daB
al der Gcgenstand des europäisehen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht
patcntfähig ist;
bJ das europäischc Patent dic Erfindun~
nicht so dcutlich und vollständig offenbart,
daf~ ein Fachmann sic ausfUhrcn kann;

Opposition may only be filcd on the
grounds that:
(a) the subjeet-matter of the European
patent is not patentable within thc terms of
Articles 52 to 57;
(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently
clear and complete for it to be carried out
by a person skilled in the art:
(c) the subject-matter of thc European
patent extends beyond the content of the
application as filed, or, if the patent was
grantcd on a divisional application or on a
new application filed in accordance with
Article 61, beyond the content of the earlier

c) der Gcgenstand des europäischen Patents iiber den Inhalt der Anrneldung in der
urspriinglich eingereichten lrassung oder,
wenn das Patent auf einer europäisehen
Teilanmcldung oder einer naeh Artikel 61
eingcreichten neuen europäischen Patentan.
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de la dclivranee du brevc-t europecn. toute
personne pcut faire opposition au brevet eurl)pcen Jclivre, auprcs de l'Office europcen
des hrevets. 1.,"oppnsition doit ctre formcc'
par ecrit et mntivce. Elle n·e~a rcputl!e formce qu'aprcs paicment de la taxe d"oppositil)n.
(2) L\)ppositinn au hrevet europeen affectL' c.:e brevet dans tous les Elats contrac.:tanls dans lcsyuels il produit ses c.:ffcls.
(3) '-'opposition peul etre formfr mcme
s'il a etc rcnoncc au brevet Cllf"l)peen pour
tous les Etats designcs ou si c.:elui-ci s'est
cteint pour tous ees Etats.
(4) Les lien; qui ont fait opposition sont
parties. avee le titulaire du brevet. it la proccdure d'opposition.
( 5) Si unc personne appnrte la preuvc
que. dans un Etat c.:ontractant. elle est inserite au re,;?:istre des hrevets. en vertu d'un
jugement pass6 en force de chose jugce. aux
licu ct place du titulaire prccedcnt. clle est,
sur requcre. substitufr a ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'articlc 118. le titulaire preccdent du brevet et
la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne
sont pas considercs commc coproprietaircs.
it moins qu'ils ne dcmandcnt tous deux a
l'ctre.

rnpciska patentverket inLHll nil) m[tnader
fri111 det kungörelsen l)lll beslutet all meddela det eun)peiska pakntct publicerades.
lnv;indning >kall göras skriftligL'll L'Ch inneh~illa de skiil p~i vilka den grundas. Den
skall anses ingiven först dil inviindningsavgiften erlagts.
( 2) I nv[indningen giiller del eurl)pciska
patentet för alla fiirdragsslutande stater i
vilka del har rällsverkan.
l 3) I nviindning fi\r göras Liven om patenthavaren avsdtt frt111 det ClJrl)peiska patentet
i samtliga designeradL' fördragsslutandc stater eller om patentet upphört all gälla i alla
dessa stater.
(4) Part i invändningsförfarande är förutom patcnthavarcn den som gjort invändning.
!5) Visar nagon att han i fördragsslutandc stat till följd av lagakraflvunnet beslut införts i denna stats patentregister i
stället för tidigare patenthavare. inträder
han i stället för den tidigare patenlhavaren
silvitt avser denna stat, om han begär att ftt
göra detta. Utan hinder av vad som sägs i
artikel 118 skall den tidigare patenthavaren
och den som framsliiller sådan begäran ej
anses som gemensamma innehavare. om ej
båda begär detta.

Artikel 100

Articlc 100

Grund för i11vii11d11i11g

l'vlotifs 1J'opposition

L'opposition ne peut ctre fondec que sur
les motifs sclon lesqucls:
a) l'objet du brevet europcen n'est pas
hrevetable aux termes des artic.:lcs 52 a 57;

Invändning får endast grundas på att
a) det europeiska patentet avser något
som ej är patenterbart enligt artiklarna

52-57;
b) le brevet curopecn n'cxpose pas l'invention de fa<;on suffisammcnt clairc ct
completc pour qu'un homme du meticr
puissc l'cxccutcr;
c) l'objct du brevet curopeen s'6tend audela du contenu de la demande tellc qu'elle
a ete dcpOSCc OU, si le brevet a ete delivrc
sur la base d'une demande divisionnaire ou
d'une nouvellc demandc deposee en vertu
de l'article 61, au-dela du contenu de la de-

9 Riksdagl'll 1977/78. I .1a111/. Nr I. /kl C

bJ det europeiska patentet ej beskriver
uppfinningen så tydligt och fullständigt att
en fackman med ledning därav kan utöva
den;
c) det europeiska patentet omfattar något som ej framgår av innehållet i ansökningen i dess lydelse vid ingivandet eller,
om patentet meddelats på grundval av en
europeisk avdelad ansökan eller på grundval av en ny europeisk patentansökan som
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mddung bcruht, iibcr den ln1alt dcr friihe ·
ren Anmcldung in der urspriinglich einge.
reichten Fassung hinausgeht.
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applieation as filed.

Artikel/{)}

A rticle 101

Priif 1111g dcs Ein.vpruchs

L.rn111i11atio11 of the opposition

(Il lst ckr Einspruch zuHissig, so prUft
die Einspruehsabteilung, ob die in Artikel
I 00 gcnanntcn Einspruchsgriindc dcr Aufrcchtcrhaltung dcs curopäisehcn Patents
cntgcgcnstchcn.
(2) Bei der Priifung eks Einspruchs, die
naeh Ma(lgabc dcr Ausfiihrungsordnung
durchzufUhrcn ist, fordert d:.e Einspruehsabtcilung dic Bctciligcn so •)ft wie crforderlich auf. inncrhalb einer von ihr zu bcstimmendcn Frist cinc Stdlungnahmc zu ihren Bcseheidcn oder zu den Sehriftsätzen
andcrcr Beteiligter erinzureiehcn.

(I) If thc opposition is admissiblc. thc
Opposition Division shall cxaminc whcther
thc grouncls for opposition laid down in Articlc J 00 prcjudiec thc maintcnanee of the
Europcan patent.
(2) In the examination of thc opposition,
whieh shall be eonduetcd in aecorclancc
with thc provisions of the lmplemcnting
Regulations, thc Opposition Division shall
invitc the parties. as oftcn as neeessary, to
filc observations, within a period to be fixed
by thc Opposition Division, on eommunieations from another party or issued by itsclf.

Artikel 102

Article 102

Widerruf oder A 11frechterlwlt11ng
des e11ropiiische11 Pmcnt

Revocation or maintenance of the European patent

(I) !st
dic
Einspruchsabtcilung dcr
Auffassung, daB die in Artikel I 00 genamntcn Einspruehsgriindc der Aufreehtcrhaltung dcs europäisehen Pat·~nts entgegenstehen, so widcrruft sic das Patent.
(2J Ist dic Einspruehsabtei"'ung der Auffassung, daf3 die in Artikel I 00 genannten
EinspruehsgrUnde dcr Aufreehtcrhaltung des
europäischcn Patents m unveränderter
Form nieht entgcgenstehen, so weist die den
Einsprueh zurUek.
(3) lst die Einspruehsa·Jtcilung dcr
Auffassung, daB unter Beriicksichtigung der
vom Patcntinhaber im Eimpruehsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäisehe Patent und dic Erfindung, die es
zum Gcgenstand hat, den Erfordernissen
dieses Obereinkommens geniigen, so besehlieBt sie die Aufreehterhaltung des Patents in dem geänderten Umfong, vorausgesetzt, daB
a) gemäB der Ausfiihrungsordnung feststeht, daB der Patentinhaber mit der Fas-

(I J lf thc Opposition Division is of thc
opinion that the grouncls for opposition
mentioned in article I 00 prejudiee the
maintenanec of the European patent, it
shall revoke the patent.
(2) lf the Opposition Division is of thc
opinion that the grounds for opposition
mcntioncd in Article 100 do not prejudiec
thc maintenanec of the patent unamended,
it shall rejeet the opposition.
(3) lf thc Opposition Division is of the
opinion that, taking into consideration the
amendments made by the proprietor of the
patent <luring the opposition proecedings,
thc patent and thc invention to whieh it relates meet the requirements of this Convention, it shall dceidc to maintain thc patent
as amended, provided that:

(a) it is established, in aeeordanee with
the provisions of the lmplementing Regula-
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mande initiale telle qu'elle a etc dcposec.

ingivits enligt artikel 61, utöver innehållet i
den tidigare ansökningen i denna ansökans
lydelse vid ingivandct.

Artic/e 101

Artikel JO/

F.xamen de !'opposition

Priivning m• invändning

(I) Si !'opposition est reccvablc, la division d'opposition examine si les motifs
tl'opposition vises a J'articlc I 00 s'opposent
m• mainticn du brevet europcen.

(I) Avvisas ej invändning, skall in'vändningsavdelningen
pröva
huruviJa
de
grunder för invändning som anges i artikel
I 00 utgör hinder mot att det europeiska patentet upprätthålles.
(2) Vid prövning av invändning, vilken
prövning skall äga rum i enlighet med tilllämpningsföreskrifterna, skall invändningsavdclningen så ofta det erfordras anmoda
parterna att inkomma med yttrande över
skrivelse från invändningsavdelningen eller
inlaga från annan part inom frist som fastställes av avdelningen.

(2) Au cours de !'examen de l'opposition
qui doit se deroulcr conformement aux dispositions du reglement d'exccution, la division d'opposition invite les parties, aussi
souvent qu'il est necessaire, a presenter.
dans un dclai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'clle leur a
adressecs ou sur les communications qui
cmancnt d'autres parties.

Artikel /02

Article 102
hn•1•et europeen

U pphiil•ande eller upprällhållande m· europeiskt patent

(I) Si la division d'opposition estime quc
les motifs d'opposition vises a l'articlc I 00
s'opposent au maintien du brevet europecn,
cllc rcvoque le brevet.
(2) Si la division d'opposition estime quc
les rnotifs d'opposition vises il l'article 100
ne s'opposent pas au maintien du brevet europfrn sans modification, clle rcjcttc l'opposition.

(I ) Finner invändningsavdelningcn att de
grunder för invändning som anges i artikel
100 utgör hinder mot att det europeiska
patentet upprätthålles, skall den upphäva
patentet.
Cl Finner invändningsavdelningen att de
grunder för invändning som anges i artikel
100 ej utgör hinder mot att det europeiska
patentet upprätthålles i oförändrad lydelse,
skall den avslå invändningen.

(3) Si la division d'opposition cstime quc.
comptc tenu des modifications apportees
par le titulairc du brevet europeen au cours
de la procedure d'opposition, le brevet et
l'invention qui en fait l'objet satisfont aux
conditions de la presente convention, ellc
decide de maintenir le brevet tel qu'il a etc
modific pour autant que:

(3) Finner invändningsavdelningen, med
hänsyn till de ändringar som patenthavaren
vidtagit under invändningsförfarandet, att
det europeiska patentet och den uppfinning
som patentet avser uppfyller de krav som
uppställes i denna konvention, skall den besluta att patentet skall upprätthållas i sin
ändrade lydelse, om

a) conformement aux dispositions du
rcglement d'execution, il est etabli que le ti-

a) det utrönts, på sätt sägs i tillämpningsföreskrifterna, att patenthavarcn godkänner

Rl;1·ocatio11 011 111ai111ien

du
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sung. in dcr die Einspruchsabteilung das
Patent aufrcchtzuerhaltcn bcabsichtigt, cinvcrstandcn ist, und
bJ dic Druckkostcngcblihr fiir cinc neuc
curop~iischc Patcntschrift innerhalb dcr in
dcr Ausflihrungsordnung vorgeschriebencn
Frist cntrichtct wordcn ist.
<:-Il Wird die Druckkostcngcblihr fiir eine
ncue eur,)päische Patentschrift nicht rcchtzeitig cntrichtct, so wird da:; curopäischc
Patent widerrufrn.
( 5) In der Ausflihrungsordnung kann
vorgcsehcn wcrden, dal3 dcr Patcntinhabcr
cine Obasetzung dcr geänd~rtcn PatentansprUchc in den bciden Amtssprachen des
Europäischcn Patentamts, die nicht Vcrfahrcnsspraehe sind, cinzureieht:n hat. Wird
die Obcrsetzung nicht rcchtzeitig eingercicht. so wird das curopäisc1c Patent widerrufen.

Artikel 103
V cröj fc11tlich1111r; ci.•1er
e1tropiiische11 Pate 11tschrij t

11e11<'11
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tions, that the proprictor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain thc patent;
(b) the fce for thc printing of a ncw speeification o[ the Europcan patent is paid
within the time lirnit prescrihed in the lmplcmenting Regulations.
(4J If thc fee for the printing of a new
spccification is not paid in due time, the patent shall be revoked.
(5) Provision may be made in the lmplemcnting Rcgulations for the proprietor of
thc patent to filc a translation of any
amcnded claims in thc two offieial languages of the Europcan Patent Office other
than the language of the procecdings. lf the
translation has not hccn filcd in duc time
thc patent shall be revokcd.

Artic/e 103
P11hlicatio11 oja 11e11• specijication
oj thc l'.uropean patent

lst das curop~iischc Patent nach Artikel
I02 Ahsatz :I gcändert wordcn, so gibt das
Furop~fr;che Patcntamt gleichzeitig mit der
Bckanntrnachung dcs Hinwcises auf dic
Entscheidung liher den Einsprnch eine ncue
europäische Patentschrift hcraus, in der die
Bcschrcibung, die Patentansprlichc und gegehcnenfalls dic Zeichnungcn in der gdinderten Form cnthaltcn sind.

lf a European patent is amended under
Article I 02, paragraph 3, the European Patent Office shall, at the same timc as it publishes the mention of the opposition decision, publish a new specification of the European patent containing the dcscription,
thc claims and any drawings, in the amendcd form.

Artikel 104

Articlc /04

Kosten

Costs

(I J I m Einspruchsvcrfahrcn trägt jedcr
Bcteiligte dic ihm crwachs·~ncn Kosten
selhst, sowcit nicht dic Einspruchsabteilung
odcr dic Beschwcrdekammer, wenn und sowcit dics dcr Billigkeit cntspricht, Uber eine
Ycrtcilung der Kosten, die dureh eine
mlindliehe Yerhandlung oder eine Bcweisaufnahme vcrursacht wordcn sind, nach
MaBgabe dcr Ausfiihrungsordnung anders
entsehcidet.
(2) Die Gesehäftsstcllc dcr Einspruehsabtcilung setzt auf Antrag den Betrag der

(I) Each party to the proceedings shall
meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or Board
of Appeal, for reasons of equity, orders, in
accordance with the Implcmenting Regulations, a diffcrent apportionment of costs incurred during taking of cvidence or in oral
procccdings.

(2J On rcqucst, the registry of the Opposition Division shall fix the amount of thc
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tulain: du brevet est d"aeenrd sur le texte
dans lequl'i la division d\1ppl1sition env1sage de maint<.:nir k brevet. d que
hl la taxe d"impression d\111 nouveau fascieulc du brevet a etc acquittec dans le
delai prescrit par le reglement d"execution.

den lydelsl' i vilken invHndningsavdelningen
avser all uppriitthidla patentet. och
bl avgift för tryckning av ny europeisk
patcntskrift erlagts inom frist s1J111 anges i
tilliimpningsförcskriftcrna.
(4) Ernigges ej avgift fiir tryckning av ny
eurnpeisk patcntskrift innm föreskriven tid.
skall patentet upphiivas.

(4) Si la taxe d"impression d\111 nouveau
fascicule du brevet europeen n'cst pas acquittce dans les Jclais. le brevet est revoquc.
(.") Le rcglement d"exccution peut prcvoir
que le titulaire du brevet europcen produira
une traclucti,)n des rl'vendications modififrs
dans les dl'UX langues officielles de l'Office
eunipcen des brevets autrcs qul' cellc ek la
proccdurc. Si la traduction n·est pas produite dans les delais, le brcwt est rcvoquc.

(5) I tilllimpningsfön:skriftcrna l'ttr stadgas att patenthavarcn skall inge ÖVl'rsiittning av iindrat patentkrav till de hi1da av
det europeiska patentverkets officiella spr~ik
vilka ej iir handfaggningssprt1k. Inges ej
i.iversiittningen innm föreskriven tid, skall
det europeiska patentet upphiivas.

Art ic/,· I 03

Artikel 103

1'1di/icatio11 d'1111 110111·ca11 fascic11/e <111 hrc-

P11hlic<'l'i11g m· 11y europeisk pall'11tskrif r

V<'f

e11rop<;<'11

Lorsque k brevet europcen a etc nll1dific
en vertu de l'article I 02, paragraphc ::l. l"Office curopecn dcs brevets public simultancmcnt la mention de la decision conccrnant
!"opposition ct un nouveau fasciculc du brevet curopecn contenant, dans la forme modifiec. la description, les revendications et,
le cas echcant. ks dessins.

Har europeiskt patent fodrats enligt artikel I 02.::l, skall det europeiska patentverket,
samtidigt med att det publicerar kungörelse
llm beslutet i anledning av inv1indningen.
publicera en ny eurnpeisk patentskrift, som
inn..::h~tller beskrivningen, patentkraven o..::h,
i förekommandL" fall. ritningarna sAdana de
fiireligger efter fodringen.

A rticle I 0-/.

Artik<'i /()4

Frai.\·

f.:.osf/wder

(I J Chacune des parties it la proccdure
d'opposition supporte les frais qu'ellc a exposcs. sauf dccision de Ja division d"opposition nu dl' la chambre ek recours. prise confonrn:mcnt au reglement tl"exccution. prescrivant. dans la mesure oli l"cquitc rcxige.
une repartition diffcrente dcs frais OCCasionncs par unc proccdurc oralc ou une mesurc d"instruction.

(I) Part
invtindningsförfarande skall
biira de kostnader som han ildragit sig. om
ej inv:indningsavdelningen eller besviirskammaren. i den mtm det anses skiiligt
och i l'nlighet med vad som sägs i tillärnpningsförcskrifterna. beslutar att kostnader
som orsakats av muntlig förhandling eller
bevisupptagning skall fördelas p{1 annat
siitt.

(2) Sur requete. le grcffe de la division
d"opposition fixe le nwntant des frais a

(2) I nvändningsavdelningcns kansli skall
pii begäran fastsHilla vilket belopp som skall
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Kosten fest, die aufgrund ciner Entscheidung iibcr dic Vertcilung zu crstattcn sind.
Ciegcn die Kostenfestsetzung <ler Cieschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung
durch die Einspruchsabteilung innerhalb eincr in der AusfUhrungsordnung vorgcschrichcncn Frist zulässig.
(:I) .Jcdc unanfcchthari.: Enl~.cheidung des
Europiiischcn Patentamts i.ibcr die Festsetzung dcr Kosten wird in jeckm Vertragsstaat in bczug auf die Vollstrcckung wic cin
n:chtskriiftiges U rtcil cincs Zivilgcrichts dcs
Staats bchandclt, in dessen Hoheitsgehict
dic Vollstrcckung stattfindet. Einc Oberpriifung dieser Entscheidung darf sich lcdiglich
auf ihrc b::hthL·it beziehcn.

(3) Any final clecision of the European
Patent Office fixing the amount of costs
shall be clealt with, for the purposc of enforcement in the Contracting States, in the
same way as a final decision given by a civil
court of the Stal..: in the territory of which
cnfon:ement is lo be carriccl out. Verification of such deeision shall be limited lo its
authenticity.

Artikel 105

A rtic/e l 05

lleirril! dc.1· 1·er111ci111/ichc11 Pa1ent1·,·r!l'l<.ers

/111erve111iu11 of thc as.1111m•d i11fri11ger

(I) lst gegcn ein europäisehcs Patent Einsprueh L'ingelegt WL1rden. so kann jcder
Dritte, der naehweist, daf3 gcgen ihn Klage
wegen Verlctzung dieses Paknts erhobcn
worden ist, na<.:11 Ablauf der Einspruchsfrist
Llcm Einspruchswrfalm:n bcitrelen, wcnn
er den lkit ritt innerhalb von drei l\lonaten
naeh dem Tag erkHirt, an dem die Verletzungsklagc crhohen \\'orden isl:. Oas glciche
gilt fiir jeden Dritten. dcr nachweist, daf3 er
nach L'iner Aufforderung des Palentinhabers, eine angebliche Patentvcrletzung zu
unlL'rlasSL'n, gcgen diesen Klagc auf gerichtliche Feststellung erhoben ha:, daf3 er das
Patent nicht verlctze.

(I) In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party
who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition
period has expired, inlervene in the opposition procecdings. if he gives IlLltice of intervention within threi.: months of thc clatc on
which thc infringemcnt proceedings were
instiluted. The same shall apply in respcel
of any third party who proves both !hat the
proprictor of the patent has rcquested that
he cease allcged infringement of the patent
and that hc has instiluted procecdings for a
court ruling that he is not infringing the patent.

(2) Dcr Beitrilt ist schriftlich zu erkliiren
und zu begriinden. Er ist <-rst wirksam,
wenn clie Einspruchsgebi.ihr entrichtel worden is!. lm i.ibrigen wire! der B1~itritt als Einsprueh behandelt, soweit in der Ausflihrungsordnung nichts anderes b1~stimmt ist.

(2) Notice of intervention shall be filcd
in a written reasoned slatemenl. It shall not
be deemed to havc been filcd until thc opposition fcc has bcen paid. Thereafler the
intervention shall, subject lo any exceptions
laid down in the lmplcmcnling Rcgulations,
be treated as an opposition.

cosls to be paid under a decision apportioning !hem. The fixing of lhe costs hy the registry may be rcviewed by a decision of thc
Opposition Division on a requcst filcd within thi.; period Jaid clown in the Implcmenling Regulations.
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rembourser en vertu d'une dceision de repartition. Le montant des frais tels qu'ils
ont ete fixcs par le greffc. sur une requcte
presentec dans le delai prescrit par le regkment d'execution, peut ctre rCforme par une
decision de la division d'opposition.

betalas pil grund av beslut om fördelning av
kostnader. Kansliets beslut kan iindras genom beslut av inviindningsavdelningen. om
bcgiiran diirom inges innm frist snm anges i
t i11 ii m pn ingsf<i resk ri fte rna.

(3) Toute dccision finale de l'Offiee europecn des brevets fixant le montant des
frais est, aux fins de son execution dans les
Etats contraetants, rcputec etre unc decision passec en fon:c de chose jugcc rendue
par une juridiction civile de l'Etat sur le
territoire duquel cette exccution doit etre
poursuivie. Le contn'.1le d\me telle dccision
ne peut porter que sur son authenticite.

(31 Slutligt avgi_irande av det europeiska
patentverket i vilket kostnadslJL'lopp faststiillts skall. niir det giillcr vcrkstiillighct i
föruragsslutande stat. anses som lagakraftvunnet beslut meddelat av eivilr~ittsdom
stol i den stat inom vars omriide verkst~il
lighetcn skall liga rum. Priivning av sttdant
beslut rnr ske enuast si'1vitt avser beslutets
[ikthet.

A rticle l 05

Artikel /05

/111crre11tiu11

c/11 co111refacll'11r pr<;.1·11n11:

(I) Lorsqu'une opposition au brevet europecn a cte formec, tout tiers qui apporte
la preuve qu\me action en contrefac;on fondee sur ce brevet a etc introduite a son encontre, pcut, apres l'expiration du dclai d'opposition, intervenir dans la proccdure d'opposition a condition qu'il produise une ueclaration J'intervention dans un dclai de
trois mois a compter de la date it laquellc
!'action en contrefac;on a etc introduitl'.
Cette disposition s'applique
tout tiers qui
apporte la preuve. qu'apres avoir etc requis
par le titulaire du brevet de eesscr la contrefac;on prcsumce de ee brevet, il a introduit a l'cncontre dudit titulaire une action
tendant
faire eonstater judiciaircment
qu'il n 'est pas eontrefaetcur.
(2) La dcclaration d'intervention doit
etre presentee par cerit et motivee. Elle nc
prend effet qu'apres paicment de Ja taxe
d'opposition. Apres J'aeeomplissement de
cette formalitc, !'intervention est assimilee a
une opposition. sous rcserve des dispositions du reglement d'exceution.

a

lntriit!c i i11rii11d11i11gsJ"irjara11t!e 1n· den
ptlstd.1· ha hegdll pate11ti11lr<i11g

.10111

(I) Har invlindning gjorts mot europeiskt
patent. får tredje man som visar att talan
rörande intrång i detta patent vliekts mot
honom intriida i invändningsfi:irl'arandet scdan fristen att göra inviindning utgiitt. om
han inom tre m;lnader frän den dag dtt talan om patcntintriing viiektes förklarar att
han önskar intrlida i förfarnndet. Detsamma gliller i fraga om tredje man som visar. att han. sedan patenthavaren anmodat
honom att upphöra med föregivet patcntintrtrng, väckt talan mnt denne rör alt r.1 faststlillt av domstol att han ej gör intr[rng i patentet.

a

(2) Förklaring om intr~idc i förfarandet
skall göras skriftligen och innehiilla de skiil
på vilka denna grundas. Förklaringen anses
ej ingiven förriin invändningsavgift erlagts.
Sedan avgiften erlagts skall intrlidet jämställas med invändning. om ej annat följer
av vad som sligs i tillämpningsförcskrifterna.
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SECHSTER TEIL

PART IV

BESCHWERDEVERFAHREN

APPEALSPROCEDURE

Artikel 106

Ar1icle /On

B csch werde f iihige En tscheid 1111ge11

Decisions s11bjcc1 lo appca/

( 1) Die Entscheidungcn d ~r Eingangsstelle, der Priifungsabteilung1:n, dcr Einspruchsabteilungen und der Rcchtsabteilung
sind mit der Beschwerde anrechtbar. Die
Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Beschwerde gegcn die Entscheidung
der Einspruchsabtcilung kann auch eingelegt werden, wenn fiir alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet wordcn ist oder wenn das europäischc Patent fiir alle diese Staaten crloschcn
ist.
(3) Einc Entscheidung, dic cin Vcrfahren
gegeniiber einem Betciligtcn nicht absehliel3t, ist nur zusammen mit der Endentseheidung anfechtbar, sofern nicht in der
Entschcidung die gesonderte Beschwerde
zugc\assen ist.
(4) Die Vcrteilung der Kosten des Einspruchsvcrfahrcns kann nicht einziger Gegenstand einer Bcschwcrdc sein.
(5) Fine Entscheidung iiber die Festsetzung dcs Betrags der Kosten dcs Einspruchsverfahrens ist mit dcr Beschwcrde
nur anfcchtbar, wenn der Betrag eine in der
Gebiihrenordnung bestimmte Höhc iiberstcigt.

(I) An appeal shal\ lie from decisions ol
thc Receiving Section. Examining Divisions.
Opposition Divisions and the LL·gal Division. It shall haVL' suspensivL~ cffect.

(2) An appeal may be filed against the
decision of thc Opposition Division eVL'n if
thc Europcan patent has hecn surrendered
or has lapsed for all thc dcsignated States.

(3) A decision which does not terrninate
proccedings as regards onc of the parties
can only be appealed togcthcr with the final
decision, unless the decision allows scparate
appeal.

(4l The apportionmcnt of costs of opposition proccedings cannot be the solc subject of an appcal.
(5) A decision fixing thc amount of costs
of opposition proccedings cannot be appcalcd unlcss the amount is in cxccss of that
laid clown in thc Rulcs relating to Fecs.

Artikel 107

Article 107

Beschwerdeberechtigte 1111d Verfahrenshe·
teiligte

Persons e111itletl to appea/ ancl 10 he parties

Die Beschwerdc stcht dcnjcnigcn zu, dic
an dem Yerfahren beteiligt waren, das zu
der Entscheidung gcfiihrt hat, soweit sic
durch die Entscheidung bcschwert sind. Die
iibrigen an diesem Verfahren Beteiligten
sind am Beschwerdevcrfahrcn '.leteiligl.

Any party to procecdings adverscly affected by a dccision may appeal. Any other
parties to the proceedings shall be parties to
thc appcal prol:eedings as of righl.

Artikel 108

Article 108

to appea/ proceetli11g.1·

Frist 11nd Form

Time limit and form oj appea/

Die Beschwerde ist inncrhalb von zwci
Monaten nach Zustcllung dcr Entschcidung

Notice of appeal must be filed in writing
at thc Europcan Patent Officc within two
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SIXIEME PARTIE

SJ ATTE DELEN

PROCE.DURE DE RECOURS

BESVARSFÖRFARANDET

A rric/e 106

Arrike/ 106

D1;cisio11.1· .rnsceptihles de recours

Les dccisions de la section de dcpöt,
des divisions d'examen, clcs divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le reeours a un effet
suspensif.
(2J Un recours peut l:tre formc CLmtre la
decision de la division d\ipposition meme
s'il a etc renoncc au brevet eurnpcen pour
tous les Etats dcsigncs ou si celui-ei s'est
eteint pour tous ees Etats.
( 1)

Beslut mor vilka talan filr f iiras
(I) lksvärstalan fttr föras mot beslut av

mot(agningsavdelningen,
prövningsavdelningarna, invän<lningsavdelningarna och
rättsavdelningen. Besviir har suspensiv verkan.
(2J Besvärstalan får föras mot beslut av
inviindningsavdelningen, iiven om patenthavaren avstått från europeiskt patent si1vitt
avser samtliga designerade stater eller Llm
europeiskt patent upphört att gälla för alla
dessa stater.

(3) U ne dceisillll qui ne met pas fin a
une proecdure it l'cgard d'une des parties ne
peut faire l'objet cl\m recours qu'avee la
decision finale. it moins que ladite decision
nc prcvoie un n:cours indcpendant.

(3 l Mot beslut som ej avslutar handläggningen för nagon part far besviirstalan föras
endast i samband med talan mot det slutliga
beslutet, om ej i beslutet förordnas att talan
far föras särskilt.

(4) /\w..:un reeours ne peut avoir pour
seul objet la repartition des frais de la proecdurc d'opposition.
(5) Unc dceision fixant le montant <les
frais de la proecdure cl'opposition ne peut
fairc l'objet d'un recours que si le montant
est supcrieur it celui fixc par le rl:glcment relatil' aux taxes.

(4J Besvärstalan får ej avse endast fördelning av kostnader i inviindningsförfarande.
(5) Mot beslut varigenom kostna<lsbelopp i inviin<lningsförfarande faststlillts får
besv~irstalan
föras endast om beloppet
överstiger ett belopp som anges i avgiftsreglemcntet.

Arric/(' 107

Arlike/ 107

Perso1111e.1· wlmises cl forma le recours et u
hre parties 1/ la procc;durl'

Rii/f u/f /111/ji)lja 111/a11 och alt l'l/ru part
hes1 ·iirsfiirv11ra11d1·

hiute partie it la proccdure ayant conduit a UllC dceision peut recourir contre
eette decision pour autant qu'elle n'ait pas
fait drnit it ses pretentions. Les autres parties it laclite proccdure sont de droit parties
i•. la prnccdure de recnurs.

lksvärsriitt tillkommer envar som var
part i det förfarande vilket ledde till beslutet, om beslutet giltt honom emot. Övriga
parter i detta förfarande ~ir parter i besviirsfiSrfarandet.

Ariicle 108

Artikel 108

Dl;lai el /or111e

Tids/rist och f or111 .fiir /111/f iiljd av ta/1111

Le reeours doit etre formc par ecrit auprcs
de l'Office europcen des brevets dans un

lksviir skall anföras skriftligen hos det
europeiska patentverket inom två månader
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schriftlich beim Europäischen Patcntamt
cinzulcgen. Die Beschwerde gilt erst als
eingelcgt, wenn dic Beschwer::legebiihr ent·
richtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist
die Beschwerde schriftlich zu begriinden.

months after the date of notification of the
decision appealcd from. The notice shall
not be deemecl to havc been filecl until after
the fce for appeal has been paid. \Vithin
four months aftcr the date of notification of
the decision, a written statement setting out
thc grounds of appcal must be filcd.

Artikel 109

Article 109

Ahhi//e

lnter/oc11tory rn·ision

( 1) Erachtet das Organ, de~.scn Entscheidung angcfochten wircl, die B·~schwcrcle för
zulässig und begriinclct, so hat es ihr abzuhelf en. Dics gilt nicht, wenn dem Beschwerdefiihrer cin andercr an dem Vcrfahren Betciligter gcgeniibersteht.
(2) Wird dcr Bcschwercle innerhalb eines
Monats nach Eingang dcr Bcgriindung
nicht abgeholfen. so ist sie unvcrziiglich
ohnc sachliche Stellungnahme cler Bcschwcrdckammcr vorzulcgcn.

(Il If the department whosc decision 1s
contested considcrs the appea\ to be admissible and wel\ founded, it shall rectify its
decision. This sha\I not apply wherc the appellant is opposed by another party lo the
proce1:dings.
(2) If the appea\ is not allowed within
on1: month after rcceipt of thc statement of
grounds, it shall be rcmitted to the Board of
Appcal without dclay, and without commcnt as to its merit.

Artikel 110

Article /JO

l'rii/1111t.: dcr 81.'schwadl.'

Lxa111i11atio11 of appeal.1·

lst dic Bcschwcrclc zulLssig, so priift
dic Beschwcrdekammcr, ob die Bcschwerde
bcgriindct ist.
!2l Bei dcr Priifung der Beschwerde, die
nach M;1l3gabc dcr Ausfiihrungsordnung
durchzufiihrcn ist, fordert die Reschwerdckarnrner dic Bctciligten so oft wi1: erforderlich auf. inncrhalh cincr von ihr zu bestimmendcn Frist 1:in1: Stcllungnahme zu ihren
Beschciclcn odcr zu den Schri::tsätzen anclcrer Bcteiligtcr cinzurcichen.

lf thc appeal is admissiblc. the Hoard
of Appeal shall cxamine whether the appeal
is allowable.
(2) In the examination of thc appeal,
which shall be conducted in accorclance
with the provisions of th1: lmplementing
Rcgulations, the Board of Appeal shall invite the parties. as often as nccessary, to fik
observations. within a period to be fixed by
the Board of Appcal. on communications
from another party or issued by itsclf.

(3 l U nterläBt cs dcr Anmclder. auf einc
Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu
antworten. so gill die europäische Patentanmeldung als zuriickgcnommen, es sei denn,
daf3 die mil dcr Rcschwerde angefochtcne
Entscheidung von der Recht:;abteilung erlasscn worden ist.

(3) lf thc applicant fails to reply in due
time to an invitation under paragraph 2. the
European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision
under appeal was taken by the Legal Division.

Artikel lll
E11tscheid1111g iiber die Be1·chwerde
(I) Nach der
Priifung, ob die Be-

Artic/e 111
Decision in respect oj appea/.1·
(l) following the examination as to thc

(I)

(I)
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dclai de deux mois a compter du jour de la
signification de la decision. Le rccours n'est
considcrc commc forme qu'aprcs le paiement de la taxe de recours. Un memoirc exposant les motifs du recours doit i:tre dcpose par ccrit dans un delai de quatrc mois
a compter de la date de la signification de
la decision.

från dagen för delgivning av det beslut mot
vilket talan föres. Besvär anses ej ha ingivits
förrän bcsvärsavgift erlagts. Grunderna för
besvären skall anges skriftligen inom fyra
månader från dagen for delgivning av beslutet.

Artic/e 109

Artikel 109

R(;vision prejudicie/le

Ompröw1ing

(I) Si l'instanc..: dont la decision est atta4uee considcre le rccours commc n:cevable
et fondc. ellc doit y fairc droit. Cette disposition ni.: s'applique pas lorsquc la procedure opposc celui qui a introduit le recours
il une autr..: partie.
(2) S'il n·..:st pa~ fait droit au recours
dans Ull dclai d'un lllOiS aprcs reception du
mcmoirc exposant les motifs, le reeours doit
etre immcdiatement deferc a la chambre de
rccl1urs. sans avis sur le fond.

(I) Anser det organ vars beslut överklagats att besvären ej skall avvisas och att de
lir befogade, skall organet ändra sitt beslut.
Vad nu sagts gäller ej om klaganden har
motpart.

Artic/c 110

Artikel I IO

Lrn111<'11 du rccours

(2) Har besvären ej föranlett yrkad ändring inom en månad från det inlagan med
angivande av grunderna inkommit. skall besviiren omgaende och utan yttrande i sak
tillst~illas bcsviirskammaren.

Hl'.1·1·iirsprii1·11ing

(I I Si le recours est recevablc, la cham-

(Il Avvisas ej besvärstalan, skall besvärs-

bre de n:cours examinc s'il peut y etre fait
droit.
(2l Au cours de !'examen du recours qui
doit se dcrouler conformcment aux dispositions du reglement d'exccution. la chambrc
de recours invite les parties, aussi souvent
qu"il est nccessaire. i1 presenter. dans un
dclai yu'ellc leur impartit, lcurs observations sur les notifications qu'clle leur a
adrcssecs ou sur les communications qui
emanent d'autres parties.
<3> Si. dans le dclai qui lui a ete imparti.
le dcmandcur ne dcfCre pas a cette invitation. la demande de brevet europeen est reputec retirec, a moins que la decision faisant l'objet du recours n'ait ete prise par la
division juridique.

kammaren pröva om besvären är befogade.

Article 111
D1;cisio11 sur le recours
(Il A la suite de I' examen au fond du re-

Artikel 111
Avgörande av besvär
( I) Efter prövning huruvida besvären är

(2) Vid prövning av besvär. vilken prövning skall i"iga rum i enlighet med tillämpningsföreskriftcrna. skall besvärskammaren
si1 ofta dd erfordras anmoda parterna att
avge yttrande över skrivelse från besvärskammarcn e.Iler inlaga från annan part
inom frist som fastställes av kammaren.

(3) Underlåter sökande att inom förelagd
tid efterkomma anmodan som avses under
2, skall den europeiska patentansökningen
anses återkallad, om ej det beslut mot vilket
talan föres meddelats av rättsavdclningen.
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schwcrde bcgrUndct ist, cntscheidct dic Bcschwcrdckammcr Ubcr die Bcschwcrdc. Dic
Beschwerdekammcr wird entwcder im Rahmcn dcr Zuständigkcit dcs Or.~ans tätig, das
dic angcfochtcne Entschcidun;~ crlassen hat,
odcr verweist dic Angdegcnhcit zur wcitcrcn Entscheidung an diescs Organ zurUck.
(2l Yerwcist dic Besehwcrckkammer dic
Angelcgcnhcit zur w..:itercn Entschcidung
an das Organ zurUck, das dic angcfochtcne Enlschcidung crlassen hat. so ist
diescs Organ durch dic rcchllichc Bcurtcilung der Bcschwcrdekammcr. dic der Entscheidung zugrundc gclegt ist, gebunden,
sowcit dcr Talbcsland dcrsdbe ist. lst dic
angcfochlL'ne Entscheidung von dcr Eingangsstcllc crlasscn worden. so ist dic
Priifungsabteilung cbcnfalls an die rcchtlichc Bcurteilung dcr Beschwcrdckammer gcbundcn.

allowability of thc appeal. thc Board of Appcal shall decide on thc appcal. The Board
of Appcal may cithcr cxcreisc any powcr
within the competcnce of thc dcpartmcnt
which was rcsponsiblc for thc dccision appealcd or rcmit thc casc lo that departmenl
for further prosccution.
(2) lf thc Board of Appca\ remits thc
casc for furthcr proscculion lo the dcpartment whosc dccision was appealcd, that departmcnt shall hc bound by thc ratio decidnu/i of thc Board of Appcal, in so far as
thc facts are thc same. lf the decision
which was appeakd emanatl'd from the Rceeiving Section. thc E\amining Division
shall similarly be lwund by lhc raiio cfrcicfrndi of the Hoard of Appcal.

Anike/ ll2

Arric/e 112

Fnrscheidung udC'r Stel/11ng11ahme der Grofien Beschll'erdcka111111er

Decisiu11 or opinion of the F.11/arged Board

(Il Zur Sicht:rung cincr cinhcitlichen
Rcchlsanwendung odcr wt!r.n sich cine
Rcchtsfrage von grundsätzlichcr Bcdcutung stcllt.
a) bcfaBt dic Beschwcrdckammcr. bci
dcr ein Vcrfahrcn anhiingig ist, von Amts
wcgcn oder auf Antrag cines Betciligtcn dic
Grol3c Ikschwcrckkammcr. \Wnn sic hierzu
cinc Entscheidung fUr erfo;·dcrlich hält.
Wcist dic Rcschwcrdckammcr den Antrag
zuriick. so hat sic dic ZurUckwcisung in dcr
Endentschcidung zu bcgriinden:

( 1l In order to ensurc uniform application of thc law. or if an important point of
Iaw ariscs:

bl kann dcr Priisidcnt des Europäischcn
Patcntamts dcr Grofkn Beschwerdckammer
einc Rcchtsfragc vorlcgcn. w ~nn zwei Beschwcrdekarnmcrn iibcr diese Fragc voneinandcr abwcichcndc Entscbcidungen gctroffcn habcn.
(21 In den Fällen dcs Absatzes I Buchstabc a sind dic am Beschw~rdcvcrfahrcn
Beteiligten am Ycrfahren vor der Grof3cn
Bcschwcrdekamml'r bctciligt.
(3) Dic in Absatz l Buchstabc a vorgcsc-

of Appcal

(a) thc Board of Appcal ~hall, during
procccdings on a case and cithcr of its own
motion or following a rcqucst from a party
to lhc appcal. refcr any question lo thc Enlarged Board of Appeal if it considcrs that
a dccision is required for thc abovc purposcs. lf the Board of Appcal rejects the request, it shall give thc rcasons in its final
dccision:
(bl the President of thc European Patent
Office may rcfer a point of law to the Enlarged Board of Appeal whcrc two Boards
of Appeal have given diffcrent decisions on
that qucstion.
(2l In lhc cases
I (a) thc parties to
shall be parties to
the Enlarged Board
(3) The dccision

covcred by paragraph
thc appeal proccedings
the proceedings bcfore
of Appeal.
of the Enlarged Board
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Cl)Urs. la ..:hambre de recours statue sur le
reeours. Elle pellt. soit exereer les competences de l'instance 4ui a pris la clecision altaquee, soit renvoy..:r l'affaire it ladit..: instancc pour suitc i1 donner.

b..:fogade skall besvärskammaren avgöra besvliren. B..:svärskammaren får antingen vidtaga de i1tgärd..:r som kunnat vidtagas av eld
organ som meddelat det överklagade beslutet eller aterförvisa saken till d..:tta organ
fi.ir vidare prövning.

(2l Si la chambre de r..:eours renvoie l'affaire pour suit..: it donner it l'instanee qui a
pris la clceision attaquec, cette instance est
liee par les motifs et le dispositif de la c.lceision de la chaml1re de recours pour autant
que les faits de la cause soient les ml:mes. Si
la dccision att<H-tllCc a cte prisc par la seetion de clcpt)t, la division d'cxamen est cgalemcnt licc par les motifs et le dispositif de
la decision de la chambre de recours.

(2) Aterförvisar besvlirskammaren saken
för vidare prövning till det organ som meddelat det överklagade beslutet. iir detta
organ bundet av c.len rättsliga hedömning
som besvärskammaren lagt till grund för
sitt beslut. i den mtrn sakförhållandena lir
desamma. Har det överklagade beslutet
meddelats av mottagningsavdclningen. iir
iiven prövningsavdelningen bunden av besviirskammarens rättsliga bedömning.

Artic/e 112

Artikt'/ 11 :!.

Dfrisions 011 al'iS de la G rande Clwmbre de
recours

B<'sl11t el/er y1tra11de m· den stora he.1Tiirskw1111wre11

( 1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de clroit
cl'importance fonc.lamentale se pose:

(I) För att säkerstiilla en enhetlig rättstillämpning eller i fall då en rättsfråga av
grundläggande betydelse uppkommer

a) la ehambre. de recours, soit d'offiee.
soit a Ja requl:te de l\mc des parties, saisit
en eours d'instanee la Grande Chambre de
recours lorsqu'une decision est necessairc a
ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette Ja rcqucte, elle doit motiver son refus
dans sa clccision finalc;

a) skall vederbörande besvärskarnmare,
självmant eller om part yrkar detta, hänskjuta fr[\ga till den stora besvärskammaren, om besvärskammaren anser att heslut
erfordras av skäl som nyss nämnts; avslår
besvärskammaren parts yrkande, skall elen
ange skälen härför i det slutgiltiga beslutet;

b) le President de l'Office europeen dcs
brevets peut soumettre une question de
droit a la Grancle Chambre de reeours lorsque deux ehambres de recours ont rendu
des deeisions divergentes sur eette question.

b) far det europeiska patentverkets president hänskjuta rättsfråga till den stora besvärskammaren, om två besvärskamrar
meddelat mot varandra stridande beslut i
denna fråga.

(2) Dans les cas vises au paragraphe l,
lettre a), les parties a la procedure de recours sont parties a la procedure dcvant la
Grande Chambre de recours.
(3) La c.lecision de la Grande Chambre

(2) I fall som avses under l.a är parterna
i besvärsförfarandet parter i förfarandet inför den stora besvärskammaren.
(3) Beslut av den stora besvärskammaren
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hene Entscheidung der Grolkn Beschwerdekammcr ist fi.ir die Entsch~idung der Bcschwerdekammer i.iber dic anhängigc Beschwcrde bindend.

of Appeal referrcd to in paragraph I (a)
shall be binding on the Board of Appeal in
rcspect of thc appcal in question.

SIEBENTER TEIL

PART VII

GEMElNSAME VORSCHRlFTEN

COMMON PROVlSlONS

Kapitel I

Chaptcr I

Allgemeine Vorschriften fiir das
Vcrfahrcn

Common provisions governing
procedurc

Artike/173

Artic/e 713

Rechtlichcs Geh;>r

Basis oj decisions

Entscheidungcn eks Europäischen
Patcntamts dlirfen nur auf (,rlinde gestlitzt
wcrden, zu denen die Beteiligten sich äuBern konnten.
(2) Bei der Prtifung der curopäischen Patentanmeldung oder des curopäisehen Patents und bei den Entscheid Lmgen darliber
hat sich das Europäischc Patentamt an die
vom Anmelder oder Patentinhaber vorgeIegtc oder gebilligte Fassung zu halten.

The dccisions of thc European Patent
Office may only be bascd on grounds or
cvidencc on which the parties concerned
havc had an opportunity to present their
comments.
(2) The European Patent Office shall
consider and decide upon the European patent application or the European patent
only in thc text submittcd to it, or agrccd,
by thc applicant for or proprietor of thc patent.

Artikel 174

Artic/e 114

Ermitt/1111g von Amts wegen

E.-.;amination by the E11ropea11 Patent Ojfice
oj its 011·11 motion
(1) In proceedings before it, the European Patent Officc shall examine the facts
of its own motion; it shall not be restricted
in this examination to thc facts, cvidcncc
and arguments provided by thc parties and
the relief sought.
(2) The European Patent Officc may dis·
regard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

(I)

(1) In den Vcrfahren vor dem Europäischcn Patcntamt ermittelt das Europäische
Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen
noeh auf die Anträgc der Heteiligten beschränkt.
(2) Das Europäische Patentamt braucht
Tatsachcn und Bcwcismittel. die von den
Betciligten verspätet vorgcbracht werden,
nicht zu beriicksichtigen.

(I)

Artikel 17 5

Article 115

Einwendungen Dr.:tter

Observations by third parties

(1) Nach der Vcröffentlichung dcr europäischen Patentanmcldung kann jeder
Dritte Einwendungen gegen die Patentier-

(1) Following the publication of the European patent application, any person may
present observations concerning the paten-
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ru.:ours pour le rccours en instance.
paragraphe I, lettre a), lie la chambrc de
de recours i1 laquelle il est fait refCrence au

gavarande besvär.
som avses und..:r I .a lir bindande för hesvHrskammaren vid dess avgörande av ifr{1-

SEPTIEME PARTIE

SJUNDE DELEN

DISPOSITIONS COMMUNES

GEMEJ\SAMMA BESTA!'vl\1ELSER

Chapitre I

Kapitel I

~cnerales

Allmänna bestämmelser om förfarandet

Dispositions

de procedure

Article 113

Artikel 113

Fondcment de.1· (frcisio11.1·

Undalag .fiir hes/111

( I l Les decisions de l'Officc curopccn
d..:s brevets ne pcuvcnt ctre fondces que sur
des r.1otifs au sujet dcsqucls les parties ont
pu prendre position.

(Il Det europeiska patentverkets beslut
får grundas endast på omständigheter över
vilka parterna haft tillfälle att yttra sig.

(2) L'Office ..:uropccn dcs brevets n'cxamine ct ne prend de dccision sur la demande de brevet curopcen ou le brevet curopccn quc dans le textc propose ou acccptc
par le demandeur ou par le titulairc du brevet.

( 2) Vid prövning av och beslut i fråga
om europeisk patentansökan eller europeiskt patent får det europeiska patentverket beakta endast den lydelse som sökanden
eller patenthavarcn ingivit eller godkänt.

Article 114

Artikel 114

Examen cJ'of ficc

0 f j icial priil'lli 111;

( l) Au cours de la proccdure, I'Office
europcen dcs brevets proccde a l'examcn
d'office des faits: cct examen n'est limite ni
aux moyens invoqucs ni aux demandes prescntecs par les parties.

( 1) Vid förfarande inför det europeiska
patentverket skall verket utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena. Prövningen
är ej begränsad till vad parterna anfört,
åberopat eller yrkat.

(2) L'Office curopeen dcs brevets peut
ne pas tcnir compte dcs faits que les parties
n'ont pas invoques ou des prcuves qu'clles
n'ont pas produites en temps utile.

(2) Det europeiska patentverket behöver
ej beakta omständighet eller bevis. som
part ej åberopat eller ingivit inom föreskriven tid.

Article 115

Artikel 17 5

Observations des tiers

Erinran från tredje man

(1) Apres la publication de la demande de
brevet europeen, tout tiers peut presenter
des observations sur la brevetabilite de l'in-

(I) Efter det europeisk patentansökan
publicerats får envar göra erinran beträffande patenterbarheten hos den uppfinning
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barkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Die Einwcndu11ge11 sind sehriftlich einzurL·ichcn und zu begrlinden. Der Drittc isl
am \'erfahren vor dem Europföschen Patentamt nicht beteiligt.

(2) Oie Einwcndungcn wcrclcn dem Anmclder oder Patentinhaber mitgctcilt, <ler
dazu Stcllung nchmcn kann.

tability of th..: invention in rcspcct of which
the application has bccn filcd. Such observations must be filcd in writing and must
includ..: a statcmcnt of thc grounds on
which they ar..: bascd. That person shall not
be a party to thc prnc..:cdings bdorc th..: European Patent Officc.
(2l The observations rcfcrrcd to in paragraph I shall be communicatcd to th..: applicant for or proprietor of the patent who
may eomrncnt on them.

Artikel 116
Al ii11d/ ichc V cr/11111d/1111g

Article 1 /()
Oral proccedini;s

ll) Einc miindlichc Verhandlung findct
entwcckr auf Antr;1g cines B=teiligten odcr,
sofcrn das Europäische Patentamt dies för
sachdicnlich crachtet, von Amts wcgen
statt. Oas Europäisch..: Patentamt kann jecloch eincn Antrag auf crncut..: miindlichc
Vcrhandlung vor demsclben Organ ablchncn, wcnn die Parteien und dcr dem Verfahrcn zugrundcliegendc Sachvcrhalt unverändert geblicbcn sim!.
(2) Vor dcr Eingangsstel.c findct cinc
miindlichc Vcrhan<llung auf Antrag des
Anmclders nur statt, wenn dic Eingangsstclle dics fiir sachdienlich erachtet oder
bcabsichtigt, die europäischc Patcntanmcldung wriickzuwcisen.
(3) Dic miindlichc Verhar,dlung vor <ler
Eingangsstclle, den Priifungsabteilungen
und dcr Rcchtsabteilung ist icht öffentlich.
(4) Dic miindliche Verhandlung, cinschlieJ31ich dcr Verkiindung der Entscheidung, ist vor den Bcschwcrdekammcrn und
dcr GroJ3en Beschwcrdckammer nach Veröffcntlichung der curopäischcn Patentanmeldung sowic vor dcr Einspruc:isabtcilung öffentlich, sofcrn das angerufene Organ nicht
in Fällen andcrwcitig entschcidet, in denen
insbesondcrc för einc am Verfahren bctciligte Partei die öffentlichkcit dcs Vcrfahrens schwcrwicgcndc und ungercchtfertigtc
Nachteile zur Folge haben könnte.

(I) Oral procecdings shall wk..: place c1ther at thc instance of thc European Patent
Office if it considers this to be expedicnt or
at th..: requ..:st of any party to the proeecdings. Howcver, th..: Europ..:an Patent Office may r..:jcct a requcst for furthcr oral
proceedings before the same dcpartment
wh..:re the parties and th..: subj..:ct of th..: procecdings are th..: same.

Artikel 117
Beweisauf nahme

Article 117
Taking of evidence

(1) In den Vcrfahren vor einer Prilfungs-

I 2 l Ncvcrthelcss, oral proceedings shall
take plac..: bcfore thc Rccciving Scction at
thc r..:qucst of thc applicant only whcrc thc
Receiving S..:ction considers this to b..: expcdicnt or whcr..: it cnvisagcs rdusing the
Europcan patent application.
(3 l Oral proccedings bcforc the Recciving Section, the Examining Divisions and
the Legal Division shall not be public.
(4) Oral procccdings, including deliv..:ry
of the dccision. shall be public, as regards
the Boards of Appcal and the Enlargcd
Board of Appcal, aftcr publication of thc
Europcan patent application, and also hcfore the Opposition Divisions, in so far as
the dcpartmcnt before which the proceedings arc taking placc does not dccide othcrwise in cases whcre admission of thc public could have serious and unjustificd disadvantagcs, in particular for a party to thc
proceedings.

(1) In any procccdings before an Exam-
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vention faisant l'objet de la demande. Les
observations doivent etrc faites par ecrit ct
dumcnt motivees. Les tiers n'acquierent pas
la qualitc de parties a la proccdure devant
l'Offiee europecn <les brevets.

som ansökningen avser. Sådan erinran skall
göras skriftligen med angivande av de omständigheter på vilka den grundas. Den som
gjort erinran iir ej part i förfarandet vid det
europeiska patentverket.

(2) Les observations visees au paragraphc I sont notifces au demandeur ou au
titulaire du brevet qui pcut prendre position.

(2) Erinran som avses under I. skall
översändas till sökanden eller patenthavaren. som får yttra sig över denna.

Artic/e 116
Procedure ora/e

Artikel i 16
Muntlig förlwndling

(I) Il est recouru a la procedure orale
soit d'office lorsque l'Officc europecn des
brevets le juge utili:, soit sur requcte d'une
partie i1 la procedure. Toutefois, l'Office
europeen <les brevets peut rejeter une rcqucte tendant a recourir a nouveau a la
procedure oralc devant une meme instance
pour autant que les parties ainsi que les
faits de la eause soicnt les mcmes.

(I) Muntlig förhandling hålles om det
europeiska patentverket finner det lämpligt
eller om part yrkar det. Det europeiska patentverket får dock avslå yrkande om förnyad muntlig förhandling vid samma organ,
om parterna och de sakförhållanden som
förfarandet rör iir desamma.

(2l Toutefois, il n'est recouru, sur requcte du demandeur. a la procedure orale
devant la section de depot que lorsque
cellc-ci le juge utilc ou Jorsqu'elle cnvisage
de rejeter la demande de brevet europecn.

(2) Inför mottagningsavdelningen hålles
muntlig förhandling på yrkande av sökanden endast om mottagningsavdelningen finner det lämpligt eller avser att avslå den
europeiska patentansökningen.

(3) La proeedure orale devant la section
de dcpöt, les divisions d'examcn et la division juridique n'est pas publique.
(4l La proccdure orale, y eompris le prononee de la dceision, est publique devant
les chambres de recours et la Grandc
Chambrc de recours apres la publication de
la demande de brevet europeen ainsi que
dcvant les divisions d'opposition, sauf dccision contraire de l'instance saisie, au cas ou
la publicite pourrait presenter, notamment
pour une partie a la proccdure, des inconvenients graves et injustifies.

(3) Muntlig förhandling inför mottagningsavdelningen, prövningsavdelning och
rättsavdclningen är ej offentlig.
(4) Muntlig förhandling, däri inbegripet
avkunnande av beslut, inför besvärskammarc eller den stora besvärskammaren efter
det den europeiska patentansökningen publicerats eller inför invändningsavdelning är
offentlig, om ej del organ vid vilket förhandlingen äger rum beslutar annat i fall då
offentlighet skulle kunna, särskilt för part,
medföra allvarliga och oskäliga olägenheter.

Artic/e 117
I nstmction

Artikel 117
Bevisupptagning

( 1l Dans toute proccdure devant une di-
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Prop. 1977 /78: 1. Del C
abtcilung. cincr Einspruchsa.btcilung, dcr
Rcchtsabtcilung oder einer Beschwerdekammer sind insbesonderc folgcnde Bcweismittcl zulässig:
a) Vcrnchmung der Hctciligten;
b) Einholung von Auskiinftcn;
c) Vorlcgung von Urkunden;
d) Vcrnchmung von Zeugen;
c) Begutachtung durch Sachvcrständigc:
f) Einnahmc dcs Augenschcins;
g) Abgabe cincr schriftlichcn Erklärung
unter Eid.
(2) Dic Priifungsabteilung, die Einspruchsabkilung und dic Bcschwerdekammer könncn cines ihrcr Mitglieder mit der
Durchfi.ihrung der Bcwcisaufnahme beauftragen.
(3) Hält das Europäische Paten tamt dic
miindliche Vernchmung cines Beteiligten,
Zeugen odcr Sachvcrständigen fiir erforderlich, so wird
a) dcr Hetroffcnc zu ciner Vernchmung
vor dem Europäischen Patentamt gcladen
oder
b) das zuständigc Gcricht dcs Staats. in
dem dcr Iktroffcnc seinen Wohnsitz hat.
nach Artikel 131 Absatz 2 er;ucht, den Betroffenen zu vernehmen.
(4) Ein vor das Europäischc Patentamt
gcladencr Bcteiligtcr. Zcugc odcr Sachvcrständiger kann bcim Europäischen Patcntamt bcantragen, daf3 er vor cincm zustlindigen Cicricht in scincm Wohnsitzstaat
vcrnommcn wire!. Nach Erhalt cines solchen
Antrags odcr in dem Fall, daf3 innerhalb
dcr vom Europäischen Patcntamt in der
Ladung fcstgcsctztcn Frist kcine Auf3enmg
auf dic Ladung crfolgt ist, bnn das Europäische Patcntamt nach Artikel 131 Absatz
2 das zustiindigc Gcricht crsuchen, den Betroffencn zu vcrnchmcn.
(5) Hält das Europäischc Patentamt die
crncutc Vernehmung cincs von ihm vernommcnen Bcteiligten. Zcugcn odcr Sachverständigcn under Eid odcr in glcichcrmaf3cn vcrbindlicher Form fiir zwcckmäf3ig,
so kann cs das zuständig1~ Gericht im
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mmg Division, an Opposition Division, the
Legal Division or a Board of Appeal the
mcans of giving or obtaining cvidcncc shall
includc thc following:
(a) hearing the parties;
(b) rcquests for information;
(c) the production of documcnts;
(d) hearing thc witnesscs;
(e) opinions by experts;
(f) inspcction;
(g) sworn statemcnts in writing.
(2) The Examining Division, Opposition
Division or Board of Appeal may commission one of its membcrs to cxamine thc cvidencc adduced.
(3) lf the European Patent Officc considcrs it neccssary fora party, witncss or expert to give evidence orally, it shall either:
(a) issuc a summons to thc person conccrncd to appear before it, or
(b) rcquest. in accordance with thc provisions of Articlc 131, paragraph 2, the
competent eourt in the country of rcsidence
of the person concerned to take such cvidcncc.
(4) A party, witncss or expert who is
summoned before the European Patent Office may requcst the Jattcr to allow his evidence to be heard by a compctent court in
his country of residencc. On reccipt of such
a request, or if thcrc has bccn no reply to
thc summons by thc expiry of a period
fixcd by thc European Patent Officc in thc
summons, the European Patent Officc may,
in accordancc with thc provisions of Article
131, paragraph 2, requcst thc competent
court to hear thc person concerned.

(5) If a party. witncss or expert gives evidcncc bcforc thc Europcan Patent Officc,
thc latter may, if it considers it advisablc
for the evidence to be given on oath or in
an equally binding form, rcquest thc competent court in thc country of residencc of
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vision <l'examen. une division d'opposition.
la division juridique ou une charnbre <le recours. les mesurcs d'instruction suivantes
peuvcnt notamrnent etre prises:
a) l'audition <les parties;
bJ la denrnnde de rcnseigncmcnts;
cl la production de docurncnts;
dl l'audition de tcmoins;
c) l'cxpcrtisc;
fl la <lesccntc sur les licux;
gl ks dcclarations ecrites faitcs sous la
k1i du scrment.
t2l La division d'examcn, la division
d'opposition et la ehambre de rccours peuvcnt charger un de lcurs membres de proceder aux m<.:sures d'instruction.

ning.
invlindningsav<lclning.
riittsavdd
ningen eller besvärskammare är bland annat följande bevismedcl tillåtna:

( 3) Si l'Office europcen des brevets estime nccessaire qu'tmc partie. un tcmoin ou
un expert depose oralement.

(3) finner dl'! europeiska patentverket
att muntligt förhör med part. vittne eller
sakkunnig erfordras. skall

al il eitc devant lui la personn<.: concernec Oll

a) denne kallas till förhör inför det europeiska patentverket. eller

bl il demande. rnnformcment aux dispositil1ns de l'article 131. paragraph<.: 2. aux
autorites judiciaires compctcntes de l'Etat
sur le territoire duqucl rcside cette personnc. de rccucillir sa deposition.
(4) U nc partic. u n temoin ou Ull expert
cite devallt l'Office europecn des brevets
peut lui d.:mander l'autorisation d'etre entendu par les autorites judieiaires eornpetent<.:s de l'Etat sur le t<.:rritoire du-iucl il reside. Apres avoir re<;u cettc requete ou. si
aucune suite n'a etc donnfr it la citation a
l'cxpiration du dclai imparti par l'Office curopeen d<.:s brevets dans cette citatioll. ce
dernier pcut, conformcment aux dispositions de l'article 131. paragraphe 2, demander aux autorites judiciain:s compet<.:ntes de
recueillir la deposition de la p<.:rsonne conccrnec.
( 5) Si ulle partie. un tcmoin ou Ull expert
dcposc devant l'Office europcen <les brevets. ce dernier peut. s'il estime souhaitable
que la deposition soit recueillie sous la foi
du serment ou snus une autrc forme egalcmcnt contraignan!L'. dernander aux auto-

bl behörig domstol i den stat. i vilkrn
denne har hemvist. enligt artikel 131.2. anmodas att upptaga bevisning<.:n.

a)
b)
c)
dl
c)

hörande av part.
inhämtande av upplysningar.
företeende av handlingar.
hörande av vittnen,
sakkunnigutlåtande.
f) syn.
g) beedigat skriftligt utlåtande.
(2) Prövningsavdclning, invän<lningsavdelning och besvärskammare for uppdraga
åt en av sina ledamöter att verkställa bevisupptagning.

(4) Part. vittne eller sakkunnig som kallats att insfalla sig vid ckt europeiska patcr11verket. för hos verket begära att bli
hörd vid behörig chJmstol i den stal i vilken
han har hemvist. Har det europeiska patentv.:rket mottagit s.'1dan begliran eller har
svar .:j erh{illits pfr kallelse att instlilla sig
till fiirhi.ir inom frist som wrket angivit i
kallelsen, far verket i enlighet med vad som
föreskrives i artikel 131.2. anhftlla hos behörig domstol att denna hilllcr förhör med
vederbörande.

(5 l Höres part. vittne eller sakkunnig vid
det europeiska patc.:ntv.:rket och finn<.:r verket lämpligt att utsagan avges under cd eller
i lika bindande form. för verket anh[llla hos
behörig domstol i den stat i vilken vederbörande har hemvist att domstolen föranstal-
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Wohnsitzstaat des Bdroffenen hierum ersuchen.

the person eoncerned to re-examine
cvidencc under such conditions.

his

(6) Ersucht das Europäische Patentamt
das zuständigc Gcricht um Vt:rnchmung. so
kann cs das Gericht ersuchen. dic Vernehmung untcr Eid odcr in gleichcrmal3en vcrbindlichcr Form vorzunehmcn und es einem Mitglied des betrcffcndcn Organs zu
gestalten, der Vernehmung beizuwohnen
und iibcr das Gcricht oder un mittelbar Fragen an dic Hetciligten. ZeugC'n odcr Sachvcrständigen zu richtcn.

(6) \Vhen the Europcan Patent Office requests a compclcnt court to take evidence.
it may rcquest the court to take the evidencc on oath or in an equally binding
form and to pcrmit a lllL'!llbcr of the department concerned lo attcnd the hearing
and question thc party. witness or expert
cithcr through the intermediary of the courl
or dircctly.

Artikel 118

Arric/c 118

Einheir dcr e11ropäischc11 Pare111a11111e/d1111g
odcr des e11ropiiischc11 Pa1c11ts

U11i1y oj 1hc E11ropc<111 pate111 applica1io11
or L11ropca11 palt'lll

Vcrschiedene Anmcldcr odc~r lnhabcr cincs europäischcn Patents fiir vcrschicdenc
bcnanntc Vertragsstaaten geltrn im Vcrfahrcn vor dem Europäischen Patentamt als
gcmensame Anmelder oder gcmeinsamc Patcntinhaber. Dic Einheit de!.· Anmcldung
odcr eks Patents im Verfahrcr vor dem EuropLiischcn Patentamt wire! nicht bccinträchtigt; insbesondcre ist dic Fassung dcr
Anmcldung oder des Patent5 fiir alle bcnannten Vcrtragsstaaten cinh~itlich. sofcrn
in diesem Ohereinkommen r,ichts anderes
vorgeschricbcn ist.

Whcrc thc applicants for or proprietors
of a European patent are not thc same in
rcspect of diffcrcnt dcsignatcd Contracting
States. they shall be rcgarded as joint applicants or proprictors for the purpoSL'S of
procccdings before the European Patent Officc. The unity of the application nr patent
in thesc proc..:ecdings shall not be affcctcd:
in partict!lar the text of the application or
patent shall be uniform for all designated
Contracting Statcs unlcss othcrwisc providcd for in this Conventinn.

Artikel 119

Artic/e 119

Z11srel/1111g

No1ificatio11

Oas Europäische Patentarnt stcllt von
Amts wcgen alle Entschcidungen und Ladungen sowie die Bcscheide und Mitteilungen zu, durch dic cine Fri~;t in Lauf gcsetzt wird odcr dic nach andcrcn Vorschriftcn dcs Obcreinkommcns zuwstellcn sind
oder för die der Präsident dcs Europäischen
Patcntamts die Zustcllung vorgcschrieben
hat. Dic Zustellungen können, soweit dies
auBergewöhnliche
Umständc crfordcrn,
durch Vcrmittlung der Zentralbehördcn fiir
den gewerblichen Rechtsschutz dcr Vertragsstaatcn bcwirkt werdcn.

The European Patent Office shall. as a
matter of course, notify thosc concerned of
decisions and summonses, and of any notice
or othcr communication from which a time
limit is rcckoned. or of which those conccrned must be notificd under other provisions
of this Convention. or of which notification
has becn ordered by the President of the
European Patent Officc. Notifications may,
whcrc exceptional circumstances so require,
be given through the intcrmediary of the
central industrial property offices of thc
Contracting States.
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rites judiciain.:s competentcs Lk l'Elal sur le
territoirc du4uel rcside la personnc concernee. de l'entencln: it nouveau dans ees dernieres conclitions.
(6) Lorsquc l"Office europecn cles brevets
demandc a une autorite judiciaire compctente de recucillir une deposition, il pcut lui
demandcr de recueillir la deposition sous la
foi du serment ou sous une autre forme
egalement contraignante et d'autoriser un
des membres de l'instance intcrcssee a l'audition de la partie. du temoin ou de !'expert
et a l'interroger, soit par l'entremise de ladite autorite, soit directement.
Artic/e 118
Unicitl; de la demande
pee11

tar

L)ll1

förnyat förhör i s~1dan form.

(6) Anhilllcr det europeiska patentv.::rket
hos behörig domstol att denna skall upptaga
bevisning. får det anhålla alt förhör skall
äga rum under ed eller i lika hindande form
samt att ledamot av beriirt nrgan till{1tes att
närvara vid förhöret och direkt eller genom
domstolen ställa fri1gor till parter, viltncn
och sakkunniga.

Artikl'/ 118
du hrei•et c11ro-

Europeisk patentansökans eller europeiskt
patents enlzetlighct

Lorsque les demandeurs ou les titulaires
d'un brevet europcen ne sont pas les memes
pour diffcrents Etats contractants dcsigncs,
ils sont consicleres comme codemandeurs ou
comme copropriclaires aux fins de la procedurc devant l'Officc europeen des brevets.
L'unicite de la demande ou du brevet au
cours de cette procedurc n'cn est pas affectee; en particulier, le texte de la demande
ou du brevet doit Ctre identique pour tous
les Etats dcsignes, a moins que la presente
convention n'en dispose autrement.

Finnes olika sökande eller olika innehavare av europeiskt patent för skilda designerade förclragsslutande stater, skall de vid
förfarande inför det europeiska patentverket anses som gemensamma sökande eller
gemensamma palenthavarc. Ansökningens
eller patentets enhetlighet vid detta förfarande påverkas ej. Särskilt gäller att ansökningens eller patentets lydelse skall vara
densamma i fråga om samtliga designerade
stater. om ej annat sägs i denna konvention.

Artic/e 119

Artikel 119

L 'Office curopecn <les brevets signifie
d'office toutcs les decisions ct citations ainsi
que les notifications qui font courir un delai
ou dont la signification est prcvue par
d'autres dispositions de la presente convention ou prcscrite par le President de l'Office
europcen des brevets. Les significations
peuvent etre faites, lorsque dcs circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermediaire des services centraux de la propriete
industrielle dcs Etats contractants.

Del åligger det europeiska patentverket
att ombesörja delgivning av alla beslut, kallelser, underrättelser och meddelanden som
utgör utgångspunkt för beräkning av tidsfrist eller som enligt andra bestämmelser i
konventionen skall delges eller beträffande
vilka det europeiska patentverkets president
beslutat att delgivning skall ske. Om det är
påkallat av särskilda omständigheter, kan
delgivning ske genom förmedling av de fördragsslutande staternas patentmyndigheter.

011

Signif ication

Dclgiv11i11u
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Artikel I 20

Artic/e 120

Fristen

Time /imits

In der Ausfiihrungsordnung wird bestimmt:
a) die Art der Bercchnung der Fristen
sowic dic Voraussctzungcn, unter dcncn
Fristen verlängcrt werdcn könncn, wcnn
das Europäischc Patcntamt odcr dic in Artikel 75 Absatz I Buchstabe b gcnanntcn
Bchördcn
zur
Entgcgcnnahme
von
Schriftstiickcn nicht gcöffnct sind odcr
Postscndungen am Sitz des Europäischen
Patcntamts odcr dcr genannten Bchördcn
nieht zugestellt wcrden odcr die Postzustcllung allgcmein unterbrochcn oder im AnschluB an eine solche Untcrbrechung gestört ist;
b) die Mindcst- und dic Hö1;htsdauer dcr
vom Europäisehcn Patentam1: zu bestimmendcn Fristen.

The Implcmcnting Regulations shall specify:
(a) the manncr of computation of timi.:
limits and the conclitions under which sueh
lime limits may be cxtcmkd. eithcr beeausc
the European Patent Officc or the :rnthorities rcferred to in Articlc 75, paragraph
!(bl, are not opcn to rcceivc documents or
bccausc mail is not delivcrcd in the localities in which the European Patent Office or
sueh authorities are situated or becausc posta! services are genereally interrupted or
subscquently disloeated:

Artikel 121

Articlc /:!/

Weiterhe/1(111(/111ng der l'Uropiiischen Pate11ta11111e/d1111g

F11rthl'f' processi11g oj th,· L11ropea11 pale111
app/icatiu11

(Il !st nach Versäumung einer vom Europäischen Patcntamt bestimmtcn Frist dic
europäischc Patentanmcldung zuri.ickzuwciscn oder zuriickgcwicscn worden odcr gilt
sic als zuriickgenornmen, so ll itt die vorgesehene Rechtsfolgc nieht ein odcr wird. falls
sic bcreits cingctrcten ist. riickgiingig gemacht. wcnn der Anmeldcr dic Weiterbehandlung dcr Anmeldung hcantragt.
(2) Dcr Antrag ist inncrhalb von zwei
Monaten nach dem Tag. an dem dic Entscheidung i.iber die Zuri.ickwcisung dcr europäischen Patentanmeldung oder an dem
die Mitteilung, daB dic Anmeldung als
zuriickgenommcn gilt, zugesteilt wordcn ist,
schriftlich cinzurcichcn. Die vcrsäumtc
Handlung ist inncrhalb diescr Frist nachzuholen. Der Antrag gilt crst als gestellt, wcnn
die Weiterbehandlungsgebiibr cntrichtet
worden ist.
(3) Obcr den Antrag entschcidet das
Organ, das Uber die versäumte Handlung zu
entschcidcn hat.

(I) lf the Europcan patent application is
lo be rcfuscd or is rcfused or decmcd to be
withdrawn following failurc to reply within
a timc limit set by the Europcan Patent Office, the legal clinsequencc prnvided for
shall not ensue or. if it has alrcady cnsued.
shall be retractcd if the applicant rcquests
further proeessing of lhe application.

(bl the minima and maxima for time limits to be di.:tcrmincd by thc Europcan Patent Office.

(2) The request shall be filcd in writing
within two months of the dale on which cithcr the dccision to rcfusc the application or
the communication that thc application is
deemed to be withdrawn was notified. The
omitted act must be completed within this
timc limit. The requcst shall not be clecmed
to havc bccn filcd until thc fee for furthcr
proccssing has been paid.

(3) The dcpartmcnt compctcnt to decide
on thc omitted act shall dccidc on thc request.
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Artikel 120

Article 120

Delais

Tidsfrister
I tillämpningsföreskrifterna skall anges:

Le regkment d'exceution dctermine:
a) le mode de calcul <les delais ainsi que
les cnnditi<'ns dans lcsquelles ils pcuvcnt
\:tre prnrogcs. soit parce que les bureaux
de l'Office curopeen des brevets ou des administrations visces it J'article 75. paragraphe I. lettre bJ. ne sont pas ouverts pour
la reception de doeuments, soit en raison
d'un defaut de distribution du eourrier dans
les localitcs ot1 l'Office ou ees administrations ont leur sil:ge ou en raison d'une intcrruption gcncrale du service posta! ou bien
de la perturbation resultant de cette interruption:
bl h\ durec minimale cl maximalc <les
dclais qui sont impartis par l'Offiee europeen ch:s brevets.

a) sätt för beräkning av tidsfrister samt
de förutsättningar under vilka dessa frister
för förlängas, om det europeiska patentverket ej är öppet dler myndighet som avses i
artikel 75.1.b ej är öppen för att mottaga
handlingar eller om post ej utbiires p<l den
ort där det europeiska patentverket eller s{1dan myndighet har sitt säte eller fullständigt
avbrott i postg[u1gen iigt rum eller störning i
postgången uppkommit till följd av sådant
avbrott:

Artic/e 121

Anikel I:!. I

Pu11r.rnil<' de la proc(;durc t!e la t!e111a11t!e cl<'
hl'<TC'f C'/11'0/J(;l'll

b) kortaste och fängsla tid för de frister
som fastst;illes av det t.:uropeiska patentverk<:t.

A

1empp1ag1111cle 111· lw11t!liigg11i11g
pt'isk pale1111111.1iik1111

111·

<'11ru-

l I) Lorsque la demande de brevet europcen l!Llit etre ou est rejetec ou est reputce
retirce faute de l\1bservation d'un delai imparti par l'Oft'ice curopfrn dcs brevets. l'effi:t j uridique prcvu ne se produit pas ou, s'il
s'est pn,duit. si: trouve annu!C si le di:mandeur n:quiert la poursuik de la procedure
ri:latiVc' it la di:mamk.

(I) Om i:uropeisk patentansökan skall
avslas. har avslagits eller skall anses iiterkallad till följd a\' unclcrliitenhct att iakttaga
frist som faststiillts av det i:uropeiska patcntvt.:rkct, skall fiir<:skrivi:n rätcsfiiljd ej inträda, elli:r redan intr~idd dttsföljd upphiivas. om sökamfrn yrkar all handl;iggningen
av ansiikningen skall ilterupptagas.

L2 J La requete doit ctre prcsentec par
cc.:rit dans un dclai di: dcux mois a comptcr
de la datc i1 laqudlc la decision de n:jet de
la demandL' de brevet europcen a CtC signifiec, ou it c.:ompter de la <late it laquelle la
notification que la deman<le est rcputce retirec a etc signifiec. L 'aete non accompli doit
l'etre dans ces dclais. La requete n \~st reputec presentec qu'aprcs paiement de la taxe
de poursuite de la procedure.

!2l Yrkandet skall framst;illas skriftligen
irlllm två miinader fr{111 dagen för delgivning av beslut <'lll av\lag pii den <:uropeiska
patentansökningen eller av underriittelse Lllll
att ansökningen anses i!terkallad. Den i\tgärd som försummats mftste vidtagas inom
denna frist. Yrkandet anses ej ingivet förrän
avgift för återupptagande t.:rlagts.

(3) L'instance qui est compctentc pour
statuer sur l'acte non accompli dccide sur la
requcte.

(3) Beslut beträffande yrkandet ankommer på det organ, som är behörigt att besluta i anledning av underlåtenheten att vidtaga åtgärden.
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Artikel 122

Article 122

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Restit11tio in intcgrum

(I) Der Anmelder oder F'atentinhaber.
der trotz Beachtung aller nach. den gegebenen Umständen gebotenen So:gfalt verhindert worden ist. gegenUber dem Europäischen Patentamt cinc Frist einzuhalten,
· wird auf Antrag wieder in den vorigen
Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung
nach dem Obereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daB die europäische Patentanmcldung oder ein Antrag zurUckgewicsen wird, die Anmeldung als zurUckgenommen gilt, das europäische Patent widcrrufcn
wird oder der Verlust eincs sonstigen
Rcchts odcr eines Rechtsmitteb eintritt.
(2) Ocr Antrag ist innerhalb von zwei
Monaten nach Wegfall des Hindcrnisscs
schriftlich einzureichcn. Di1: versäumte
Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Ocr Antrag ist nur innerhalb eines
Jahrs nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer JahrcsgcbUhr wird die in Artikel 86 Absatz 2
vorgesehenc Frist in die Frist von eincm
Jahr cingcrcchnet.

(3) Der Antrag ist zu begriinden, wobei
die zur Bcgrlindung dienend<:n Tatsachen
glaubhaft zu machcn sind. Er gilt erst als
gcstellt, wcnn die Wiedereinsetzungsgebiihr
cntrichtct wordcn ist.
(4) Obcr den Antrag entschcidet das
Organ, das Ubcr dic vcrsäumtc Handlung zu
entscheidcn hat.
(5) Dicscr Artikel ist nicht anzuwenden
auf dic Fristen dcs Absatzes 2 sowic cler
Artikel 61 Absatz 3. 76 Absatz 3. 78 Absatz
2, 79 Absatz 2. 87 Absatz I und 94 Absatz
2.

(6) Wcr in cinem bcnannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung. clic
Gegcnstand cincr veröffcntlichtcn europliischcn Pakntanmeldung oder eines europäi-

(I) The applicant for or proprietor of a
European patent who. in spite of all duc
care rcquired by the circumstances having
becn taken, was unable to observc a lime
limit vis-å-vis the European Patent Office
shall. upon application, have his rights rcestablished if the non-observancc in question has the dircct consequence, by virtue
of this Convention. of causing the refusal of
the European patent application, or of a request. or the deeming of the Europcan patent application to have becn withdrawn. or
thc rcvocation of the European patent. or
the loss of any other right or means of red ress.
(2) The application must be filed in writing within two months from the removal of
the cause of noncompliance with the time
limit. The omitted act must be complcted
within this period. The application shall
only be admissible within thc ycar immcdiately following the cxpiry of thc unobserved
timc limit. In the case of non-payment of a
renewal fee, the period spccified in Articlc
86, paragraph 2. shall be dcductcd from the
period of one year.
(3) The application must state the
grounds on which it is based, and must set
out the facts on which it relies. It shall not
be deemed to be filcd until after thc fec for
re-establishment of rights has bccn paid.
(4) The department competcnt to decidc
on the omitted act shall decidc upon the
application.
(5) The provisions of this Articlc shall
not be applicablc to the timc limits rcferred
to in paragraph 2 of this Articlc, Article 61.
paragraph 3. Article 76. paragraph 3. Articlc 78. paragraph 2. Article 79. paragraph
2, Article 87, paragraph I. and Article 94.
paragraph 2.
(6) Any person who, in a dcsignated
Contracting Statc. in good faith has uscd or
madc effcctive and serious preparations for
using an invention which is thc subject of a
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Article 122

Art i kl'/ I ]2

Restitutiu in i11tegrt1111

A teri11sätta11de i tidigare riittighcter

(I) Le demandeur ou Je titulaire d'un
brevet europcen qui, bien qu'ayant fait
prcuve de toute la vigilanee nceessitee par
les cireonstanccs. n'a pas cte en mesure
d'observer un dclai a l'cgard de l'Office eU·
ropeen des brevets est, sur requcte. retabJi
dans ses droits si I'cmpcchement a pour
consequence directe. en vertu des dispositions de la presente convention, le rejet de
Ja demandc de brevet europcen ou d'une requete. k fait que la demandc de brevet europecn est rcputcc rctirce. Ja rcvocation du
brevet curopccn, la perte de tout autre droit
ou celle d'un moyen de recours.

(I) Sökande eller patenthavare som, trots
att han iakttagit all omsorg som betingats
av omständigheterna. ej varit i stånd att
iakttaga en frist i fi.irhitllande till det europeiska patentverket. skall pil framst~illning
därom återinsättas i sina rättigheter. om underlåtenheten enligt konventionen har till
omedelbar följd att europeisk patentansökan eller ett yrkande avsl{1s. europeisk patentansökan anses il.terkallad dler europeiskt patent upphäves eller att annan rättighet eller rlitt att föra besvärstalan gC1r
förlorad.

(2) La requete doit ctre prcscntce par
ccrit dans un delai de deux mois i1 eompter
de Ja cessation de l'empechement. L 'acte non
accompli doit l'etre dans ce dcJai. La requete n'est recevablc que dans un deJai d'un
an a compter de l'expiration du delai non
observe. Dans Je eas de non-paiemcnt d'tme
taxe annuellc. le delai prevu a l'article 86.
paragraphe 2, est dcduit de la periode d'une
annee.

(2) Framställningen skall inges skriftligen
inom två månader frän det hindret upphörde. Den åtglird som försummats milste
vidtagas inom denna frist. Framställningen
får ej göras senare än ett t1r frt111 utgilngen
av den frist som ej iakttagits. Har t1rsavgift
ej erlagts. skall den frist som avses i artikel
86.2 inräknas i fristen på ett fir.

(3) La rcquete doit etre motivee et indiquer les faits et les justifications invoqucs a
son appui. Ellc n'est rcputee prcsentee qu'a
la condition que la taxe de restitutio in integrum ait etc acquittec.
(4) L'instance qui est competenre pour
statuer sur l'acte non accompli decide sur
la requcte.

(3) 1 framställningen skall anges grunderna för denna och de omständigheter som
åberopas till stöd för densamma. Framstlillningen anses ej ingiven fördin föreskriven
avgift erlagts.
(4) Beslut beträffande framställningen
ankommer på det organ, som är behörigt
att besluta i anledning av underlåtenheten
att vidtaga åtglirden.
( 5) Denna artikel gäller ej i friiga om
frist som avses under 2 i denna artikel eller
i artikel 61.3. 76.3, 78.2. 79.2, 87.1 eller
94.2.

(5) Les dispositions du present article ne
sont pas applicables aux detais prcvus au
paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3. 76, paragraphe 3. 78. paragraphe
2, 79, paragraphe 2. 87, paragraphe 1 et 94.
paragraphe 2.
(6) Quiconque. dans un Etat eontraetant
a. de bonnc foi. au cours de la periode
comprisc entrc la pertc d'un droit vise au
paragraphe I et la pubJication de la men-

(6) Har n[1gon. under tiden friin det rättsförlust inträtt enligt vad som sägs under 1
till dess kungörelse om att åtgärd godtagits
trots att den vidtagits efter fristens utgång
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published Europcan patent application or
a European patent in the course of the period between the loss of rights rcferrcd to in
paragraph and publication of the mention
of re-establishmcnt of those rights, may
without paymc:nt continue such usc in the
course of his business or for the 11ecds
thereof.

schen Patent ist, in dcr Zcit zwisehen dem
Eintritt cines Rcchtsverlusts naeh Absatz 1
und dcr Bekanntmaehung des Hinweises
auf die Wiedereinsetzung in den vorigcn
Stand in Benutzung genommen oder wirklichc und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung
in seinem Bctrieb oder fUr dic Bedi.irfnisse
seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.
(7) Dieser Artikel läBt das Recht eines
V ertragsstaats unberi.ihrt. Widercinsctzung
in den vorigen Stam! in Fristen zu gcwähren. dic in dicsem Obereinkornmen vorgesehcn und den Bchörden dicses Staats gegeni.ibcr cinzuhaltcn sind.

(7) Nothing in this Article shall limit the
right of a Contrac:ting State to grant r1·s1ir11tio in inregrum in respect of lime limits
provided for in this Convention and to be
observed vis-å-vi.1· the authorities of such
Statc.

A rtike/ 123

Articlc 123

A11claw1ge11

A mendments

Voraussetzungcn, untcr dencn
einc eurnpäi~ehe P<ttentanmeldung oder ein
europiiisches Patent im Vcrfohren vor dem
Europiiis1:hcn Patcntamt gcl,ndert werdcn
kann. sind in der Ausflihrungsordnung gercgclt. In jedem Fall ist Jem AnmclJcr zumindest cinmal (iclcgenheit zu geben. von
sich aus dic lkschrcibung, die Patentanspriiehc und die Zcichnungen zu ändern.
(2l Fine curopiiisd1c Patcntanmcldung
uncl cin curopiiisd1es Patent diirfen nicht in
der Wcise gcändcrt wcrden, daB ihr Gcgenstand iibcr den Inhalt d~r Anmcldung
in dcr urspriinglich eingerciditen Fassung
hinausgcht.
(3 l lm Einspruchsvcrfahrcn diirfcn die
Patcntanspri.ichc dcs europäischen Patents
nid1t in der Weisc gcändcrt wcrden. daB
der Schutzbercich erweitert wird.

( \) The conuitions under which a European patent application or a Europc:an patent may be amended in proceeuings hdore
the European Patent Office arc laid down
in the lmplementing Regulations. In any
casc, an applicant shall be allowed at least
one opportunity of amcncling thc description. claims and drawings of his own volition.
(2) A European patent application or a
European patent may not be amended in
sul:h a way that it contains subject-mattcr
which extcnds bcyond the rnntcnt of the
application as filcd.

Artikel 124

Article 124

(I)

Dic

A 11gabe11

iiher

natio11alc

Patentanmel-

d1111gen
(Il Die Pri.ifungsabtcilung odcr die Bcschwerdekammcr kann den Anmclder auffordern. innerhalb eincr von ihr zu bcstimmendcn Frist clie Staaten anzugeben. in
dencn er nationalc Patentanmeldungen fiir
dic Erfindung odcr eincn Teil der Erfin-

(3) The claims of the European patent
may not be amendcd during opposition
proceedings in such a way as to extcnd the
protection confcrrcd.

Information

conceming national
applications

patent

( 1) The Examining Division or the
Board of Appeal may invitc the applicant
to indicate, within a period to be determincd by it. the Statcs in which he has made
applications for national patents for the
wholc or part of the invcntion to which the
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tion de rctablisscment Judit droit, commencc it cxploitcr ou a fait des prcparatifs
dfcctifs et scrieux pour exploiter l'invention qui fait l"objet d"tme demande de brevet europeen publiec ou d'un bn:vct europcen. peut. it titre gratuit, poursuivre cctte
exploitation dans son cntrcprisc ou pour ks
hesL1ins de son cntreprisc.

publicerah. i designerad fördragsslutande
stat i god tro utnyltjat uppfinning som omfattas av publicerad europeisk patentansökan eller europeiskt patent eller vidtagit viisentliga ~1tgärder för a'.t utnyttja si1dan uppfinning, tär han fortsätta utnyttjandet i sin
rörelse eller för dess belwv utan att behöva
betala ersiittning d;irfiir.

(7) Le present article n'affcctc pas Je
droit pllUr un Etat contractant d'accorder
la restitutio in intcgrum quant aux delais
prcvus par la prcsentc convention et qui
doivent ctre ohserves vis-a-vis des autorites
lk eet Etat.

(7) Vad som sägs i denna artikl'I inskriinker ej fördragsslutanue stats dtt att., i frilga
om frister rnm föreskrives i denna konvention och som skall iakttagas i förhiillande
till denna stals myndigheter. gnJtaga att iltg~ird vidtages efter fristens utg<ing.

Articlc 123

Artikel I 23

Al '"lijicatio11.1·

And ringar

(I) Les eonditions Jans Jcsquelles une
demanJe de brevet europcen ou un brevet
europeen. au cours de la proccdure devant
l'Office curnpeen des brevets. pcut ctre modific Sllnt prevues par le rcglement d'execution. En tout etat Je cause. le demandeur
peut, de sa propre initiative. modifier au
moins unc fois la dcscription. les revendications et les dessins.
t2) Unc demande de brevet curopeen ou
un brevet europcen ne peut etre modific de
manierc que son objct s'etende au-dela du
contenu de la demandc tcllc qu'cllc a etc
deposee.

(I) De villkor under vilka europeisk patentansökan eller europeiskt patent fftr iindras under förfarandet vid lkt europeiska
patentverket anges i tillämpningsföreskrifterna. Sökanden skall i vart fall ges tillfälle
att minst en gfog enligt egen önskan iindra
beskrivning. patentkrav och ritningar.

t3) Au cours de la proccdurc d'opposition, les revendications du brevet europccn
nc pcuvent ctre modifices de fa~on a
ctendre la protection.

(3) Patentkraven i det europeiska patentet får ej ändras under invändningsförfarandet så att skyddsomfånget utvidgas.

Article 124

Artikel 124

lfldicarions relatives aux demandes de brevet national

V ppgif ter beträffande nationella patentansökningar

( 1) La division d'examen ou la chambre
de recours peut inviter le demandeur indiquer dans un cte\ai qu'e\\e \ui impartit, les
pays dans Jesquels il a depose des demandes
de brevet national pour tout ou partie de
l'invention, objet de la demande de brevet

(1) Prövningsavdelning eller hesvärskammare får anmoda sökanden att, inom frist
som avdelningen eller kammaren fastställer,
ange de stater i vilka han gjort nationell ansökan om patent på den uppfinning eller
del av den uppfinning som den europeiska

a

<21 Europeisk patentansökan och europeiskt patent far ej ändras så att ansökningen eller patentet kommer att omfatta
något som går utöver inneh[11let i ansökningen i dess lydelse vid ingivandet.
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dung. die Gegenstand dcr euDpäischen Patcntanmeldung ist, eingcrcicht hat, und dic
A ktenzeichen tler genanntcn Anmcldungen
mitzuteikn.
(2 l U nterlii13t es der Anmclder, auf cine
AufforJcrung nach Absatz I rcchtzcitig zu
antworten. so gilt dic curopäi~chc Patcntanmcldung als zuriickgcnommcn.

European patent application rclates, and to
give the rcferencc numbcrs of the said applications.

Artikel 125

Article 125

11 era11 ::.iehung al/ge111ei11er G r1111dsätze

Reference to general principles

Sowcit dicscs Oberinkommcn Vorschriften iibcr das Verfahrcn nicht enthält,
beriicksichtigt das Europäischc Patentamt
die in dem Ycrtragsstaatcn im allgcmeinen
ancrkanntcn Grundsätzc de:; Vcrfahrensrcchts.

In the absent:..: of procedural provisions in
this Convcntion, th..: European Patent Officc shall take into account the principlcs of
procedural !aw gencrally recogniscd in the
Contracting Statcs.

Artikel 126

Article 126

Beendigung 1·011 Z11h/1111gs1•apflichtungen

( U A nspri.iche der Organisation auf Zahlung von Gebiihrcn an das Europäische Patentamt crlöschen nach vier Jahren nach
Ablauf des Kalcnderjahrs, in dem die
Gcbiihr fällig gcwordcn ist.
(2) Anspriiche gegen die Organisation
auf Riickcrstattung von Gebi.ihren oder von
Gcldbeträgen, die bei der Entrichtung einer
Gcbi.ihr zuviel gezahlt word~:n sind, durch
das Eurnpäischc Patentamt nlöschen nach
vier Jahrcn nach Ablauf dcs Kalenderjahrs,
in dem dcr Anspruch entstanc.en ist.
(3) Die in den Absätzen I und 2 vorgesehenc Frist wird im Fall d•!s Absatzes l
durch einc Auffordcrung zur Zahlung der
Gebi.ihr und im Fall des Absatzes 2 durch
eine schriftliche Gcltendmac:hung des anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt
mit der Unterbrechung erneut zu laufen
und endet spätestens sech:; Jahre nach
Ablauf des Jahrs, in dem sie urspri.inglich
zu laufen begonnen hat, es sei denn, daB
der Anspruch gerichtlich geltend gemacht
worden ist; in dicsem Fall cndct die Frist
friihestens ein Jahr nach der Rechtskraft
der Entschcidung.

(2) lf the applicant fails to rcply in due
timc to an invitation under paragraph .1. the
European patent application shall be deemed to be withdrawn.

Termination oj f inancial obligations
(I) Rights of the Organisation to the

payment of a fee to the European Patent
Office shall be extinguished after four years
from the cnd of thc calcndar year in which
the fee fell duc.
(2) Rights against the Organisation for
thc refunding by thc European Patent Officc
of fees or sums of money paid in excess of
a fee shall be extinguished after four years
from thc end of thc calendar year in which
thc right arose.
(3) The period laid down in paragraphs I
and 2 shall be intcrruptcd in the case covered by paragraph I by a rcquest for payment of the fee and in the case covered by
paragraph 2 by a reasoned claim in writing.
On intcrruption it shall begin again immediately and shall end at thc latcst six ycars
after the cnd, of the year in which it originally began, unlcss, in the meantime, judicial proceedings to enforcc the right havc
begun; in this case the period shall cnd at
the earliest one year after the judgement enters into force.
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curopecn, ainsi quc le nurncro dcsdites dernandes.

pakntansökningen avsi:r och uppge numret pf1 sådan ansökan.

(2) Si, dans le delai qui lui a etc imparti.
le demandcur nc defcre pas a cctte invitation, la c.kmandc de brevet europeen est rcputee rctiree.

(2) Underlfater sökanden att inom föreskriven tid efterkomma anmodan som avses
under I. skall den europeiska patentansökningen anses literkallad.

A.rric/e 1!5

A rlik<'I t::. 5

R,;j ,;rence aux principes gl;neraw:

Tilliimpnini; a1· al/111ii1111a principer

En l'absencc d'une disposition de procedure dans la prcsente convention, l'Office
europecn dcs brevets prend en considerati1m les principes gcncralement admis en la
matiere dans les Etats contractants.

den mån denna konvention ej innehMkr bestämmelser angående förfarandet.
skall det europeiska patentverket beakta
processrättsliga principer som iir allmfot
erkiinda i de fördragsslutancle staterna.

A rlic/e 126

A rlike/ 126

Fin <les oh/igmions f inancieres

f'reskripliun av be1al11i11gsskyldig/ic1

(I) Le droit de l'Organisation d'cxiger le
paicment de taxes au profit de l'Office europecn des brevets se prescrit par quatre
ans ~1 compter de la fin de l'annee civile au
cours de laquelle la taxc est devenue exigiblc.
(2J Les droit a l'cncontre de l'Organisation en matiere de remboursement de taxcs
ou de trop-pen;:u par l'Office europeen des
brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans a compter de la fin de
l'annee civile au cours de laquelle le droit a
pris naissance.
( 3) Le dela i prcvu aux paragraphes I et 2
est interrompu, dans le cas vise au paragraphe I par une invitation a acquitter la
taxe, et dans le cas vise au paragraphe 2 par
une requete ccrite en vue de faire valoir le
droit. Ce delai recommence a courir a
compter de la date de son interruption; il
expire au plus tard au terme d'une periode
de six ans calculee a compter de la fin de
l'annee civile au cours de laquelle il a commence courir initialement, moins qu'une
action en justice n'ait ete engagee pour faire
valoir le droit; en pareil cas, le delai expire
au plus töt au terme d'une periode d'une an-

(I) Organisationens rätt ti Il betalning av
avgift till det europeiska patentverket upphör när fyra år förflutit från utgången av
det kalenderår under vilket avgiften förföll
till betalning.

a

a

(2) Rätt till återbetalning av organisationen genom det europeiska patentverket av
avgift eller av överskjutande belopp som inbetalats då avgift erlagts upphör, när fyra år
förflutit från utgången av det kalenderår
under vilket rätten uppkom.

(3) Frist som anges under I eller 2 avbrytes i fall som avses under I genom anmodan att betala avgiften och i fall som avses under 2 genom skriftligt krav på återbetalning. Efter avbrottet börjar fristen omedelbart löpa på nytt och utgår senast när
sex år förflutit från utgången av det år under vilket den ursprungligen började löpa,
om ej dessförinnan talan väckts för att göra
rätten gällande. i vilket fall fristen upphör
tidigast när ett år förflutit från det domen
vann laga kraft.

Prop. 1977/78:1. Del C

158

Kapitel Il

Chaptcr Il

Untcrrichtung dcr öffcntlichkcit und
Bchiirdcn

Information to thc puhlic or official
authoritics

Artikel 127

A rticlc 127

F.11ropiiisches Patl'lll/'Cf:i.1·1cr

lfr[:ister of L11ropea11 Patents

Da~ Europ;iische Patcntamt fiihrt ein
Patcntrl'gistcr mit der lkzeichnung curopäischcs Patentregister, in dem alle Angaben
vcrmcrkt werden, <leren Eintragung in diesem Clbereinkommen vorgvsehriehen ist.
Vor <ler Veröffentlichung der curopiiischcn
Patcntanmeldung erfolgt keinc Eintragung
in das Patentregister. Jcdcrmann kann in
das P~1tentregister Einsicht nc:1men.

The European Patent Offiee shall keep a
register. to be known as the Register of European Patents. which shall contain thosc
partiCLilars thc registration of which is pm·
vi<lc<l for hy this Convention. No cntry
shall be madc in the Register prior to lhc
publication of the European patent application. The Register shall be opcn to public
inspeetion.

Artikd 128

Article 128

A kteneinsicht

/11spectio11 oj /i/e.1·

(I) Einsicht in dic Akten curopäischer
Patentanmcldungen. dic noch nicht vcröffcntlicht worden sind, wire! nur mit Zustimmung des Anmeklers gcwährt.

( l) The files rclating to Europcan patent
applications, which have not yet bcen publishcd, shall not be ma<le available for inspection without thc eonsent of the applicant.
(2l Any person who can prove that the
applicant for a Europcan patent has invoked thc rights under the application against
him may obtain inspection of the filcs prior
to the publication of that application and
without the conscnt of thc applicant.
(3) Where a European divisiona\ application or a new European patent application
filed under Article 61. paragraph 1, is published, any person may obtain inspection
of thc files of the earlier application prior
to the publication of that application and
without the consent of the relevant applicant.
(4) Subsequent to the publication of the
European patent applicati Jn, the files relat-

(2) Wcr nachweist. daB der Anmclder
sich ihm gegcniiher auf scine europäische
Patentanmcldung berufcn hat, kann vor der
Veröffentlichung dieser Anmeldung und
ohne Zustimmung des Anme:ders Aktencinsicht verlangcn.
(3) Nach der Vcröffentlichung ciner europäischen Teilanmeldung oder einer nach
Artikel 61 Absatz l cingereichten neucn europäischen Patentanmeldung kann jedermann Einsicht in die Akten der friiheren
Anmcldung ungeachtet deren Veröffentlichung und ohnc Zustimmung des Anmelders verlangen.
(4) Nach der Veröffentlic:hhung der europäischen Patentanmeldun;~ wird vorbe-
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nce calculce il compter de la date a laquellc
la decision est passce en forcc de chose jugfr.

Chapitre Il

Kapitel Il

Information du public et des instances
officielles

Information till allmänhet och
myndigheter

Artic/c 127

Artikel 127

Registre europ(>en des hre1·ets

Europeiskt patentregister

L'Officc curopccn dcs brevets ticnt un registrc, denommc Rcgistrc curopecn des brevets, ou sont portees les indications dont
l'enn:gistrement est prcvu par la prescntc
convention. Aucunc inscription n'est portee
au registrc avant que la demande curopecnne ait ete publice. Le registre est ouvcrt
a l'inspcction publiquc.

Europeiska patentverket skall (Öra ett register, som skall betecknas europeiskt patentregister och innehålla alla de uppgifter
vilka enligt denna konvention skall antecknas i registret. Anteckning i registret får ej
göras innan europeisk patentansökan publicerats. Registret är tillgängligt för allmänheten.

A rticle 128

Artikel 128

lnspection p11hliq11e

( 1) Les dossiers rclatifs it dcs demandes
de brevet curopeen qui n'ont pas encore etc
publiees ne peuvcnt etre ouverts it l'inspection publique qu'avcc l'accord du demandeur.
(2l Quiconquc prouve que le demandeur
d'un brevet europcen s'est prcvalu de sa dcmandc a son encontrc peut consulter le dossier dl's avant la publication de cctte demandc ct sans l'accord du demandeur.

l/a11dli11gars offentlighet
(I) Handlingar i ärende om europeisk

patentansökan som ännu ej publicerats lir
tillgängliga för envar endast om sökanden
medger detta.
(2) Den som visar, att sökanden gentemot honom åberopat sin europeiska patentansökan, har rätt att utan sökandens
medgivande taga del av handlingarna innan
denna ansökan publicerats.

(3) Lorsqu'unc dcmande divisionnaire ou
une nouvclle demande de brevet curopeen
dcposec en vcrtu dcs dispositions de l'article
61, paragraphe I, est publiec, toute personne peut consulter le dossier de la demandc initialc avant la publication de cette
demande ct sans l'accord du demandeur.

(3) Sedan europeisk avdelad ansökan eller ny europeisk patentansökan som ingivits
enligt artikel 61.1 publicerats, har envar
rätt att utan sökandens medgivande taga del
av handlingarna rörande den tidigare ansökningen innan denna ansökan publicerats.

(4) Aprcs la publication de la demande
de brevet europecn. les dossiers d'une telle

(4) Sedan europeisk patentansökan publicerats, får envar som begär det taga del
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haltlich dcr in dcr Ausfi.ihrungsordnung
vorgeschricbenen Bcschränkungcn auf Antrag Einsicht in die Akten der curopäischen
Patentanmeldung und des darauf erteilten
europiiischcn Patents gewährt.
( 5) Das Europäische Paten tamt kann folgcndc Angaben bcreits vor d·~r Veröffentlichung dcr curopäischen Pa:cnlamneldung
Drittcn gcgeniibcr machen ockr veröffentlichen:
al Nummer der europäischen Patcntanmeld ung;
b) Anmcldetag der europ~iischen Patentanmeldung und, wenn die Priorität ciner
friihercn Anmeldung in Anspruch genommcn wordcn ist, Tag, Staat und Aktenzeichcn clo.::r frUhcren Anmeldun~;;
c.:) Name des Anmelders;
dl Hczeic.:hnung der Erfindung;
e) dic bcnanntcn Vertragss::aaten.

ing to such application and the resulting
European patent may be inspccted on request, subject to the restric.:tions laid clown
in the lmplementing Regulations.

Artikel 129

A rticle 129

Rt>gclmii/Jig erschei11e11de Veröffentlichungen

Periodica/ p11blication.1·

Oas Europliisehe Patentamt gibt regclmäf3ig folgcnde Veröffentlichungen hcraus:
a) ein Europäisches Patentblatt, das die
Eintragungcn in das europäische Patentregister wicdergibt sowie son:;tige Angaben
enthält, dercn Vcröffentlichung in diesem
Obercinkommen vorgeschriel::en ist;
b) ein Amtsblatt dcs Europäischen Patentamts,
das
allgcmeine
Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsidenten
des Europäisc.:hcn Patentamts sowie sonstige
dieses Obereinkommen und scine Anwendung betrcffcnde Veröffentlichungcn enthiilt.

The European Patent Office shall periodically publish:
a) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of Europcan Patents, as well as other partieulars
the publication of which is prescribed by
this Convention;
b) an Official Journal of the European
Patent Office, containing notic.:es and information of a general character issued by the
President of the European Patent Office, as
well as any other information relevant to
this Convention or its implementation.

Artikel 130

Article 130

(iegenseitige Untcrrid1t1111g

Exchanges oj information

(I) Oas Europäische Patentamt und vorbehaltlich dcr Anwcndung dcr in Artikel 75
Absatz 2 gcnanntcn Rccht- und Verwaltungsvorschriftcn die Zentrnlbehörden för
den gewerblichen Rechtssc:i'mtz der Ver-

(1) The European Patent Office and, subjcct to the application of the Icgislative or
regulatory provisions referred to in Article
75, paragraph 2, the central industrial property office of any Contracting State shall,

(5) Even prior to the publication of the
Europcan patent application, the European
Patent Office rnay communicate thc following bibliographic data to third parties or
publish thcm:
(a) thc number of the European patent
application:
(b) the date of filing of thc European patent application and, where the priority of a
previous application is claimed, the date,
State and file number of the previous application;
(e) the name of the applicant:
(d) the title of the invention;
(el the Contracting States designated.
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demamk ct du brevet au4ucl elle a donnc
Jieu peUVL'nt. sur rc4uetc. ctrc ouverts a
J'inspccliLlll pubJi4t1C, SOllS rCSCrVe deS rest rictions prevucs par le r\:glcment d'exccuti(111.
( 5) L 'Office curopeen dcs brevets peut,
avant mcme ta publication de la demande
de brevet europccn. communiquer it des
ticrs cl publicr les indications suivantes:

av handlingarna rörande denna ansökan
och det på grundval d[irav meddelade europeiska patentet. om ej annat följer av de
begränsningar som föreskrives i tilHimpn ingsförcskrifterna.
(5) Det europeiska patentverket far redan innan europeisk patentansökan publicerats meddela tredje man följande uppgifter
eller publicera dessa;

a) le numcro de la dcmandc de brevet
curopcen:
hJ la date du dcp._"it de la dcmandc de
brevet europcc'n ct. si la prioritc d'Lme dcmandc antcrieurc a etc revendiqucc. la clatc.
l'Etat et le numcro de la dcmande antcricure:
c) le nom du demandeur:
dl k titrc de l'invention:
el la mcntion dcs Etats contractant~ designcs.

a) den
europeiska patentansökningens
nummer:
bl ingivningsdag för den europeiska patentansökningen och. om prioritet yrkats
från tidigare ansökan. dag. stat och nummer fi.ir den tidigare ansökningen:

Article 129

Artikel i 29

1'11hlicatio11s pL;riodiq11e.1·

Rege/h1111de1 11tko111111a111/e p11hlika1io11<'r

L'Office europecn des breVL'ts publie pcriodi4 uement:
a) un Bulletin europecn dcs brevets contenant les inscription portecs au Rcgistre
europecn dcs brevets. ainsi que toutcs les
autrcs indications dont la pubiication est
prescrite par la prescntc convention:
b) un Journal officiel de l'Office europccn dcs brevets contcnant les communications et les informations d'ordrc general
emanant du President de l'Officc curopecn
dcs brevets ainsi quc toutes autres informations rclativcs la prcscnte convention et
son application.

Det europeiska patentverket skall regelbundet utge
al en europeisk patenttidning, som innehåller de uppgifter som antecknats i det europeiska patentregistret och andra uppgifter vars publicering föreskrives i denna konvention;
b) det europeiska patentVL'rkets officiella
tidning. som innehäller allmfona upplysningar och meddelanden från det europeiska patentverkets president samt andra
upplysningar rörande denna konvention
och dess tillämpning.

Arliclc 130

Artikel 130

a

a

l"cha11ge d'i11/ormalio11s
( l l L'Officc europcen des brevets et.
sous reserve de l'application dcs dispositions legislatives ou rcglcmentaires visecs it
l'articlc 75. p:1ragraphc 2. les services centraux de la propricte industrielle des Etats
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c) sökandens namn:
d) benämning på uppfinningen:
e) de designerade fördragsslutande staterna.

/ n f ornuaio11st1t by le

( 1) Det europeiska patentverket och. om
ej annat följer av lagstiftning eller administrativa besHimmelser som avses i artikel
75.2, patentmyndigheterna i de förclragsslutandc staterna skall på beg[iran lämna var-
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tragsstaaten iibcrmitteln einandcr auf Ersuchen sachdienliche Angaben iiber die Einreichung europäischer oder nationalcr Patcntanmcldungen und iibcr Verfahren, dic
diesc Anmeldungen und <lie darauf ertcilten
Patcntc bctreffen.

on requcst, communicate to each other any
useful information regarding the filing of
European or national patent applieations
and regarding any proceedings concerning
such applications and the resulting patents.

(2) Absatz 1 gilt nach Mallgabe von Arbeitsabkommen auch för die Obermittlung
von Angaben zwischen dem Europäischcn
Patcntamt und

(2) The prov1swns of paragraph I shall
apply to the communication of information
by virtue of working agreements between
the European Patent Office and:

a) den Zentralbchörden fiir den gewerblichen Rechtsschutz der Staaten, die nicht
Vertragsstaaten sind,
b) den zwisehcnstaatlicher. Organisationen, <lie mit der Ertleilung von Patenten
beauftragt sind, und
c) jeder anderen Organisation.
(3) Oie Obermittlung von Angaben nach
Absatz l und Absatz 2 Buch~.taben a und b
unterliegt nicht den Beschränkungen des
Artikels 128. Ocr Ycrwaltungsrat karm beschlieBen, daB die Dbcrmittlung von Angaben nach Absatz 2 Buchstabc c den genannten Beschränkungen nicht unterliegt, sofern dic bctrcffendc Organisation dic iibcrmitteltcn Angaben bis zur Vcröffentlichung
dcr europäischcn Patentanmc ldung vertraulich bchandclt.

(a) the central industrial propcrty office
of any State which is not a party lo this
Convention;
(b) any inter-govcn)mental organisat!on
cntrustcd with thc task of granting patents;
(c) any other organisation.
(3) The communications under paragraphs 1 and 2 (a) and (b) shall not be subject to thc restrictions laid down in Article
128. The Administrative Counci! may dccide that communications under paragraph
2(c) shall not be subjcct to such restrictions,
provided that the organisation eoncerncd
shall trcat thc information communicatcd
as confidcntial until thc European patent
applieation has been published.

Article 131

Artikel 131
Amts- wul Rechtsi'zilfe

(I) Oas Europäische Patentamt und die
Geriehtc oder Behörden der V ertragsstaaten untcrstiitzen einander auf Antrag durch
<lie Erteilung von Auskiinften oder die Gew1ihrung von Akteneinsicht, sowcit nicht
Vorschriftcn diescs Obereinkommens oder
dcs nationalen Rechts entgegenstehcn. Gewährt das Europfösche Patentamt Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Zcntralbchörden fiir den gewerblichen Rechtsschutz
Akteneinsicht, so unterlicgt diese nicht den
Beschränkungen des Artikels 128.

Administrative and legal cn-opcratiu11
(I) Unlcss

otherwisc providcd in this
Convcntion or in national laws. the European Patent Offiee and thc courts or authorities of Contracting States shall on requcst give assistancc to cach other by communieating information or opening filcs for
inspection. Wherc the European Patent Offiec lays filcs open to inspection by courts,
Public Prosccutors' Offices or central industrial property officcs, thc inspection
shall not be subjcct to thc restrictions laid
clown in Article 128.
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contractants se communi4ucnt, sur rcquetc,
toutes informations utilcs sur le depöt de
demandes de brevets curopecns et nationaux
ainsi que sur le dcroulcment des proccdurcs
relatives auxdites demandcs et aux brevets
a la delivrance dcsquels elles ont donnc
lieu.
(2) Les dispositions du paragraphe I sont
applieablcs a l'echange d'informations, en
vertu d'accords de travail, entre l'Office europeen dcs brevets, d'une part. et, d'autre
part:
a) les services ccntraux de la proprictc
industrielle d'Etats qui ne sont pas parties a
la prcsente convention;
b) toute organisation intergouvernementale chargee de la dclivrance de brevets;

andra erforderliga uppgifter om ingivandct
av europeiska eller nationella patentansökningar samt om handläggningen av sf1dana
ansökningar och de patent som meddelats
p[t grundval av dylika ansökningar.

c) toutc autrc organisation.
(3) Les communications d'informations
faites conformcment au paragraphc 1 ct au
paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas
soumises aux restrictions prevues a l'article
128. Le Conscil d'administration peut dccider que les communications faites conformcment au paragraphe 2 lcttre c), ne sont
pas soumises aux restrictions prcvues a l'article 128, a condition que !'organisation interessee s'engage a considerer les informations communiquees comme confidentielles
jusqu'a la date de publication de la demande de brevet europeen.

annan organisation.
(3) I fråga om uppgifter som lämnats i
enlighet med vad som sägs under I samt 2.a
och h gäller ej de inskränkningar som föreskrives i artikel 128. Förvaltningsrådet får
besluta att dessa inskränkningar ej skall
gälla i fråga om uppgifter som lämnas i enlighet med vad som sägs under 2.c, om ifrågavarande organisation förpliktar sig att behandla de lämnade uppgifterna som hemliga till dess den europeiska patentansökningen publicerats.

A rticlc 131

Artikel 131

(2) Vad som sägs under \ gäller även i
fråga om tillhandahållande av uppgifter enligt avtal mellan det europeiska patentverket och

a) patentmyndighet
fördragsslutande stat,

stat som icke är

b) mellanstatlig organisation som har till
uppgift att meddela patent,
1:)

Coop1;ratiot1 administratire et j11diciaire

A d111i11istrativt ·r:h riittsligt sa111ar/H'fl'

( l) Sauf dispositions contraires de la presente convention ou des lcgislations nationales, J'Office europeen des brevets et les
juridictions ou autres autorites competentes
des Etats contractants s'assistent mutucllement, sur demande, en se communiquant
des informations ou des dossiers. Lorsque
l'Office curopeen des brevets communique
les dossiers aux juridictions, aux ministCrcs
publics ou aux services centraux de la propriete industrielle, la communication n"est
pas soumise aux restrictions prcvues a l'article 128.

( \) Det europeiska patentverket samt
domstolar och andra myndigheter i de fördragsslutande staterna skall på begäran hiträda varandra genom att lämna uppgiflt:r
eller låta varandra taga del av innehil\let i
handlingar, om ej annat föreskrives i denna
konvention eller i nationell \ag. U1ter det
<.uropeiska patentverket domstol, åklagarmyndighet eller nationell patentmyndighet
taga del av innehållet i handlingar, giillcr ej
de inskränkningar som föreskrives i artikel
128.

164

Prop. 1977/78: I. Del C
(2) Dic Gerichte odcr andcre zuständige
Bchörden der V crtragsstaaten nehmen fiir
das Europäische Patentamt auf dessen Ersuehen um Rcchtshilfe Bev.eisaufnahmen
oder andere geriehtliche Handlungen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor.

(2> Upon rcccipt of letters rogatory from
thc European Patent Officc, thc courts or
orther compctent authoritics of Contracting
Statcs shall undcrtakc. on bchalf of that Office and within thc limits of thcir jurisdiction. any ncccssary cnquirics or other legal
measures.

Artikel 132

Article 132

A 11sta11sclz von Veröffenti'ichungen

Exchangc

of P11hlicatio11s

Oas europäisehc Paten tamt und die
Zcntralbchördcn fiir den gewerbliehen
Rechtsschutz dcr Vertragsstaat·~n tibcrmitteln
einander auf entsprechendes Ersuehen kostenlos för ihre eigcnen Zwceke ein oder
mehrere Exemplare ihrer Veröffentliehungen.
(2) Oas Europäische Patentamt kann Vercinbarungen tiber den Austausch oder die
Obermittlung von Veröffcntlichungen treffcn.

The European Patent Office and thc
central industrial property offices of the
Contracting States shall dcspatch to cach
other on requcst and for thcir own use onc
or morc copies of thcir rcspcctiw publications frcc of charge.

Kapitel 111

Chapter 111

Vertretung

Representation

Artikel 133

Article 133

A l/gemeine Grundsätze der Vertretung

General pri11ciplc.1· oj represe11wtio11

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist niemand
verpflichtet sich in den durch dieses Obereinkommen geschaffenen Verfahrcn durch
einen zugclassenen Vertreter vertreten zu
lassen.
(2) NatUrliche oder juristischc Personen,
dic weder Wohnsitz noch Sitz in eincm
Vertragsstaat haben, miissen in jedem
durch dieses Obereinkommen gcschaffenen
Verfahrcn durch eincn zugela:;sencn Vertreter vcrtre-ten sein und Handlungcn mit Ausnahme der Einreichung einer europäischcn
Patentanmeldung durch ihn vornehmen; in
der Ausfiihrungsordnung kö·nnen weitere
Ausnahmen zugelassen werdcn.
(3) Nattirliche odcr jurisfoche Personen
mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat können in jedem durch dieses Obereinkommen geschaffcnen Verfahren durch

(I) Subjcct to thc provisions of paragraph 2, no person shall be compclled to be
rcprcscntcd by a profcssional representative
in procecdings cstablishcd by this Convcntion.
(2) Natura! or legal persons not having
eithcr a rcsidencc or their principal place of
busincss within thc tcrritory of onc of the
Contracting Statcs must be rcprescnted by a
profcssional representative and act through
him in all proceedings cstablished hy this
Convention, othcr than in filing thc European patent application; the lmplementing
Regulations may permit othcr exceptions.

( 1)

(I)

(2) The European Patent officc may
conclude agrcements relating to thc cxchange or supply of publications.

(3) Natural or legal persons having thcir
residence or principal place of business
within the territory of one of the Contracting
States may be rcprescntcd in procccdings
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(2) Sur commissions rogatoires emanant
de roffice europcen des brevets, les juridictions ou autres autoritcs competcntes des
Etats contractants procedent pour ledit Offici: et dans les limites de lcur compctence,
aux mesures d'instruction ou autres actes
juridictionnels.

(2) På begäran av det europeiska patentverket skall domstol eller annan behörig
myndighet i fördragsslutande stat i mån av
behörighet för det europeiska patentverkets
räkning upptaga bevisning eller vidtaga
andra rättsliga åtgärder.

Article 132

Artikel 132

Eclzange de pub/icatiom

Utbyte m· publikationcr

(1 J L 'Officc europeen des brevets ct les services centraux de la proprietc industrielle
des Etats eontractants cchangent sur requete. pour lcurs propres besoins et gratuitem.:nt, un ou plusieurs exemplaircs de
lcurs publications respectives.

(I J Det europeiska patentverket och patentmyndigheterna i de fördragsslutande
staterna skall på begäran kostnadsfrill till
varandra översända ett eller flera exemplar
av sina publikationer all anv~indas i1wm respektive myndighet.

(::'.) L'Office europecn des brevets peut
condure des accords portant sur rechange
ou J'envoi de publications.

(2) Det europeiska patentverket får ingå
avtal om utbyte eller översändande av publikationer.

Chapitre 111

Kapitel 111

Representation

Representation

Article 133

A rtike/ 133

Princip<'.\' gh1haux re/111if.1· ci la rl'prh·e11111tiv11

A l/mii1111a principer f iir rl'/Jr<'se111a1 io11

t l l Sous rcserve <les dispositions du paragraphe 2. nul n\:st tenu de se faire representcr par un mandataire agree dans les
procedures instituCl'S par la prcsente convention.
(2) Les personnes physiques et morales
qui n'ont ni domicile ni sicgc sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent
ctre reprcsentees par un mandataire agree,
et agir par son enlremise. dans toute proccdure instituec par la prcsente convention,
sauf pour k dep6t d'unc demandc de brevet
europecn; d'autres exeeptions peuvent ctre
prcvues par le rcglement d'execution.

( l J Om ej annat följer av vad som siigs
under 2 är ingen skyldig att Jåta sig företrädas av auktoriserat ombud vid handliiggning som äger rum enligt denna konvention.
(2) Fysisk eller juridisk person som varken har hemvist eller säte i fördragsslutamk
stat måste vid handläggning som äger rum
enligt denna konvention företrädas av auktoriserat ombud och företaga alla åtgärder
genom ombudet utom ingivande av europeisk patentansökan. I tillämpningsföreskrifterna får föreskrivas ytterligare undantag.

(3) Les personnes physiques et morales
qui ont kur domicile ou leur sicge sur le territoire de l'un dcs Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employe dans

(3) Fysisk eller juridisk person som har
hemvist eller säte i fördragsslutande stat för
vid handläggning som äger rum enligt
denna konvention företrädas av anställd.
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(4) In dcr Ausfiihrungsordnung können
Vorschriftcn iibcr die gcmcinsame Vertretung mchrercr Bcteiligter, di;: gcmeinsam
handeln, vorgesehcn werden.

established by this Convention by an employec, who need not be a professional
representative but who must be authorised in
accordance with the lmplcmcnting Regulations. The Implemcnting Regulations may
provide whether and under what conditions
an employee of such a legal person may also
represent other legal persons which have
their principal place of business within the
territory of onc of the Contracting States
and which have economic conncctions with
the first legal person.
(4) The lmplemcnting Rcgulations may
prcscribe special provisions conccrning the
common representation of parties acting in
common.

Artikel 134

Article 134

Zuge/assene Vertrei'er

Prof essional reprcsentatives

(Il Dic Vcrtrctung natiirlicher oder juristisehcr Personen in den durch clieses Obereinkommcn geschaffenen Verfahrcn kann
nur durch zugelassene Vertrcter wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt gefiihrten Listc einget ragen sind.
(21 In die Liste der Zugelassencn Vcrtreter kann jedc natiirliche Person cingetragen
werden, die folgendc Voraussctzungen
crfUllt:
al Sie mu13 dic Staatsangehörigkeit eines
Vcrtragsstaats besitzcn;
b) sic muf3 ihren Gcschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hohcitsgebiet eines Vertragsstaats habcn;
e) sic muf3 die europäische Eignungspriifung bestanden haben.
(3) Dic Eintragung erfolgt aufgrund cines Antrags, dem die Bescheiligungcn beizufiigcn simL aus denen sich dic Erfiillung
der in Absatz 2, gennannten Voraussetzungen ergibt.
(4) Dic Personen, clic in der Liste der zugelassenen Vertretcr eingetragcn sind, sind
bercchtigt, in den durch dieses Obereinkommcn geschaffcnen Vcrfahren aufzutreten.
(5) Jede Person, die in der Listc der zu-

(I) Professional representation of natura(
or legal persons in proccedings cstablished
by this this Convcntion may only be undertaken by profcssional represcntatives whose
names appear on a list maintained for this
purposc by thc Europcan Patent Officc.

einen ihrer Angestelltcn handeln, der kein
zugclassener Vcrtreter zu sein braucht, aber
einer Vollmacht nach MaBgab1: dcr Ausfiihrungsordnung bcdarf. In der Ausfiihrungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob
und unter welchen Voraussetwngen Angestellte einer juristischen Person fiir andere
juristischc Personen mit Sitz im Hohcitsgebiet eines Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.

(2) Any natura( person who fulfils the
following conditions may he entercd on the
list of professional representatives:
(a) he must be a national of one of thc
Contracting States;
(b) he must havc his place of business or
employmcnt within the territory of onc of
the Contracting States;
(cl hc must havc passcd thc European
qualifying examination.
(3) Entry shall be cffccted upon re4uest,
accompanied by ccrtificates which must indicate that the conditions laid clown in paragraph 2 are fulfillcd.
(41 Persons whosc namcs appcar on thc
list of professional rcprcscntatives shall be
cntitlcd lo act in all procccdings cstablished
by this Convention.

(5) For thc purpose of acting as a profes-
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toutc proccdure instituce par la presente
convention; cet employc, qui doit dis poser
d'un pouvoir conformcment aux dispositions du reglement d'cxecution, n'est pas
tenu d'ctre un mandataire agree. Le reglement d'exccution peut prcvoir si et dans
quelles conditions l'employc d'une personne
morale visec au present paragraphe peut
egalemcnt agir pour d'autrcs personnes morales qui ont leur siege sur le territoire de
l'un dcs Etats contractants et ont dcs liens
economiques avec clle.
(4) Des dispositions partieulicres relatives
il la representation commune de parties
agissant en commun pcuvent ctre fixees par
le rl:glcment d'execution.

Denne behöver ej vara auktoriserat ombud
men måste ha sådan fullmakt som anges i
tillämpningsföreskrifterna. I tillämpningsföreskrifterna får anges om och under vilka
förutsättningar den som är anställd hos sådan juridisk person får företräda även annan juridisk person som har säte i fördragsslutande stat och har ekonomisk anknytning
till den förstnämnda juridiska person.

Articfr 134

Artikel 134

(4) I tillämpningsföreskrifterna får meddelas särskilda bestämmelser om gemensam
företrädare för flera parter som handlar gemensamt.

Mandataires ai:r1;1;.1.

Auktoriserade ombud

La represcntat.ion de personnes physiques ou moralcs dans les procedures instituccs par la presente convention ne peut
ctre assurce que par les rnandataircs agrecs
inscrits sur unc !iste tenue it cet cffet par
l'Office europeen des brevets.

(I) Vid handläggning som äger rum enligt denna konvention får fysisk eller juridisk person företrädas endast av auktoriserat ombud som är upptaget i förteckning
som föres av det europeiska patentverket.

(2) Peut ctre inscrite sur la !iste des mandataires agrccs toute personne physique
qui:

(2) I förteckningen över auktoriserade
ombud får upptagas fysisk person som

(I)

a) possedc la nationalite de l'un dcs Etats
contractants;
bl a son domicile professionnel ou le licu
de son emploi sur le territoire de J'un des
Etats eontraetants;
c) a satis[ait aux epreuvcs de I' examen
europecn de qualification.
(3) L'inscription est faite sur requcte acCL)mpagnec d'attestation indiquant que les
conditions visces au paragraphe 2 sont
remplies.
(4) Les personncs qui sont inscrites sur la
liste des mandataires agrees sont habilitees
it agir Jans toute proccdure instituee par la
prcsente convention.
()) Aux fins d'agir en qualite de manda-

aj

är medborgare i fördragsslutandc stat.

b) driver rörelse i eller har anställning i
fördragsslutande stat, och
c) blivit godkänd i den europeiska lämp1ighetsprövningen.
(3) Införing göres på ansökan, vid vilken
fogats intyg av vilka framgår att de krav
som anges under 2 är uppfyllda.

(4) Den som upptagits i förteckningen
över auktoriserade ombud har rätt att uppträda vid handläggning som äger rum enligt
denna konvention.
(5) Den som upptagits

förteckningen
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gclasscnen vertrcter cingetragcn ist, ist bcrechtigt, zur Ausiibung ihrer Tätigkeit als
zugelasscncr V crtrcter einen Geschäftssitz
in jcdcm Vcrtragsstaat zu b~griinden, in
dem die Vcrfahren durchgcföhrt werden,
dic durch dicscs Obcreinkommen unter
Beriicksichtigung des dem Ob·~reinkommen
beigefiigten Zentralisierungsprotokolls geschaffen worden sind. Die Behörden dieses
Staats können diesc Berechtigung nur im
Einzelfall in Anwendung der zum Schutz
der iiffentlichcn Sicherheit und Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften entziehen. Voi
einer solchcn Maf3name ist cler Präsident
dcs Europäischen Patentamts z11 hören.
(6) Der Präsidcnt des Europäischcn Patentamts kann in besonders gclagertcn Fällen von der Voraussctzung m:ch Absatz 2
Buchstabc a Bcfrciung ertcilcn.

sional representative. any person whose
name appears on the list referred to in paragraph I shall be entitlcd to cstablish a
place of business in any Contracting State
in which proceedings established by this
Convention may be conducted, having regard to thc Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authoritics
of such State may removc that entitlcment
in individual cases only in application of legal
provisons adopted for the purpose of protecting public sccurity and law and order.
Beforc such action is taken, the President of
thc European Patent Office shall be consulted.
(6) The President of thc European Patent
Office may, in special circumstances, grant
exemption from thc requirement of paragraph 2(a).

(7) Die Vcrtretung in den durch diescs
Obercinkomnien gcschaffencn Verfahren
kann wic von cinem zugelassenen Vertrcter
auch von jcdcm Rechtsanwalt, dcr in einem
Vcrtragsstaat zugclassen ist und seinen Gcschäftssitz in diescm Staat hat. in dem Umfang wahrgenommcn wcrden. in dem er in
dicsem Staat dic Yertretung auf dem Gchiet
dcs Patentwesens ausiiben kann. Absatz 5
ist cntsprcchcnd anzuwcnden.

(7) Professional representation in proceedings established by this Convention may
also be undertaken. in the same way as by a
professional representative, by any legal
practitioncr qualified in one of the Contracting States and having his place of
busincss within such State, to the cxtent that
he is entitlcd. within the said State. to act
as a professional representative in patent
mattcrs. Paragraph 5 shall apply mutatis
mu tand is.
(8) The Administrative Council may
adopt provisions governing:
(a) the qualifications and tra111111g required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(8) Ocr Vcrwaltungsrat kann folgcnde
Vorschriftcn erlassen:
a) iiber dic Vorbildung und Ausbildung.
die cine Person bcsitzen muB, un zu der europäischcn Eignungspriifung zugclassen zu
wcrden, und die Durchfiihrung dieser Eignungspriifung:
b) iibcr die Errichtung odcr Anerkennung eincs Instituts, in dem dic aufgrund
der curop~iischen Eignungsp::iifung oder
nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen
Vertreter zusammcngeschlossen sind, und
c) iiber dic Disziplinargewalt, die dieses
Institut oder das Europäischc Patentamt
iiber diese Personen bcsitzt.

(b) the establishment or rccognition of
an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives by
virtuc of either the European qualifying examination or the provisions of A rticle 163,
paragraph 7;
(c) any disciplinary power to be exerciscd by that institutc or thc Europcan Patent
Office on such pi:rsons.

Prop. 1977 /78: l. Del C

169

tairc agrcc toutc personne inst:ritc sur la
!iste visee au paragraphe 1 est habilitee i1
avoir un domicile prof essionncl dans un
Etat contraetant dans lequcl se deroulent les
proccdures institufrs par la prcsente convention. Cl)mpte lcnu du protocolc sur la
centralisation annexc i1 la presenk convention. Les autoritcs de cet Etat ne peuvcnt
n:tirer cette habilitation que <lans <les cas
partieuliers et en vertu de la lcgislation nationalc relative i1 l'ordre public ct il la securite publique. l.e President de l'Office europel'll dcs brevets doit ctre eonsultc avant
qu°Lme tcllc rnesure soit prise.

över auktoriserade ombud har rätt att ha
kt,ntor för att bedriva verksamhet som auktoriserat ombud i varje fördragsslutan<le
stat. i vilken handfäggning enligt denna
konvention ~iger rum till följd av vad som
föreskrives i det vid konventionen fogade
eentraliseringsprotokolkt. Myndighet i sådan stat rt1r endast i s~irskilda fall och med
tillfönpning av lagstiftning om skydd för
allmiin ordning och säkerhet upphiiva denna
riittighet. Innan s[1dan iitgärd vidtages skall
det europeiska patentverkets president höras.

(<il Dans des cas tenant it une situation
partirnliere. le President de l'Offiee europecn dcs brevets pcut consentir une derogation it la disposition du paragraphe 2. lettre
al.
( 7 J La representation au memc titre
qu·un mandataire agrec dans les procedures
instituces par la prcsente convention pcut
ctre assurce par tout avocat habilite a exerccr sur le territoirc de 1\m des Etats contractants et y posscdant son domicile professionnel, dans la mesure ou il peut agir dans
lcdit Etat en qualite de mandataire en matiere de brevets d'invention. Les dispositions
du paragraphe 5 sont applicablcs.

(6) Det europeiska patentverkets president far under särskilda omständigheter
medge undantag friin vad som siigs under
2.a.

(7) Den som är behörig som advokat i
fordragsslutande stat och bedriver advokatvcrksamhet med säte i den staten får, i den
omfattning han i denna stat är behörig att
vara ombud i patentärenden, på samma sätt
som auktoriserat ombud företräda annan
vid handläggning som äger rum enligt
denna konvention. Vad som sägs under 5
äger motsvarande tillämpning.

(8) Le Conseil d'administration pcut
prcndre des dispositons relatives:
a) it la qualification et i\. la formation
exigces pour l'admission a I' examen europeen
de qualification et a l'organisation des
cpreuves de cet examen;

(8) Förvaltningsrådet får utfärda bestämmelser i fraga om
a) de kunskaper och den utbildning som
kräves för att få genomgå europeisk lämplighetsprövning samt om det sätt på vilket
denna prövning skall anordnas:

b) a la creation ou a l'agrcment d'un institut constitue des personnes habilitees a
agir en qualite de mandataires agrees soit
apres avoir satisfait a un examen europeen
de qualification, soit en application dcs dispositions de l'article 163, paragraphe 7, et
c) au pouvoir disciplinaire de l'institut
ou de l'Office europeen des brevets sur ces
personncs.

b) bildandet eller erkännandet av en
sammanslutning i vilken de som är behöriga
att uppträda som auktoriserade ombud, antingen efter att ha godkänts i europeisk
lämplighctsprövning eller enligt artikel
163.7, är medlemmar;
c) den behörighet i disciplinärt avseende
som denna sammanslutning eller det europeiska patentverket får utöva i förhållande
till dessa personer.
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ACHTER TEIL

PART VIII

AUSWIRKUNGEN AUF DAS NATIONALE RECHT

IMPACTON NATIONAL LAW

Kapitel I

Chapter I

Vmvandlung in einc na:tionale
Patcntanmeldung

Conversion into a national patent
application

Artikel 135

A rticlc 135

Um wancll11 ngsa111r,:1g

Rt'<fll<'.l"f for rhc applicario11 o/ 1wrio11a/ pro-

(Il Dit.: Zcntralbchlirdc fUr den gcwcrbliehcn Rcchtssehutz cines bcnanntcn Vertragsstaats kitt.:! das Vt.:rfahren zur Erteilung
i:incs natinnalcn Patents nur auf Antrag cles
Anmclclers oder lnhabers cincs europäischen Patents in dem folgenden Hilkn ein:
aJ wenn die curopäisehc Patentanmeldung naeh Artikel 77 Absatz 5 odcr Artikel
162 Absatz 4 als zurilekgenommcn gilt;

The central industrial propcrty offiee
of a designatcd Contraeting Statc shall
apply the procedure for thc grant of a na·
tional patent only at thc requcst of thc applieant for or proprictor of a European patent, and in the following eireumstanccs:
(al whcn thc Europcan patent applieation is dccmed to be withdrawn pursuant tli
Articlc 77, paragraph 5. or Article 162, paragraph 4:
(b) in sueh othcr cases as are providcd
for by thc national law in whieh the European patent applieation is refuscd or withdrawn or decmcd to be withdrawn. or thc
Europcan patent is revokcd und.::r this Convcntion.

cedure

b) in den sonstigen vom nationalcn Rceht
vorgcschencn Fällen, in dcnen nach dicscm
Obereinkommen dic europäis,:he Patcntanmcldung zuri.iekgewiesen oder zuriickgenommcn wordcn ist odcr als :rnri.ickgcnommcn gilt oocr das europäisehc Patent widcrruf en worden ist.
(2) Ocr Umwandlungsantrag muB innerhalb von drci Monaten naeh dem Tag cingereieht wcrdcn, an dem dic curopäisehc Patentanmcldung zurilekgcnommen worden
ist odcr dic Mittcilung, daf3 die Anmeldung
als zuri.iekgenommen gilt. oder die Entschcidung iiber die Zuriickweisung dcr Anmcldung oder iiber den Widcrruf dcs curopäisehcn Patents zugcstellt w::>rden ist. Dic
in Artikel 66 vorgesehriebene Wirkung erlischt, wcnn dcr Antrag nicht reehtzeitig
cingereieht wordcn ist.

(Il

(2) The requcst fllf conversion shall be
filed within three months after the Europcan patent applieation has bcen withdrawn
or aftcr notifieation has been madc that the
applieation is decmcd to be withdrawn, or
aftcr a decision has been notificd refusing
the applieation or rcvoking the European
patent. The cffcet referred to in Article 66
shall lapse if the rcqucst is not filcd in duc
timc.

Artikel 136

Article 136

Einreichung und Vbermittl1111g des Antrags

S11bmissio11 and transmission of the request

( l l Ocr Umwandlungsantrag ist beim
Europäischen Patentamt zu stellen; im Antrag sind die V crtragsstaaten zu bezeiehnen,
in denen die Einleitung de:; Vehrfahrens

(l) A rcquest for eonversion shall be filed with thc Europcan Patent Offiec and
shall specify the Contraeting States in
whieh application of thc proeedure for the
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HUITIEME PARTIE

ATTONDE DEi.EN

INCJDENCES SUR LE DROIT
NATIONAL

Jl"VERKAN PA NATIONELL RATT

Clrnpitre I
Transfornrntion en demande de brevet
national

Omvandling till nationell 1mtentansökan

Article 135

Anike/ 135

de la pron;tl11re 11a1io11a/c

!Jegiira11 um 01111·wulli11g

Denwnde d'<'11gagt'111<'11t

(Il Le service central de la pwprictc industrielle d't111 Etat cnntractant dcsignc nc
peut engagcr la proccdurc de delivrance
d\m brevet national 4ue sur rcquetc du dcmandcur ou du titulairc d'un bn:vct europecn et dans les cas suivants:
a) si la demandc de brevet europeen est
reputcc rctirce en vcrtu de l"articlc 77. paragraphe 5 ou de l'articlc 162. paragraphc
4;
bl dans les ~wtrcs cas prevus par la lcgislation nationalc 0[1. en vcrtu de la pr..:•sente
convention. la demande de brevet europecn
est soit rcjctfr. soit rctiree. soit reputee retirec ou le brevet curopeen rcvoquc.

(I) Palt'ntmyndigheten i di::signcrad fiirdragsslutand..: stat fiir inkda förfarande som
syftar till meddelande av nati,1ncllt patent
endast pit bcg~iran av den S()m siikt europeiskt patent elkr av innehavare av sftdant
patent och i följande fall:
a) om den eurnpciska patentansökningen
anses ilterkallad enligt artikel 77.S eller

(2l La rcquctc doit ctrc presentcc dans
un delai cl..: trois mois it compter soit du retrait de la dcmande de brevet, soit de la signification selon laquclle la demande est reputec retirce ou de la signification de la dc~ision de rcjct de la dcmande OU de revocation du brewt curopecn. La disposition faisant l'objct de l'article 66 cesse de produire
ses effets si la requetc n'est pas presentee
dans cc delai.

(2l Begäran om omvandling skall inges
inom tre miinadcr friln den dag di\ den europeiska patentansökningen iiterkallades eller från dagen för delgivning av meddelande om att ansökningen anses {1terkallad
eller av beslut om att ansökningen avslagits
eller det europeiska patentet upphlivts. Den
rättsvcrkan som avses i artikel 66 upphör
om begäran ej inges inom föreskriven tid.

Article 136

Artikel 136

Presentation et transmission de la requere

Jngivande och ifrcrsiindande av begäran

(1) La requetc en transformation doit
etre presentee a l'Office europeen des
brevets; les Etats contractants dans lesquels
le rcquerant entend que soit engagee la pro-

( l) Begäran om omvandling skall inges
till det europeiska patentverket. I begäran
skall anges de fördragsslutandc stater i vilka
sökanden önskar anhängiggöra förfarande

I 62.4;

h) i övriga i nationell lag angivna fall i
vilka enligt di::nna konvention europeisk patentansökan avslagits, återkallats eller anses
iitcrkallad eller europeiskt patent upphlivts.
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zur Erteilung cincs nationalen Patents
gcwiinscht wird. Dcr Antrag gilt erst als
gesldlt, wcnn die Umwancllungsgebiihr entrichtet worden ist. Das Europ~iischc Patentamt iibcrmittclt den Cmwandlungsantrag
den Zentralbchördcn fiir dcr. gcwerblichen
Rcchtsschutz clcr irn Antrag bezeichneten
Vcrtragsstaatcn uncl fiigt cinc Kopie clcr
Akten dcr europföschen Patentanmeldung
odcr des europäischen Patents bei.
(2) Ist dem Anmelcler die Mitteilung zugcstellt worden claG die europäische Patentanmcldung nach Artikel 77 Absatz 5 als
zuriickgenommen gill, so ist cler Umwancllungsantrag bci cler Zcntrallxhörde fiir den
gewcrblichen Rechtsschutz w stcllen, bei
der dic Anmcldung eingereicht worden ist.
Diese Bchördc lcitet vorbehaltlich der
Yorschriften iiber dic nationalc Sicherheit
den Antrag rnit cincr Kopie der Europäischen Patcntanmeldung unmi.ttelbar an die
Zentralbchörden fiir den gewerblichcn
Rechtsschutz cler vom Anmelder in dem
Antrag bczcichneten Vertragtsstaaten wciter.
Die in Artikel 66 vorgeschricbene Wirkung
erlischt, wenn <ler Antrag nieht innerhalb
von zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn cine Prioritä·: in Anspruch
genommen worden ist, nach dem Priotitätstag weitergclcitet wird.

Artikel 137
Formvorschriften fur die Umwandlung

grant of a national pah:nt is dcsirL'd. The
request shall not be dcernL·d to be filcd until
the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit thc r.::qucst to the central inctustrial propcrty officcs of thc Contracting Statcs speeified
therein, accompaniecl by a eopy of thc filcs
relating to thc European patent application
or thc European patent.
(2) Howevcr, if thc applicant is notified
that thc European patent application has
bcen decmcd to be withdrawn pursuant to
Articlc 77, paragraph 5, thc requcst shall be
filect with thc central industrial property officc with which thc application has bcen filcd. That office shall, subjcct to the pnwisions of national security, transmit thc rcquest, together with a copy of thc European
patent application, dircctly to the central
industrial propcrty offices of the Contracting States specifiect by thc applicant in thc
request. The cffect referrcd to in Articlc 66
shall lapse if such transmission is not made
within twenty months after the date of filing
or, if a priority has bcen claimcd, aftcr the
date of priority.

Article 137
Forma/ requirements for cofl\•ersion

Pat·~ntanmeldung,

( 1) A European patent application trans-

die nach Artikel 136 iibermittelt worden ist,
darf nicht solchen Formerfordernissen des
nationalen rechts unterworfen werden, die
von denen abweichen, die im Ubcreinkommen vorgcsehen sind oder iiber sie hinausgehcn.
(2) Die Zentralbehörde fiir den gewerblichcn Rechtsschutz, dcr die europäische Patcntanmcldung ilbermittelt worden ist, kann
verlangen, dal3 der Anmelder innerhalb einer Frist, die nicht weniger ah zwei Monate
betragen darf,
a) die nationale Anmeldegebilhr entrichtet und

mitted in accordancc with Articlc 136 shall
not be subjectcd to forma! requirements of
national law which are different from or
additional to those providcd for in this
Convention.

(1) Eine europäische

(2) Any central industrial property office
to which thc application is transmittcd may
requirc that thc applicant shall, within not
less than two months:

(a) pay the national application fee;
(b) file a translation in one of the official
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cedurc de detivrancc d"un brevet national
sont mcntionncs dans la requete. Cctte requL'te n ·est rcputee presentee qu'aprcs Je
paiement de Ja taxe de transformation.
L 'Officc europccn dcs brevets transmet la
requetc aux services centraux de la propriete
industrielle des Etats qui y sont mentionncs
ct y joint unc copie du dossier de la demandl' de brevets europeen ou une copie du
dossier du brevet europeen.
!2i Toutefois. s'il a etc signifie au demandeur que la demandc de brevet europecn
est reputce rctirec eonformcment a l'articlc
77. paragraphe 5, la requcte doit etre introduitc aupres du service central national de la
prl1prietc industrielle aupres duquel ladite
demande avait etc dcposec. Sous rcserve des
dispositions dL~ la lcgislation nationale relatives it la ddcnse nationale, ce service
transmet direclcment la requete a laquelle il
joint unc copic de la demande de brevet curopecn aux services centraux des Etats
contrnctants mentionncs par Je requerant
dans sa rcqucte. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses cff ets si cette transmission n'est pas effeetuec
dans un dclai de vingt mois a eompter de la
datc du dcpot ou. si une prioritc a ete revendiquec. it eompter de la date de prioritc.

som syftar till meddelande av nationellt patent. Begäran anses ingiven först när omvandlingsavgift erlagts. Det europeiska patentverket skall sända begiiran om omvandling jämte avskrift av handlingarna rörande
ifrågavarande europeiska patentansökan eller europeiska patent till patentmyndigheterna i de designerade fördragsslutande stater som anges i begäran.

Artic/c 137

Artikel 137

(2) Har sökanden underr[ittats om att
den europeiska patentansökningen ansetts
flterkallad enligt artikel 77.5. skall dock begäran om omvandling inges till den patentmyndighet hos vilken ansökningen ingivits.
Om ej annat följer av bestämmelser om nationell säkerhet. skall denna myndighet
sända begäran jämte avskrift av den europeiska patentansökningen direkt till patentmyndigheterna i de förclragsslutande stater
som sökanden angivit i begäran. Den rättsverkan som avses i artikel 66 upphör om
begäran icke översiints inom tjugo månader
från ingivningsdagen eller. om prioritet yrkats. prioritetsdagcn.

Cu11di1io11.1· de /or111c de la 1ra11sjor111a1io11

Formella krai· /iir 01m·w1t!li11g

Une demandc de brevet europccn
transmise conformcmenl aux dispositions de
J'articlc IJ(i ne peut. quanl i1 sa forme. etre
soumise par la loi nationale a des conditions
diffcrentes de celles qui sont prcvues par la
presente convcntion ou 11 des conditions
supplementaires.
(2) Le service central de la propriete
industrielle auquel la dcmandc est transmise
peul exiger que. dans un delai qui ne peut
ctre inferieur ~l dcux mois, le demandeur:

I fråga om europeisk patentansökan
som översänts enligt artikel 136 tar ej tilllämpas sådana i nationell lag föreskrivna
formkrav som avviker från eller går utöver
de formkrav som anges i konventionen.

al acquitte la laxe nationale de dcpol;
h) produise. dans 1\me des langucs offi-

a) erlägger nationell ansökningsavgift.
hl inger översättning till ett av ifrf1gava-

(I)

(I)

(2) Patentmyndighet till vilken europeisk
patentansökan överslints far kräva att sökanden inom frist som ej får vara kortare
än tv~i månader
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bJ eine Obersetzung dcr europäisehen
Patcntanmeldung in cincr der Amtssprachen des betrcffendcn Staats cinreieht, und
zwar in der urspriinglichen Fassung der
Anmcldung uncl f!Cgcbencnfalls in der im
Vcrfahren vor dem Europiiischcn Patentamt gciindertcn Fassung. dic der Anmclclcr
dem nationalcn Verfahren zugruncle zu tegen wiinscht.

languages of the State in question of the
original text of the European patent application and, where appropriate, of the text,
as amendcd during proceedings bcfore thc
European Patent Officc, which the applicant wishes to submit to thc national procedure.

Kapitel Il

Chaptcr Il

Nichtigkrit und ältcrc Rcchte

Rcvocation and prior rights

Arrikl'/ 73R

A rricfr 73H

Nicht ii.:k<'iTsgriind<'
(Il Vorbehaltlich An i kel I 39 kann aufgrund <les Rcchts cincs Vcrtragsstaats clas
curopiiischc PalL'nt mit \Vi rkung fiir das
Hohcitsgebl.!it dil.!sl.!s Staats nur fiir nichtig
erktiirt werden, wenn
al der Gcgcnstancl dl.!s europiiischcn Patents nach den Artikel 52 bis 57 nicht patrntföhig ist:
hl du.s curopiiischc Patent di<.! Erfindung
nicht so dcutlich und Y<Jllst[indig offcnbart,
daB <.!in Faehmann sil.! ausflihrcn kann;
cl der Gegenstand des curopliischen Patl.!nts iiber den lnhu.lt ckr Anmeldung in der
cingen:ichtcn Fassung odcr, Wl.!nn das Patent auf cincr curnpiiischcn Tcilanmcldung
Llder cincr nach Artikel 61 eingcrcichten
ncucn curopiiischcn Pall.!ntanmeldung beruht, iihcr den I nhalt dcr frliheren Anmelclung in dcr urspriinglich eingereicht<..!n Fassung hinausgeht;
dJ tkr Schutzbereich des europäischen
Patent.'; erwcitert wnrdcn ist:
e) der lnhaber dcs curopiiischl.!n Patents
nicht naeh Artikel 60 Absatz l berechtigt
ist.
(2) Bctrcffcn die Nichtigkeitsgrlincle nur
emcn Teil cfcs europiiisclh:n Patents, so
wird die Nichtigkeit durch entsprechende
13eschriinkung dieses Patents erklärt. Wenn
es das natinnalc Recht zuHiBt, kann <lie Beschriinkung in Form einer Anclerung dcr

(i ro1111d for

rt•1•ncatio11

(I J Subjeet to thc provisions of Articlc
139, a European patent may only be revoked under the law of a Contracting State,
with effect for its territory. on the following
grounds:
(a) if the subject-matter of the European
patent is not patcntable within thc terms of
Articlc 52 to 57;
!bl if the Europcan patent docs not disclosc the invention in a manner sufficicntly
clcar and complcte for it to be carricd out
by a person skilled in the art;
(Cl if thc subjeet-matta of the Europcan
patent extcnds bcyond thc contcnt of the
application as filed or, if thc patent was
granted on a divisional application or on a
new application filcd in accordancc with
Article 61, beyond thc content of the carlier
application as filed;

(d) if the protection conferred by the European patent has bcen extended;
(e) if the proprietor of thc Europcan patent is not entitled under Article 60. paragraph I.
(2l lf the grounds for revocation only affrct the Europcan patent in part, rcvocation
shall hc pronouncecl in thc form of a corrcsponcling !imitation of the said patent. lf
the national law so allows, the limitation
may be effected in the form of an amend ..
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cielles de l'Etat en cause, une traduetion <lu
texte original de la demancle Je hrevct europeen. ainsi que. le cas echeant. une traduetion du texte. modirie au cours de la procc<lure <levant l"Offic..: europeen <les brevets.
sur la base duqucl il dcsire que se clcroule la
proccdure nationale.

rande stats officiella spr[ik av ansökningen i
dess ur,prungliga lydelse och, i förekommande fall, av ansökningen i den lydelse
som denna erhållit till följd av sf1dana ändringar som gjorts undcr hanclläggningcn vid
det europeiska patcntverket och som sökanden önskar skall beaktas vid det nationella
förfarandet.

Chapitre Il

Kapitel Il

Nullitc et droits antcricms

Ogiltighet och äldre rätt

Article 138

Artikel 138

Ca11.H'S de 1111!lit1;

Ogiltighetsgr1111der

(Il Sous rcserve dcs dispositions de l'articlc 139. le brevet europeen nc peut ctrc
dcelare nul, en vertu de la legislation d'un
Etat contractant, avec dfet sur le territoire
de cet Etat, que:
a) si l'objct du brevet europcen n'est pas
brevetable aux termcs des artieles 52 a 57;

( I ) Om ej annat följer av vad som föreskrivcs i artikel 139 får europeiskt patent
förklaras ogiltigt enligt fördragsslutancle
stats lag med verkan för denna stats områclc endast om
al det europeiska patentet avser något
som ej är patenterbart enligt artiklarna
52-57;
bl det europeiska patentet ej beskriver
uppfinningen så tydligt och fullständigt att
en fackman med ledning därav kan utöva
elen;
c) dct europeiska patentet omfattar något som ej framgär av innehållet i ansökningen i dess lydelse vid ingivanclet eller,
om patentct meddelats på grundval av en
europeisk avdelad ansökan eller på grundval av en ny europeisk patentansökan som
ingivits enligt artikel 61, av innehållet i den
ticligarc ansökningen i denna ansökans lydelse vid ingivanclet;
cl) det europeiska patentets skyddsomfång har utvidgats;
c) innehavaren av det europeiska patentet icke är berättigad till patentet enligt artikel 60.1.

bJ si le brevet europcen n'expose pas l'inventilln de fai;:on suffisamment claire et
complcte pour qu"un homme du metier
puissc l'exceuter;
e) ~i l'objet du brevet europcen s'ctend
au-defa du eontenu de la demande tellc
qu'ellc a cte deposee ou. lorsque le brevet a
etc dclivrc sur la base d'une demande divisionm1ire ou d'une nouvelle demande dcposee conformcment aux dispositions de l'article (i 1. si l'objet du brevet s'ctend au-dela
du contenu dc la deman<le initialc telle
qu'elle a etc dcposee;
d) ~i la protection confcrec par le brevet
eurnpecn a etc ctcndue;
cl si le titulaire du brevet europeen n 'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de
l'article Ml. paragraphe 1.
(2l Si les motifs de nullite n'affectent le
brevet europeen qu'en partie, la nullitc est
prononeec sous la forme d\me !imitation
eorresponclante dudit brevet. Si la lcgislation nationalc l'admet, la !imitation peut
ctre effectuee sous la forme d'unc modifiea-

(2) Föreligger ogilt!ghetsgrund endast i
friiga om del av europeiskt patent, skall
ogiltigförklaring ske genom en motsvarandc begränsning av patentet. Begränsningen
göras genom ändring av patentkraven,
beskrivningen eller ritningarna. om detta
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Patentanspri.iche, tlcr Beschrcibung
dcr Zeichnungen erfolgen.

oder

mcnl to thc claims, thc description or thc
drawings.

Artikel 139

Article 139

jf/terc Rcchtc und Rechte lllit g/eichelll Anlllclde- oder Prioritdtstag

Rights oj earlier <i'lte or the same date

( ll In jedem bcnannten Vertragsstaat haben eine europäische Patent2.nmeldung und
cin curopäisches Patent gcgeni.iber einer nationalcn Patentanmeldung und cinem nationalcn Patents dic glciche Wirkung als älteres Recht wic cinc nationalc Patcntanmeldung und ein nationalcs Patent.

( 1) In any dcsignated Contracting State a
Europcan patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effcct as a national
patent application and a national patent.

(2) Einc nationalc Patcntanmeldung und
ein nationales Patent in einern Vertragsstaat
habcn gcgeni.ibcr eincm europäischcn Patent, soweit dicser Vetragsstu1t bcnannt ist,
dic gleichc Wirkung als ältcres Rccht wie
gegeni.iber cincm nationalen Patent.

(2) A national patent application and a
national patent in a Contracting Statc shall
have with regard to a European patent in
which that Contracting State is designated
thc same prior right effect as they . havc
with regard to a national patent.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschrcibcn, ob und unter wclchen Voraussetzungcn
eine Erfindung, die sowohl ir, einer europäischen Patcntanmeldung odcr einem europäischen Patent als auch in einer nationalen
Patentanmcldung oder eincm nationalen
Patent mit gleichem Anmeldctag oder,
wenn cine Priorität in Anspruch genommen
wordcn ist, mit glcichcm Prioritätstag offenbart ist, gleichzcitig durch curopäischc
und nationale Anmeldungcn oder Patente
geschi.itzt wcrden kann.

(3) Any Contracting State may prescribe
whether and on what terms an invention
discloscd in both a European patent application or patent and a national application
or patent having the same date of filing or,
wherc priority is claimed, the same date of
priority, may by protected simultancously
by both applications or patents.

Kapitel IlI

Chaptcr III

Sonstige Auswirkungcn

Misccllancous effects

Artikel /40

Article 140

Nationale

Gebra11chsm11stcr
brauchszertifikate

und

Ge-

National uti/ity models and uti/ity certificates

Die Artikel 66, 124, 135 !::is 137 und 139
sind in den Vertragsstaatcn, dcrcn Recht
Gebrauchsmuster oder Gcbrauchszertifikatc
vorsicht, auf dicse Schutzrcchte und dcren
Anmeldungcn entsprechend anzuwcnden.

Article 66, Article 124, Articles I 35 to
137 and Article 139 shall apply to utility
models and utility ccrtificatcs and to applications for utility models and utility certificates registcrcd or depositcd in thc Contract-
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tion des revendieations, de la description ou
des dcssins.

tir tillåtet enligt nationell lag.

A rricle I 39

Anik.e/ /3()

Droits anthie1ir.1· et droits ayant pris naissance å la 111eme date

A'ldre riill och riill l'id sa11111111
a11sök.11i11gs- eller prioritctsdag

I 1) Dans tout Etat contractant designc,
une demande de brevet europeen ou un brevet europecn est traite du point de vue des
droits antericurs, par rapport a une demande de hrevet national ou a un brevet
national, de la meme manicre que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou
d'un brevet national.
(2) Une demande de brevet national ou
un brevet national d'un Etat contractant est
traitc du point de vuc des droits antcrieurs.
par rapport a Ull brevet curopeen qui UCsigne cet Etat contractant, de la mcmc maniere quc si ce brevet ~uropcen etait un brevet national.
(3) Tout Etat contractant demeure libre
de decider si et dans quellcs conditions peuvent etre cumulees les protections assurees
a une invcntion exposee a la fois dans une
demande de brevet ou un brevet europecn
et dans une dcmande de brevet ou un brevet national ayant la meme datc de dcpöt
ou si une prioritc est rcvendiquee, la meme
datc de priorite.

(I) I varje designerad fördragsslutandc
stat skall europeisk patentansökan och europeiskt patent i förhållande till nationell
patentansökan och nationellt patent ha
samma företrtide p;i grund av ~ildrc rlitt
som nationell patentansökan och nationellt
patent.

Chapitre 111

Kapitel 111

Autres incidences sur le droit national

övrig inverkan på nationell rätt

Artic/e 140

A rtike/ 140

12) Nationell patentansökan och nationellt patent i fördragsslutandc stat skall i
förhållande till europeiskt patent som omfattar denna stat ha samma företräde pii
grund av äldre rätt som i förh<lllande till
nationellt patent.
(3) Fördragsslutande stat får föreskriva
om och under vilka villkor uppfinning som
anges både i europeisk patentansökan eller
europeiskt patent och i nationell patentansökan eller nationellt patent med samma ingivningsdag eller, om prioritet yrkats,
samma prioritctsdag samtidigt får åtnjuta
skydd såväl på grund av europeisk pakntansökan eller europeiskt patent som på
grund av nationell patentansökan eller nationellt patent.

11ytti~hct.1modi•lkr

Mode/es d'uti/ite et certificats d'utiliti' 11ationa11x

Nationella

Les articles 66, 124, J:l5 a 137 ct 139 sont
applicables aux modcles d'utilitc ou aux certificats d'utilite ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants
dont la lcgislation prevoit de tels titres de

Artiklarna 66, 124. 135-U7 och U9
skall i de fördragsslutandc stater vars lag
innehåller bestämmelser om nyttighetsmodeller eller certifikat för nyttighetsmodell
tillämpas på dessa skyddsformer samt på

12 Rik.1d11g1·11 1977/78. I s11111/. Nr I. Del C

och certif ik.at
f iir 11y11ighc1s111odel/
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ing States whosc laws make provision for
such models or ccrtificatcs.
Artikel 141

Articlc /././

Jahresgebiihren fiir das europäische Patem

Renewal f ees f vr Eurupc•cm patC'11t.1

(1) Jahresgcbiihrcn för da:; europäische
Patent könncn nur för die sich an das in
Artikel 86 Absatz 4 genannte Jahr anschlieBcndcn Jahre erhoben werden.
(2) Werden Jahresgebiihren fi.ir das europäische Patent inncrhalb von zwei Monaten
nach dcr Bekanntmachung cles Hinwcises
auf die Ertcilung des europäischcn Patents
fällig, so gelten dicsc Jahrc:>gcbilhrcn als
wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb der
genanntcn Frist gezahlt werd·~n. Eine nach
nationalem Rccht vorgeschcnc Zuschlagsgebilhr wird nicht crhoben.

(I) Rcncwal fecs in respcct or a Europcan patent may only be imposcd for thc
ycars which follow that rcfcrred to in Articlc 86, paragraph 4.
(2) Any rcnewal fces falling duc within
two months aftcr thc publication of thc
mention of thc grant of the Europcan patent shall be deemcd lo havc bccn validly
paid if they arc paid within that period.
Any additional fcc providcd for under national law shall not be chargcd.

NEUNTER TEIL

PART IX

BESONDERE DBEREINKOMMEN

SPECIAL AGREEMENTS

Artikel 142

Arlic/c 141

Unheitliche Patl'life

Unitary patents

(I) Eine Gruppe von Vcrtragsstaatcn, dic
in cincm besondcrcn Obereinkommcn bestimmt hat, daB dic filr dicse Staaten ertciltcn curopäischcn Patentc fiir dic Gesamthcit ihrer Hohcitsgebiete cinhcitlich sind,
kann vorschcn, daB europäische Patcnte nur
för alle dicse Staaten gem~insam ertcilt
werden könncn.
(2) Hat einc Gruppc von \'ertragsstaaten
von der Ermächtigung in Absatz 1 Gcbrauch gemacht, so sind dic Vorschriften
dicses Tcils anzuwcnden.

(]) Any group of Contract ing Statcs,
which has provided by a special agrci:mi:nt
that a European patent grantetl for thosi:
States has a unitary charactcr throughnut
thcir tcrritorics, may providc that a European patent may only be grantcd jointly 111
rcspcct of all thosc Statcs.

Artikel 143

Article 143

Besondere Organe des Europiiischen Patentamts

Special departments oj the L'uropcan l'atc111
Office

(I) Dic

Gruppe von Vcrtragsstaaten
kann dem Europäischcn Patentamt zusätzliche Aufgaben iibertragcn.
(2) Fiir die Durchfiihrung dcr in Absatz

(2) Whcre any group of Contracting Statcs has availcd itsclf of thc authorisation
given in paragraph I, thc provisions of this
Part shall apply.

(]) The group of Contracting Statcs may
give additional tasks to thc Europcan Patent Officc.
(2l Special dcpartmcnts common to thc
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ansökningar om skydd i sådan form.

protection.

Artic/e 141

Anike/ 141

Taxe.1· w111uelles pour le breve1 europeen

Arsavgi/1 för europeisk! pa1e111

(I) Les taxcs annuelles dues au titre du
hrevet curopcen nc peuvcnt ctre pen;ues
que pour les annces suivant cclle qui est visee l'articlc 86. paragraphe 4.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du
hrevet europeen viennent it cchcance dans
les deux mois
compter de la datc
laquelle la mcntion de la dclivrance du brevet
a etc publiee. lesditcs taxes annuclles sont
rcputecs avoir etc valablement acquittces
sous rcservc d'ctrc payecs dans le delai
mentionne. Il n'est pen;:u aucunc surtaxe
prcvue au titre d\me reglcmentation nationale.

( 1) Årsavgift för europeiskt patent ntr
uttagas endast för de. år som följer det år
som avses i artikel 86.4.

NEUVIEME PARTIE

NIONDE DELEN

ACCORDS PARTICULIERS

SARSKILDA ÖVERENSKOMMELSER

Ar1ic/e 142

Artikel 1-l:!.

Brn·e1 1111i1aire

L'nhl'/liga patent

(I) Tout groupe d'Etats contractants qui.
dans un accord particulier. a dispose quc
les brevets europecns dclivrcs pour ces
Etats auront un caractcre unitairc sur )'ensemble de Jcurs territoires. peut prcvoir que
les brevets europeens ne pourront Ctre dclivres que conjointcmcnt pour tous ccs
Etats.
( 2) Les dispositions de la presente partie
sont applicables lorsqu\111 groupe d'Etats
contractants a fait usage de la facultc visec
a11 paragraphe l.

(I) En grupp fördragsslutande stater.
som i särskild överenskommelse stadgat all
europeiskt patent som meddelas för dessa
stater skall vara enhetligt inom samtliga
dess<1 staters omriiden, far föreskriva att europeiskt patent endast fiir meddelas gemensamt för alla dessa stater.

Artic/c 143

Artikel N3

lllstanffs S/J<;ciales d1· /'Ojfice e11rop1;e11 c/e.1·
hrevet.1·

Siirskilda organ i110111 dl'! europeiska pa1e1111·erket

(I) Le grnupe d'Etats contractants pcut
eon fier des tftehes supplementaires :1 l'Officc
europecn dcs brevets.
(2) Il peut. pour l'exccution de ces täches

( 1l Ci ruppcn fördragsslutandc stater f:'.tr
uppdraga itt det europeiska patentverket att
utföra ytterligare uppgifter.
(2) För att utföra de ytterligare uppgifter

a

a

a

(2) Årsavgift för europeiskt patent som
förfaller till betalning inom två månader
från den dag då kungörelse om att europeiskt patent meddelats publicerades skall
anses el'lagd i rätt tid, om den betalas inom
nämnda frist. Tilläggsavgift som föreskrives
i nationell lag fär ej uttagas.

(2) Har en grupp fiirdragsslutande stater
utnyttjat den möjlighet som avses undn I.
gäller bestämmelserna i denna del av konventionen.
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I genanntcn zusätzlichcn Aufgaben können
im Europäischcn Patcntamt besondcre. den
Vertragsstaaten dcr Gruppe gemcinsame
Organc gebildet werden. Dic Lcilung diescr
bcsondcren Organe oblicgl dcm Priisidcntcn
des Europäischcn Patcntamh: Artikel 10
Ahsätzc 2 und 3 sind cntsprcchcnd anzuwenden.

Contracting States in the group may be set
up within thc European Patent Office in
order to carry out thc additional tasks. The
Pr.:sidcnt of thc European Pato:nt Officc
shall direct such special departmcnts; Articlc 10. paragraphs 2 and 3. shall apply

Anikc/ /././

Artic/c 144

Vcrtn'/1111i; 1•or den hcsonde:e11 Orga11c11

11111/afis 11r11randis.

/~cpr<'I<'nl<J1i1m

heforc special dcp11rt1111:111s

Dic C.iruppc von Vcrtragsstaatcn karm dic
V.:rtrctung vor d.:n in Artikcl 143 Absatz 2
gcnanntcn Organ.:n bcsondcrs rcgcln.

The group of Contracting Statcs may lay
clown special provisions to govern repro:scntatilln of parti.:s bcforc the departmcllls rcfcrrcd to in Articlc 143, paragraph 2.

Artikel 145

Article 1./5

Lngcrcr A 11.1sc/111jj dcs Vcrwaltungsrats

of tlrc Aclmini.11r11tii·c
Council
(Il The group of C\1ntracting States may
set up a s.:kct committcc of thc Administrative (\1uncil for thc purpose of supervising thc activiti.:s of thc special do:partments
s.:t up uJ)(kr Article 143. paragraph 2: tho:
Europcan Paknt Office shall placc at is disposal such staff. prcmiso:s and cquipment as
may be n.:ccssary for thc performancc of its
clutics. The President of the European Patent Officc shall be r.:sponsiblc for th.: activiti.:s of thc special dcpartments to thc sekel committce of thc Administrativ.: Clluncil.
12) Thc composition. powers and functions of thc sckct committcc ~hall be determincd by th.: grnup of Contracting Statcs.

I I) Dic Clruppe VL)ll \'.:rlragsstaatcn
karm zur 0 bcrwachung d.:r Tiitigkcit dcr
nach Artikel 143 Absatz 2 gd·ildctcn bcsondcrcn Organe cincn cngcrcn Ausschul3 dcs
V.:rwaltungsrats cins.:tzcn. d1:m das Europäische Patcntamt das P.:rv1naL diL' R;iumlichkeitcn und dic Ausslattung zur Verfligung stdlt, di.: er zur Durchfi.ihrung s.:incr
Aufgaben bcnötigt. [kr Präsidcnt dL'S Europiiischen Patcntamts ist dem cngcr.:n Ausschu13 d.:s Vcrwaltungsrats gcg.:ni.ibcr flir
die Tiitigkeit der bcsond.:rcr, Organc vcrantwortlich.
(2) Die Zusammensetzung, dic Zuständigkcit und die Tiitigkcit des cngeren Ausschu:;scs hestimmt dic Gruppe von Vcrtragsstaatcn.

Sdecr

co111111ilfl'('

Artikel 146

A rricle / ./6

Dcck1111g dcr Kosten f iir dic Durclrf iihmng
he.wmderer A ufgah1·11

Coi•er /nr expcm/irure for carrying 0111 special tasks

Sind dem Europäischcn P;.llcntamt nach
Artikd 143 zusätzliche Auff:abcn i.ibcrtragcn wordcn. so triigt dic Gruppc von Y.:rtragsstaatcn dic tkr Organi~ation bo:i der
Durchfi.ihrung dicso:r Aufgabcn entstehcndcn K11skn. Sind fiir dic Durchfiihrung dicso:r Aufgabcn im Europiiischcn Patcntamt

Wherc additional tasks have been given to
the European Patent Office under Articlc
143. thc group of Contracting States shall
b.:ar thc expenscs incurrcd by thc Organisation in carrying out thcsc tasks. Whcro: special dcpartments havc bccn set up in the
Europcan Patent Officc to carry out thesc
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supplementaires. etrc crec a l'Office curopeen des brevets des instances speciales
communes aux Etats appartenant a ce
groupe. Le President de l'Officc europeen
des brevets assurc la direction de ces instances speciales; les dispositions de l'articlc 10,
paragraphes 2 et 3. sont applicablcs.

som avses under I för inom det europeiska
patentverket inrättas särskilda organ som är
gemensamma för de fördragsslutande stater
som ingår i gruppen. Det europeiska patentverkets president skall leda verksamheten
vid sådana särskilda organ. Diirvid äger artikel 10.2 och 3 motsvarande ti!Himpning.

Artic/c 1../4

Artikd 144

Repn;scntation deva111 frs instanccs sp(;ciales

Ombud in/ iir siirskilda organ

Le groupe d'Etats contractanls peut prcvoir uno.: rcglementation speciale pour la ro.:presentation do.:s parties devant les instances
visecs a l'article 143, paragraphe 2.

Gruppen fördragsslutande stater får införa särskilda best~immelser om hur part
skall företräda~ inför de organ som avses i
artikel 143.2.

Artic/c 145

A rtikc/ 145

Comit1; rcstrei11t c/11 Consei/ 1/"ac/111inistra-

Siirskilt utskott i110111 fiirra/tni11gsrädet

t ion

(I) Le groupe d'Etats contractants peul
instituer un Cornite restreint du Conseil
d'adrninistration afin de eontröler l'activitc
<les instanccs spceiales crcees en vertu de
l'article 143, paragraphe 2; J"Office europeen des brevets rnet a la disposition de ce
Comite le pcrsonnel, les locaux et les
moyens rnalCrieJs llCcessaires ;I J'aecompJisserncnt de sa mission. Le President de l'Offiee europecn des brevets est responsabk
des activites <les instances spccialcs devant
le Comitc restreint du Conseil d'administration.
(2) La cornposition. les cornpctences et
les activitcs du Comite restreint sont determinecs par le groupc d'Etats eontractants.

Gruppen fördragsslutande stater får
ett s~irskilt utskott inom förvaltningsriidet för att övervaka verksamheten
vid de s~irskilda organ som inrättats enligt
artikel 143.2. Det europeiska patentverket
skall ställa till utskottets förfogande den
personal, de lokaler och den utrustning som
erfordras för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Det europeiska patentverkets president svarar inför förvaltningsrådets särskilda utskott för de särskilda organens verksamhet.

Artic/e 146

Artikel 746

Co11rtrl11re c/es clt!pcnses pour les t1ichcs
spt!cia/es

Pour autant qu\111 groupe d'Etats contractants ait attribue eks tiiches supplcmentaires a l'Officc europcen des brevets au
sens de J'articlc J 43, il prend i1 sa charge les
frais qu'entrainc pour !'Organisation l'execution de ees tf1ches. Si des instances spccialcs ont ete instituees au sein de l'Office eu-

( 1)

tills~itta

(2) Det särskilda utskottets sammansättning. behi)righet och uppgifter bestämmes
av gruppen fördragsslutande stater.

Tiickning

111·

ko.1·tn11der (iir siirskilda uppgifter

Har del eurnpeiska patentverket enligt
artikel 143 fatt i uppdrag att utföra ytterligare uppgifter. skall gruppen fördragsslutande stater svara för de kostnader som organisationen frdragcr sig genom att utföra
dessa uppgiftcr. Har särskilda organ inrättats inom det europeiska patentverket för
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hesondcre Organc gebildct worden, so träg~
dic Gruppe dic diesen Organen zurechenbaren Kosten fiir das Personal, ciie Räumlichkeitcn und dic Ausstattung. Artikel 39 Absätze 3 und 4, Artikel 41 und Artikel 4 7
sind entsprechcnd anzuwenden.

additional tasks, thc group shall hear thc
cxpcnditurc on staff, prcmiscs and c4uipmcnt chargeable in respcct of these dcpartmcnts. Articlc 39, paragraphs 3 <1nd 4, Articlc 41 and Articlc 47 shall apply 11111/ati.1·
m11tandis.

Artikel 147

Artic/c J.1.7

7.ahlu11ge11 au/grund der fiir di.~ A uf rechterhaltung dcs ci11hl'itliche11 Patents erhohe11e11
Gehiihre11
Hat die Gruppc von Vcrtragsstaatcn fi.ir
das curopäischc Patent cinheii:lichc Jahrcsgcbi.ihren festgcsetzt, so bczicht sich dcr
Anteil nach Artikel 39 Absatz 1 auf dicse
cinhcitlichcn Gcbi.ihren; der Mindcstbetrag
nach Artikel 39 Absatz I bczicht sich auf
das einheitlichc Patent. Artikel 39 Absiitzc
3 und 4 ist cntsprcchcnd anztmendcn.

Artikd 148

Payments in respec1 of rennral f ces for
tary patents

1111i-

H the group of Contracting St>ttes has
fixcc.l a common scale of rencwal frcs in rcspcct of Europcan patents thc proportion
rcfcrrcd to in Articlc 39, paragraph I, shall
he calculatcd on thc basis of thc common
scalc; thc minimum amount referrcd to in
Articlc 39. paragraph 1. shall apply to thc
unitary patent. Articlc 39, paragrnphs 3 and
4. shall apply 111//lali.1· 111111m11/i.1.

Articlc 148

Dic europiiischc Patc111anmdd1111g a/.1· Gegcnsta11d de.1· V crmö,t·ens

The LHropcan patent applicati1111 as
ohjcct oj propcrty

(I) Artikel 74 ist anzuwcnden. wcnn dic
Gruppc von Ycrtragsstaatcn nichts andcrcs
bcstimmt hat.
(2) Dic Gruppc von Venragsstaaten
kann vorschrcibcn. daB dic curnpäischc Patcnlanrncldung, sowcit fi.ir si: dicsc Vcrtragtsstaatcn bcnannt sincl. nur fi.ir alle diesc
Vcrlragsstaatcn und nur nac:h den Vorschriftcn des besondcrcn Obcrcinkommcns
Gegenstand eincs Rcchtsiibcrgangs scin sowic
bclastet odcr ZwangsvollslrcckungsmaBnahmcn untcrworfcn wcrdcn kann

(I) Articlc 74 shall apply unlcss thc
group of Contracting Statcs has spccified
othcrwise.
(2) The group of Contracting Statcs may
provide that a Europcan patent application
for which thcsc Contracting Statcs are dcsignatcd rnay only be transfcrrcd, mortgagcd
or subj<::cted to any legal means of cxccution in rcspcct of all the Contracting States
of the group and in accordancc with the
provisions of the special agrccment.

Artikel 149

Artic/e 149

G c111ei11.1·mm' Be11e11111111g

Joint clesig11ation

(I) Dic Gruppe von Y·~rtragsstaaten
kann vorschrciben, daB ihrc 81;ncnnung nur
gcmcinsam crfolgcn kann und daB dic Bencnnung cines odcr mehrercr der Vcrtragsstaatcn dcr Gruppc als Bcncnnung aller diescr Vcrtragsstaatcn gilt.

(I) The group of Contracting States may
provide that thesc Statcs may only be designated jointly, and that the designation of
one or some only of such States shall be
dccmed to constitutc thc designation of all
thc Statcs of thc group.

(2) lst das Europäischc Patentamt nach

(2) Whcrc the European Patent Officc

w1
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n)pfrn tks brevets pour l'exccution de ces
tachcs suppkmcntaires, le groupe d"Etats
contractants prend i1 sa chargc les dcpenses
de pcrsnnnel, de loeaux ct de materiel imputablcs auxditcs instances. Les articles 39,
paragraphes 3 ct ·1-. 41 et 4 7 sont applieahlc.'i.

att utföra dessa ytterligare uppgifter, skall
gruppen svara för de utgifter för personal,
lokaler och utrustning som bör påföras
dessa organ. Artikel .W.3 och 4 samt artiklarna 41 och 4 7 äger motsvarandc tillämpning.

Articl<' 147

Artikel 147

J.',·rsL·111ct11.1· 1111 litre de.1· lax<'s ,J,> 111ai11tie11

lktalning a1· tlr.wn·gifter för enhetliga patent

<'11

1·ig11,'11r du hr<'l'I.'/ 1111itairl'

Si le gn)upe d'Etats eontraetants a Ctauli
un barcme unique pour les taxes annuelles.
le pour-cL'tltagL' vise i1 l'artielc 39, paragraphL' I. est calculc sur cc barl:me unique;
Je minimum vise i1 L1rtick 39, paragraphe
I, esl cgalcment un minimum en ee qui
CL)nccmc le brevet unitaire. L ·artiele 39, paragraphcs 3 ct 4. est applieable.

Har gruppen fördragsslutande stater fastställt enhetliga årsavgifter för europeiskt
patent. skall den andel som avses i artikel
.W. I beräknas pa grundval av dessa enhetliga avgifter. Det fägsta belopp som avses i
artikel 39.1 gäller även i fråga om det enhetliga patentet. Artikel 39 ..1 och 4 iiger
motsvarande tillämpning.

Anic/e 148

Artikel 148

De la de11w11dc dl' hrl'l·e1 e11roph'11 cu11111u'
uhjn de proprh;ll;

L11ropeisk

patenta11söka11 so111
hetsobjek1

fön11iige11-

( 1) Artikel 74 gäller, om ej gruppen fördragsslutande stater besfömt annat.

(I) L'article 74 est applicablc lorsque le
grnupe d'Etats eontractants n'a pas prevu
cl°autrcs dispL)Sitions.
(2) Le groupe d"Etats contractants peut
prescrirc quc la demande de brevet o:uropecn. plllrr autant que ccs Etats contractants sont dcsignes. ne pcut Ctrc transferce,
fain: l"objet d"un nantissement ou d'une
exceution forece que pour tous ces Etats
eontraetants et conforrncment aux dispositions de l'accord particulier.

(2) Gruppen fördragsslutandc stater får
föreskriva att europeisk patentansökan. i
vilken dessa fördragsslutande stater designerats, fttr överlåtas, pantsättas eller bli
föremål för exekutivt förfarande endast för
alla de fördragsslutande stater som tillhör
gruppen och endast i enlighet med besfämmelscrna i den särskilda överenskommelsen.

Article 14Y

Artikel 14Y

Designation conjointe
(I) Le groupe d'Etats contractants peut
prescrire que la dcsignation des Etats du
groupe ne peut se faire que conjointement
et que la designation d'un ou de plusieurs
Etats dudit groupe vaut designation de !'ensemble de ceux-ci.
(2) Lorsque l'Office curopeen des brevets

Gemensam de signering
(1) Gruppen fördragsslutande stater får

föreskriva, att dessa stater får designeras
endast gemensamt och att designering av
endast en av de fördragsslutande stater som
ingår i gruppen eller av endast vissa av
dessa stater skall anses som dcsigncring av
alla stater som ingår i gruppen.
(2) Ar det europeiska patentverket desig-
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Artikel 153 t\bsatz I Bestimrnungsamt, so
ist Absatz I anzuwenden, wcnn der Anmcldcr in der internationalcn Anmeldung mitgcteilt hat, dal3 er fiir cincn odcr mehrere
c1~·r hcnannten Staatcn da Ciruppe ein europ~iischcs Patent begchrt. Das glcichc gilt,
wenn der Anmelder in der intcrnationalcn
Anmcldung einen dicser Gn;.ppe angehörcnden Vcrtragsstaat benannt hat, dessen
Recht vorschreibt, daf3 cine Bestimmung
dieses Staats die Wirkung ciner Anmeldung
filr cin europiiisehcs Patent hat.

aL:ts as a designatcd OffiL:c under Artick
153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if
the applieant has indicated in the intcrnational application that be wishes to ohtain a
Europcan patent for one nr more of the
designated States of the group. The same
shall apply i[ thc applicant designatcs in thc
intcrnational appliL:ation onc of the Contracting States in the group, whosc national
law provides that the designation of that
State shall have thc effect of the appli1:ation
bcing for a European patent.

ZEHNTER TEIL

PART X

INTERNATIONALE ANMELDUNG
NAC'H DEM VERTRAG UBER DIE
lNTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET
DES P ATENTWESENS

INTERNATIONAL APPLICATION
PURSUANT TO THE PATENT
COOPERA TION TREATY

Artikel 150

Article 150

Anwe11d1111g des Vertrags iiher die internationale Zusammenarbeit auf dem G ebict
des Patcntwesens

Application

(I) Der Vertrag iibcr die i.nternationalc
Zusammenarbcit auf dem (i(:biet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, im folgenden
Zusammenarbeitsvertrag genannt, ist nach
Maf3gabe diescs Teils anzuwenden.
(2) Internationale Anmcldungcn nach
dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegcnstand von Vcrfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In dies~n Verfahren
sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dicses Obereinkommen anzuwenden. Stchen die Vorschriften dieses Dbereinkommcns denen des Zusammenarbeitsvcrtrags entgegen, so sind die Vorschriftcn
des Zusammenarbeitsvertrags ma13gebend.
Insbesonderc läuft die in Artikel 94 Absatz
2 diese Dbercinkommens genannte Frist zur
Stellung <les Priifungsantrags fiir eine internationale Anmeldung nicht vor der in Artikel 22 oder 39 des Zusammenarbeitsvertrages genannten Fristab.
(3) Eine internationale Anmeldung, för

(I) The Patent Cooperation Treaty of 19
J une 1970, hereinaftcr rderred to as the
Cooperation Trcaty, shall be applied in accordanL:e with thc provisions of this Part.

oj

the Patent
Trea ty

Cooperation

(2) lntemational applications filed under
the Coopcration Treaty may be the subject
of procccdings before the European Patent
Officc. In such proccedings, the provisions
of that Treaty shall be applied, supplemcntcd by the provisions of this Convention. In
case of conflict, thc provisions of the Cooperation Treaty shall prevail. In particular.
for an international application the time
limit within whieh a request for examination
must be filcd under Article 94, paragraph 2,
of this Convention sha\l not expire before
the timc prescribed by Articlc 22 or Article
39 of thc Cooperation Treaty as the casc
may be.

(3) An

international

application,

for
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est J"Officc designe au scns de l'anick 1.5:>.
paragraphc I. le paragrnphe J du present
article est applicablc si le dcmandeur fait
CLHmaitrc dans :a Jcmandc internationale
4u"il entend obt.:-nir un brevet eurnpfrn
pour les Etats du grnupe 4u"il a dcsignes l'll
pour l"un d"entn:: cux seulcment. La presentc Jisposition est cgalcment applicablc
ilirs411e le tkmanueur a dcsigne dans la demande internatit111alc un Etat eontractanl
appartcnant it l'.e groupc. si la !Cgislalion de
l'.ct Etat prcvoit qu\111e designation cluclit
Etat a les cffcts d'unc demandc de brevet
europeen.

nnad myndighet enligt artikel 15.'. I. giilkr
vad Sl)[ll siigs urnkr I 11m sl.ikanden i den
intcrnatillllella ansiikningcn angivit att han
önskar erhalla europeiskt patent fiir en av
Je designerade stater s1)m ingar i gruppen
eller fiir vis~a av dessa stater. Vad nu sagts
g~ilkr iiven om si.ih.anden i den internationella ansökningen designerat en av de fördragsslutande stater som ingitr i gruppen
och lagen i denna stat för.:skrivn att s~tdan
dcsignering av den staten har ~amma verkan snm ansi.ikan om eUl"l'JX'iskt patent.

DIXIEME PARTIE

TIONDE DELEN

DEMANDE INTERNATIONALE
AU SENS DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE
DE BREVETS

INTERNATIONELL ANSÖKAN ENLIGT
KONVEi\TIONEN OM
PATENTSAMARHETE

A rticle 1511

Artikel 150

A pplicario11 du 'J"rail<; c/c Coop,:rn1io11
en 111ari<~rc de hrei·<·t.1·
( I) Le Traite de Coopcration en maticrc
de hrevets du 19 juin 1970, ci-apres denommc Traitc de Cooperation, s'applique
conformcment aux dispositions de la prcsentc partie.
(2) Des demandes internationalcs dcposces conformcment au Traite de Coopcration pcuvent faire l'objet de procedurcs devant l'Office europeen des brevets. Dans ces
procedures, les dispositions dudit Traite et,
a titre complcmcntaire. les dispositions de Ja
prcsente convention sont applicablcs. Les
dispositions du Traite de Cooperation prevalent en cas de divergence. En particulicr,
pour une demande internationalc, le dClai
dans lequcl la rcqucte en examen prcscntce
en application de l'article 94, paragraphe 2,
de la prcsente convcntion ne vient pas a
expiration avant Je delai prescrit. selon le
cas, par J'article 22 ou par l'article 39 du
Traite de Cooperation.
(3) Lorsque l'Office europeen des brevets

Iillii111p11i11g m·

ko1n·e111io11c11

0111

/Jillc111-

sa111ar/n!f<'

( l) Knnventiunen om patentsamarbete
av den l 9 juni l 970, nedan hen[imnd samarbetskonventionen, skall tillämpas i enlighet med best~immclserna i denna dd.
(2) Internationella ansökningar enligt
samarbetskonventionen Uir handläggas vid
det europeiska patentverket. Vid sådan
handläggning skall samarbetskonventionen
kompletterad med denna konvention tilliimpas. Ar bestämmelserna i denna konvention
och bestämmelserna i samarbetskonventionen ej förenliga med varandra, gäller samarbetskonventionens bestämmelser. Särskilt
gäller i fråga om internationell ansökan att
den frist, inom vilken begäran om patenterbarhetsprövning enligt artikel 94.2 i denna
konvention skall inges, ej utg{1r före utgtmgen av den frist som avses i artikel 22
eller. i förekommande fall, artikel 39 i samarbetskonventionen.
(3) Internationell ansökan, för vilken det
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(4) Soweit in diesem Ubereinkommen
auf d1:n Zusamrnenarbcitsvertrag lkzug genomnH:n ist, erstreckt sich die Bczugnahm1:
auch auf dessen Ausflihrungsc,rdnung.

which the European Patent Office acts as
designated Office or clected Otfo:e, shall
be deemed to be a Europcan patent application.
(4) Whcre rcfcrencc is madc in this Con.
v1:ntion to the Coopcration Treaty, such
rcfcrencc shall indudc the Regulations under that Tr1:aty.

Artikel 151

Article 151

di1: das Europäischc Patentar.11 als Bestimrnungsarnt oder ausg1:wähltcs Amt tätig
wird. gilt als europliische Patentanmcldung.

Dus

Europiiisc/w

Pate11tan11

als

A 11111e/-

"fhe E11ropea11 Pa1e111 Vfjice as a receii·ing

deamt

0//ice

(I) Das Europäischc Patcntamt kann
Anmclckamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer
xv dcs Zusammcnarhcitsvertrags sein, wenn
der Anmcldcr Staatsangchöri_g1:r eines Vertragsstaats di1:scs Ubcrcinkommens ist fiir
den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft
gctrctcn ist; das gleichc gilt. wenn der Anmeldcr in dies1:m Staat scincn \Vohnsitz
oder Sitz hat.
(2) Das Europföschc Paten tamt kann
auch Anmekkamt scin, wenn dcr Anmcldcr
Staatsangchörigcr eines Staat:; ist, der nicht
V crtragsstaat dieses Ubnt:ir kommens. jedoch Vcrtragsstaat des Zusammcnarbcitsvertrags ist und do:r mit de:: Organisation
cine Vercinbarung gcschlos:;en hat, nach
der das Europäische Patentamt nach MaBgabe des Zusammenarbeitsvertrags anstelle
d1:s nationalen Amts dieses Staats als Anmeldcamt tätig wird; das gleiche gilt, wenn
der Anmelder in dicsem Staat seincn Wohnsitz odcr Sitz hat.
(3) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung dcs Verwaltungsrats wird das Europäischc Patentamt aufgrund eincr zwischcn
der Organisation und dem Jnternationalen
BUro dcr Wc!torganisation fiir geistiges Eigentum geschlossenen Vere.nbarung auch
för andere Anmelder als Anmcldeamt tätig.

(Il The Europcan Patl!nt Offict: may aL:t
as a rccciving Office within thc mcaning of
Artick 2(xv) o( th1: Coopcration Trcaty if
the applicant is a r1:sidcnt or national of a
Contracting Statc to this Convcntion in rt:spcct of which thc Cooperation Treaty has
cnlcrcd into forcc.

Artikel 152
t:i11reichw1g u11d Weiter1eitu11g der
intematio11ale11 A11meldu11g
( 1) Wählt der Anmclder das Europäische
Patentamt als Anmeldeamt för scine inter-

(2) Th1: European Patent Officc may
also act as a rcceiving Office if the applicant is a r1:sident or national of a Stall:
whieh is not a Contracting Stale to this
Convention, but which is a Contracting
State to thc Cooperation Trcaty and which
has conclutled an agrc1:1111:nt with thc Organisation whereby thc Europcan Patent Officc acts as a recciving Offi1:c, in accordancc with the provisions of th1: Coopcration Treaty, in place of thc national offic1:
of that Statc.
(3) Subject to thc prior approval of the
Administrative Council, thc European Patent Officc may also act as a rcceiving Office for any other applicant, in accordancc
with an agrcemcnt concluded bctwcen the
Organisation and the Jntcrnational Bureau
of the World Jntcllectual Property Organization.

Article 152
Filing a11d trammittal of the
intemational applicatio11
(1) If the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office for
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agit en yualitc d'Officc dcsigne ou d'Office
elu pour unc demande internationalc. cette
demandc est rcputee ctrc unc demandc de
brevet curopcen.
(4) Dans la mcsurc oi:J il est fait rcfcrcnce. dans .la prcscnte convention, au
Traite de Cooperation, cctte rcference s'etcnd egalement au ri:glcment d'cxecution de
ce dcrnicr.

europeiska patentverket tjänstgör som designerad myndighet eller utvald myndighet,
skall anses som europeisk patentansökan.

Arlic/e 151

Ar1ikl'/ 151

I.'Office europfrn de.1· brevets, Office
cepteur

ri;-

(4) Förekommer
i denna konvention
hiinvisning till samarbetskonventionen, omfattar denna hänvisning tivcn tilHimpningsfi.ircskrifterna till den k1.1nvcntioncn.

Det europeiska pa1e11/1'erke1 som

11101/a-

!Jlf!l{/e 111y11clighe1

( I ) L 'Offie1: curopecn dcs brevets peut
ctrc Orficc rcccpteur au sens de l'article
2<xv) du Traitc de Coopcration, lorsquc le
dcmandeur a la nationalitc d\111 Etat partic
la prcscnte eonvcntion :1 l'cgard duyuel le
Traitc de Coopcration est entrc en vigucur;
la prcscnte dispositinn est cgalcment applicablc lorsyuc le dcmancleur a son domicile
Ol• son sii:gc dans eet Etat.
(2 l L 'Office europcen des brevets peut
aussi ctrc Office rcccpteur lorsquc le demandcur a la nationalitc cl'un Etat qui. n'etant pas partic a la presentc convcntion, est
ecpcndant partic au Traite de Coopcration
ct a eondu avec !'Organisation un accorcl
aux termes duyucl. conformement aux dispositions dudit traitc, l'Office europeen des
brevets agit en qualitc d'Officc recepteur
:rnx licu ct place de l'officc national; la prcscntc disposition est cgalemcnt applicablc
lorsque le demandeur a son domieile ou son
sii:gc dans eet Etal.
( 1) Sous rcscrvc de l'accord prcalablc du
Conscil 1.l'aclministration, l'Offiec europecn
des brevets agit aussi pour tout autre demandcur en qualite d'Officc recepteur conformement a un accord conclu entre !'Organisation et le Bureau International de
!'Organisation Monclialc de la Proprictc Inh:llcctuelle.

(I) Det
europeiska patentverket fiir
tjänstgöra som mottagande myndighet, i
den mening som anges i artikel 2 (x.v) i samarbetskonvcntill11en, om sökanden iir medborgare i eller har hemvist eller siitc i sådan
stat som tilltrlitt denna konvention för vilken samarbetskonventionen trätt i kraft.

Anicfr 152
de la de111ande i111er-

Anikel 152
Jngivande och översiindande lll' i111erna1io11el/ ansökan
(I) Väljer sökande det europeiska patentverket som mottagande myndighet för sin

a

D<;p,}1 e1 lra11.m1issio11

11a1ionale
(I) Si le dcmandeur choisit l'Office europcen eks brevets en qualite d"Officc recep-

(2) Det europeiska patentverket får iiven
tjänstgöra som mottagande myndighet, om
sökanden är medborgare i eller har hemvist
eller säte i stat som ej har tilltriitt denna
konvention men har tillträtt samarbetskonventionen och har slutit avtal med organisationen om att det europeiska patentverket i
enlighet med samarbetskonventionen skall
tjänstgöra som mottagande myndighet i
stället för denna stats nationella patentmyndighet.

( 1) U ncler förutsättning att förvaltningsrådet dessförinnan godkänt detta, får det
europeiska patentverket tjänstgöra som
mottagande myndighet även för annan sökande i enlighet med avtal mellan organisationen och världsorganisationcns för elen intellektuella
äganderätten
internationella
byri1.
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nationalc Anmcldung, so hat er dicsc unmittelbar bcim Europfösch·~n Patcntamt
einzurcichcn. Artikel 75 Absatz 2 ist jl'doch
entspn:chcnd anzuwendcn.

his int,·rnational application, hc shall filc it
dircctly with the Eu1•>pcan Patent Officc.
Article 75. paragraph 2, shall ncverthclcss
apply 11111tatis mutandis.

(2) Die Vcrtragsstaaten ergreifcn im Fall
der Einreichung ciner intcrr.ationalen Anmcldung bcim Europäisch·~n Patentamt
durch Vcrmittlung dcr zuständigcn Zentralbchördc fiir den gcwcrblichcn Rechtsschutz
alle gccigneten Mal3nahmen. um sichcrzustcllcn. daB dic Anmeldungrn so rechtzeitig an das Europ;iischc Patentamt wcitergelcitct wcrdrn. dal.\ dicscs den Obermittlungspfliehtcn nach dem Zusammcnarbeitsvcrtrag rcchtzcitig gcniigcn h.1111.

(2) In thc cvcnt of an international application being filed with the European Patent
Office through thc intermcdiary of the
competent central industrial property office, the contracting State concer~ed shall
take all nccessary measures to cnsurc that
the application is transrnitted to thc Europcan Patent Office in tirne for the latter to
be ablc to eomply in duc timc with the conditions for transmittal under thc Cooperation Treaty.

('.\) Fiir dic intcrnationale Anmeldung ist
die Obermiltlungsgcbiihr zu zahlen, die
glcichzcitig mit der Anmeldrng zu entrichten ist.

('.\) Each intcrnational application shall
be subject to thc payment of thc transmittal
fee, which shall be payablc on thc filing of
thc application.

Arrikel 153

Article 153

Das E11rvpäischc Patentamt als Bestim-

The t."11ropea11 Patent Of fice
as a designated Oj fice
(I) The European Patent Office shall act
as a designated Office within the meaning
of Article 2(xiii) of thc Cooperation Trcaty
for those Contracting States to this Convention in respect of which the Cooperation
Treaty has entered into force and which are
designated in the international application
if the applicant informs the receiving Office
in the international application that he
whishes to obtain a European patent for
!hese Statcs. The same shall apply if. in the
international application thc applicant designatcs a Contracting Statc of which the
national law providcs that designation of
that State shall havc thc cffcct of the
application bcing for a Europcan patent.
(2) When the European Patent Officc
acts as a designatcd Office, the Examining
Division shall be competent to takc decisions which are required under Article 25,
paragraph 2(a), of the Cooperation Treaty.

1111111gsam t

(I) Das Europfösche Paten tamt ist Bestimrnungsamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer
xiii dcs Zusammenarbcitsvcrtrags fiir die in
der internationalen Anmeldung benannten
Vertragsstaaten dieses Obereinkommens,
för dic dcr Zusammenarbeitsvcrtrag in
Kraft getretcr1 ist, wcnn de:: Anmeldcr in
dcr internationalcn Anmcldung dem Anmcldeamt rnitgeteilt hat, daB er fiir dicse
Staatcn ein curopäisches Patent begehrt.
Das gleichc gilt. wenn der Anmelder in dcr
internationalen Anmcldung cincn Vcrtragsstaat bcnannt hat. dessen Rceht vorschreibt,
daB eine Bestimrnung dieses Staats die Wirkung einer Anmcldung fiir ein curopäischcs
Patent hat.
(2) Flir Entsd1cidungcn, dic das Europ;iische Pat..:ntamt als B·~stimmungsamt
nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a <les
Zusarnmenarbeitsvertrags zu treffen hat,
sind die Priifungsabtcilungen zuständig.
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teur de sa demande internationale, il doit
deposer cette dernicn: directement aupres de
l'Offiee europcen des brevets. Toutefois, les
dispositions de l'articlc 75. paragraphc 2,
sont applicables.
(2) Dans le cas otl une demandc internationalc est deposec auprcs de l'Office europecn dcs brevets par l'intcrmcdiaire du service central de la propricte industrielle
compctent. les Etats contractants prennent
toutes les mesurcs appropriees pour garantir que les dcmandcs soicnt transmises a
l'Officc curopcen des brevets en temps utile
afin que eclui-ci puisse satisfaire. dans les
delais prescrits. aux obligations qui lui incombent aux tcrmes du Traite de Coopcration pour la transmission des demandes internatiLmales.
(3) Le dcpöt de la demancle internationale donne Iieu au paiement de la taxe de
transmission qui cloit ctre versec au moment
du dcp6t.

internationella ansökan, skall han inge
denna direkt till det europeiska patentverket. Artikel 75.2 äger dock motsvarande
tillämpning.

Anic/e 153

Artikel 153

L'Uffice <'11ropt;<'11 des hre1·ets. Office d,;_

Det europeiska p11te1111·erkn som desig111'r111/
111y11diglll't

signe
(ll Au sens de l'article 2(xiii) du Traite
de Cooperation. J'Office europeen des brevets est Office dcsignc pour les Etats qui,
parties i1 la prcscnte convcntion et pour lesq ucls le Traite de Cooperation est entrc en
vigucur. sont designes dans la demande inh:rnationalc. si le demandeur indique a
l'Office rccepteur. dans cctte demanclc,
qu'il entend obtcnir pour ces Etats un brevet europccn. La prcsente disposition est
cgalcment applicable lorsque le demandeur
a designc, dans la demande intcrnationalc,
un Etat contractant dont la lcgislation prcvoit qu"tme designation de cct Etat a les effcts tl"une demande de brevet curopeen.

(2) Lorsque l"Offiee europcen des brevets
agit en qualite d'Officc dcsignc. les divisons
tl"examen sont competentes pour prendre
les dCeisions prevues a l'article 25, paragraphe 2. kttre a), du Traite de Cooperation.

( 2) Inges internationell ansökan till det
europeiska patentverket genom förmedling
av behörig nationell patentmyndighet. skall
vederbörande fördragsslutande stat vidtaga
alla erforderliga åtgärder för att säkerställa
att ansökningen vidarebefordras till det europeiska patentverket i ~a god tid att detta
inom föreskriven tid kan iakttaga vad som
föreskrives i samarbetskonventionen om
övers~indande
av internationella ansökningar.

(J) För internationell ansökan skall erläggas vidarebefordringsavgift, som skall erläggas samtidigt med att ansökningen inges.

(I) Det europeiska patentverket skall
tjänstgöra som designerad myndighet. i den
mening som anges i artikel 2 (xiii) i samarbetskonventionen, för de fördragsslutande
stater som designeras i den internationella
ansökningen och för vilka samarbetskonventionen triitt i kraft. om sökanden i den
internationella ansökningen underrättat elen
mottagande myndigheten om att han önskar
erhålla europeiskt patent fi.ir dessa stater.
Vad nu sagts gäller iiven om sökanden i
den internationella ansökningen designerar
fördragsslutande stat. i vars nationella lag
föreskrives att designering av den staten
har samma verkan som ansökan om europeiskt patent.
(2) Tjänstgör det europeiska patentverket
som designerad myndighet. ankommer på
prövningsavdelning alt meddela beslut som
avses i artikel 25.2.a i samarbetskonventionen.
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Artikel 154

Article 154

Das Europiiische Patentamt
als lntemationale Rcchercizenbehörde

The t:uropean Patent 0//ice
as an lntemational Searching Authority

( ll Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem lnternationalen Biiro
dcr Wcltorganisation fiir geistiges Eigcntum
gcschlossenen Vercinbarung wird das Europäische Paientamt fiir Anmclder, dic Staatsangehörigc eincs Vcrtragsstaats sind, fiir
den ckr Zu~ammenarbcitsvcrtrag in Kraft
gctrcten ist, als lntcrnational·~ Rccherchcnhchördc im Sinn clcs Kapitels I des Zusammenarhcitsvertrags tätig; da~; glciche gift.
wenn <ler Anmclder in diesem Staat seinen
Wohnsitz o<ler Sitz hat.

(1) The European Patent Officc shall act
as an lnternational Searching Authority
within the meaning of Chapter I of the Coopcration Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State
in rcspcct of which thc Cooperation Treaty
has entered into forcc. subject to the conclusion of an agrecment between thc Organisation and thc lnternational Bureau of the
World lntellectual Property Organization.

(2l Vorbehaltlich der vorherigcn Zustimmung dcs Vcrwaltungsrats wird das Europäischc Patentamt aufgruncl einer zwischen
cler OrganisatiLlll un<l dem lnternationalcn
Bi.iro dcr Wcltorganisation fl.r gcistiges Eigentum gcschlossencn Vereinbarung auch
flir anden: Anmcl<ler als Intcrnationalc Rc.:h.::rchcnbeh0rde tlitig.

(1 l Suhject to the prior approval of th..::
Administrative Council, the Europcan Patent Office shall also act as an lntcrnational
Searching Authority for any other applicant, in accordancc with an agrecment
concluded bctwcen thc Organisation and
the lntcrnational Bureau of the World fntcllectual Propcrty Organization .

(3) Flir Entscheidungen lher eincn Widcrspruch des Anmel<lers gegen cine vom
Europliischcn Patentamt nach Artikel 17
Ahsatz 3 Buchstabc a des Zusammenarbcitsvcrtrags fiir clic internationalc Rccherche frstgesetztc wsätzliche Gehiihr sind clie
Beschwcrdekammern zusfänclig.

(3 l The Boards of Appcal shall be rcsponsiblc for decicling on a protest maclc by an
applicant against an additional fce chargcd
by thc European Patent Officc under the
provisions of Article 17, paragraph 3(al. of
the Cooperation Trcaty.

Artikel 155

Article 155

Das Europiiische Patcntamt als mit dcr
i11tematio11ale11 \'11rlii11fif.1l'll f'rii/ung bcauftragtc /Jchijrdc

The European Patent Oj fice as an
lntcmational Prc/iminary Lrnmining
A11thority

(I) Vorbehaltlich einer zw.ischen <ler Organisation und dem lnternationalcn Biiro
cler Weltnrganisation flir geis1iges Eigcntum
geschlosscnen Vereinbarung wird das Europäischc Patentamt fi.ir Anmdder, <lie Staatsangehörigc eincs V crtragsstaats sin<l, fiir
den Kapitel Il dcs Zusammcnarbeitsvertrags vcrhindlich ist, als mit dcr internationalen vorläufigen Priifung beauftragte Be-

(I) The European Patent Officc shall act
as an lntcrnational Prcliminary Examining
Authority within the meaning of Chapter
Il of the Cooperation Trcaty for applicants
who are resiclents or nationals of a Contracting State boun<l by that Chapter, subject to
the conclusion of an agrecmcnt bctween thc
Organisation and the International Burcau
of the World fntcllcctual Property Organi-
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Arlic/c 15../

A rtikc/ 154

L'Officl' l'llr<>/il;c11 dc.1· hrcl'els, admi11isrra1io11 charg,;e de la reclwrche inrernario11afr

/kt europeiska pate11t1·erke1 som i111emariu11 el/ 11yht'lsgra11.1·k11i11gs111y nd ighct

(I) L 'Office europeen des brevets agit en
qualitc cl'administration chargce de la rechcn:he internationale, au sens du Chapitrc
l Ju Traitc de Cooperation, pour les demandeurs ayant la nationalitc d'un Etat
contraetant i1 l'cgarcl cluquel Je Traitc de
Coopcration est entrc en vigueur, sous resnvc de la eonelusion d'un aecord entrc
\'Organisation cl le Burcau lnternational de
!'Organisation Mondialc Je la l'roprictc Intellcctucllc: Ja prcsente disposition est applieable lorsque le lkmandcur a son domieile
nu son sicge dans ect Etat.
(2) Snus rcserve Je l'aceord prcalahle du
Conseil d'aclministration, l'Office europecn
dcs brevets agit aussi pour tout autre clemamkur en qualitc cl'administration chargec de la re.:herche internationale, eonformcmcnt
un aceord conclu entre !'Organisation ct le Bureau International de !'Organisation M ondiale Je la Prnprietc I ntellectuellc.
( 3) Les ehambres de reeours sont compctcntes pour statuer sur une reserve formulec
par le Jeposant i1 l'encontre de la fixation
cl'une taxe additionnelle par l'Office europfrn dcs brevets, en vertu de I'article 17,
paragraphe 3. lettre al du Traitc de Coopcration.

(I) Under förutsiittning att avtal htirom
ingås mellan organisationen och vtirldsorganisationens för elen intellektuella iigancleriitten internationella byrä, skall det europeiska patentverket tjiinstgöra som internationell nyhetsgranskningsmynclighet, i den
mening som anges i kapitel I i samarbetskonventionen. för sökande som iir medborgare i eller har hemvist eller ~iite i fördragsslutande stat för vilken samarhetskonven ..
tinnen triitt i kraft.

a

(2) Under förutsättning att lörvaltningsrådet dessförinnan godkiint detta. skall det
europeiska patentverket tjänstgöra som
internationell nyhetsgranskningsmyndighet
liven för annan sökande i enlighet med avtal mellan organisationen och viirldsorganisatinnens för den intellektuella ägamkriitten
internationella byrå.
(3) På hesvärskamrarna ankommer att
meddela beslut i anledning av protest som
sökanden anfört mot tilliiggsavgift som det
europeiska patentverket uttagit enligt artikel 17 .3.a i samarbetskonventionen.

Arric/e 155

Artikel 155

/_'Ojficc c11ropfr11 des !>revets, ad111i11isrratio11 clwrg,;c de /"examen preliminaire inter11atio11a/

f iir i11tcmationc!/ f ifrher{'(/andc parc111erhar-

(I) L'Office europeen cles brevets agit en
qualitc d'administration chargec de \'examen prcliminaire international, au sens du
ehapitre Il du Traitc de Cooperation, pour
les demandeurs ressortissants d'un Etat
eontractant l'egard duqucl cc ehapitre est
entrc en vigueur. sous reserve de la eonclusion d'un accord entre !'Organisation et le
Bureau International de !'Organisation

(I) Under fiirutsäitning att avtal härom
ingås mellan organisationen och viirldsorganisationens för den intellektuella iiganderättcn internationella byrf1, skall det europeiska patentverket tjänstgöra som myndighet
för internationell förberedande patentcrbarhetsprövning. i den mening som anges i kapitel Il i samarbetskonventionen. för sökande som är medborgare i eller har hemvist

a

[)er 1·1:mpl'iska patc1111·erkct so111 111y11dighet
hersprii1•11i11g

Prop. 1977/78:1. Del C
hörde im Sinn dcs Kapitels 11. dcs Zusammcnarhcitsvcrtrags t~itig; da~; gkichc gilt.
wcnn dcr Anmeldcr in dicscm Staat scinen
\Vohnsitz oJcr Sitz hat.
t2) Vorbchaltlich tkr vorh-:rigen Zustimmung dcs Vcrwaltungsrats wird das Europliischc Patcntamt aufgrund ·~incr zwischcn
tkr Organisation und ckm lntcrnatiPnakn
13liro 1.lt:r Wdtorganisation fiir geistiges Eigentum gcschlosscncn Vercinbarung auch
tiir anderc t\nmeldcr als mit dcr intcrnationakn vorläufigcn Priifung bcauftragte Bchördc @ig.
(3) Fiir Ent,clicidungcn iibcr cinen Widersprueh de.; Anmclclers g(gen cinc vom
Europ:ii~chcn Parcntamt nach Artikel 34
Absatz 3 Bud1stahc a <.les Zusammenarbeitsvertrags fiir die intcrnationale vorl:iufigl'
Priifung fcstgcsctztc zus;itzlichc Gebi.ihr
sind dic BL·schwi:rdckammcrn zust;indig.
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zation.

(2) Suhjcct to the prior approval of the
Administrativ.:: Council, thc Europcan Patent Offiec shall also act as an International
Preliminary Examining Authority for any
othcr applicant, in accorclancc with an
agrccment concludcd bctwcen the Organisation and thc Intcrnational Burcau of thc
Workl lntellectual Propcny Organization.
(.\ l The Boards of Appeal shall be re~pnnsible

for dcciding on a protest madc by
an applicant against an additional fcc chargcd by thc European Patent Office under
thc provisions nf Articlc 34. paragraph 3(a),
of the Coopcratil1n Trcaty.

Al'likd 156

Articlc 156

l>as Luropiiische Pa11'11ta1111
als awgewiihlte.1· A1111

'/lie F11ropea11 Patent Oj jicc as an electcd
Ofjicc

Da.:; Europ1iischc Patcntamt wird als
A usgcwähltes Amt irn Sinn des Artikels 2
Ziffrr xiv eks Zusammcnarh·:itsvertrags tätig. wenn dcr Anmcldcr cinen tkr henannten Staatcn, auf die skh Arti:,:el 153 Absatz
1 odcr Artikel 149 Absatz 2 bczkht, ausgew;ihlt hat und fi.ir dicscn Staat Kapitel Il
diescs Vcrtrags vcrbincllich gcwordcn isl.
Vorbehaltlich dcr vorherigcn Zustimmung
eks Vcrwaltungsrats gilt dics auch dann,
wcnn dcr Anrneldcr in cinern Staat scincn
Wohnsitz oder Sitz hat odcr Staatsangehörigcr cincs Staats ist, der nicht M i'.glicd eks
Zusarnmcnarhcitsvcrtrags ist odcr fiir den
Kapitel Il nicht vcrbindlich i~•t. sofcrn er ciner Personengruppe angchön, der die Versammlung dcs lntcrnationalen Vcrhands fi.ir
dic Zusammcnarbeit auf dem Gehiel des
Patentwcsens durch cincn BcschluB nach
Artikel 31 Absatz 2 Buchstahc b eks Zusammcnarbeitsvertrags gestattet hat. cinen
Antrag
auf
internationalc
vorläufigc
Pri.ifung zu stellcn.

1 hc Europcan Pat.:-nt Office shall act as
an elcctcd Officc within thc meaning of Articlc 2(xiv) of thc Cooperation Treaty if thc
applicant has elcctccl any of thc designated
States rcferrL'd tn in Article 153, paragraph
I. or Articlc 149. paragraph 2, for which
Chaptcr Il of that Treaty has heeorne hinding. Suhjcct ll1 the prior approval of thc
Administrative Council. thc same shall
apply whcrc thc applicant is a resident or
national of a State which is not a party to
that Trcaty or which is not bound by Chapter Il of that Trcaty, provided that hc is onc
of thc persons whom thc Assemhly of the
lnternational Patent Coopcration Union has
decided to allow. pursuant to Articlc 31,
paragraph 2(b), of the Coopcration Trcaty,
tt1 make a demand for inh:rnational prcliminary examination.
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Mondiale de la Proprictc lntellectuelle; la
presente disposition est cgakmcnt applicable lorsque le demandeur a son domicilc
ou son sicge dans cet Etat.
(2) Sous rcserve de l'aecord prealablc du
Conseil d'administration l'Office europeen
des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualitc d'administration chargee
de !'examen prCliminairc international conformcment a un accord eonclu entrc !'Organisation et le Bureau lnternational de !'Organisation Mondialc de la Propriete Intellectuelle.
(3) Les chambres de reeours sont compctentes pour statuer sur une rcserve formulec
par le dcposant a l'encontre de la fixation
d'une taxe additionnelle par l'Office europcen dcs brevets, en vertu de l'article 34,
paragraphe 3, lettre al. du Traite de Cooperation.

eller säte i fördragss\utande stat som är bundcn av nämnda kapitel.

Article 156

Artikel 156

L'Office e11ropce11 des brevets,

0/ fice

1;/u

L'Office europcen des brevets agit en
qualite d'Office elu au sens de l'article
2(xiv) du Traite de Cooperation, si le demandeur a clu l'un des Etats dcsigncs vises
a l'article 153, paragraphe 1, ou a l'article
149, paragraphe 2, et a l'cgard duquel le
chapitre Il dudit traite est entrc en vigueur.
Sous rcserve de l'accord prcalable du Conseil d'administration, la presente disposition
est applicable lorsquc le demandeur a la nationalitc d\m Etat non contractant ou a l'cgard duquel le chapitre Il n'est pas entrc en
vigueur ou lorsqu'il a son domicilc ou son
siegc dans ledit Etat, dans la mesure ou il
fait partie des personnes auxquelles l'Assemblec de !'Union de cooperation internationalc en maticre de brevets a permis, par
une decision prisc conformement l'article
31, paragraphe 2, lcttre b), dudit traitc, de
presenter une demande d'examen prcliminaire international.

a
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(21 Under förutsällning att förvaltningsrådet dessförinnan godklint detta, skall det
europ.::iska patcntverket tjänstgöra som
myndighet för internationell förheredandc
patenterbarhetsprövning även för annan sökande i enlighet mcd avtal mellan organisationen och världsorganisationl'ns för lkn intcllcktuella äganderätten
intl'rnationclla
byrå.
Ol På besvärskamrarna ankommer att
meddela beslut i anledning av protest som
sökanden anfört mot tilläggsavgift som det
europeiska patentverket uttagit enligt artikel 34.3.a i samarbetskonventionen.

Dt•t

europeiska patentverket so111
myndighet

11t\'a/d

Det europeiska patentverket skall tjänstgöra som utvald myndighet, i den mening
som anges i artikel 2 (xiv) i samarbetskonventionen. om sökanden utvalt en av de
designerade stater som avses i artikel 153.1
eller 149.2 och denna stat iir bunden av kapitel Il i samarbetskonventionen. Under
förutsättning att förvaltningsrådet dessförinnan godkänt detta, giiller vad nu sagts
även såvitt avser sökande som lir medborgare i eller har hemvist L'lkr siitc i stat
som ej tillträtt samarbetskonventionen eller ej lir bunden av kapitd Il i samarbetskonventionen, om sökanden tillhör tkm
som församlingen i Unionen för internationellt patentsamarbete genom beslut enligt
artikel 31.2.b i samarbetskonventionen givit
rätt att begära internationell förberedande
patenterbarhetsprövning.
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Articlc 157

Artikel 157
lnternationaler Recherche11hericht

/11ter1111tio11a/ searclz report

(l) Unbeschadct der nachstchendcn Absätze trcten der internationale Recherchenbericht nach Artikel 18 des Zusammenarbeitsvertrags odcr cine Erkffrung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a des Vcrtrags
und dcren Vcröffcntlichung nach Artikel 21
des Vertrags an dic Stelle dcs curopäischen
Rccherchenberichts und des Hinwciscs auf
dessen Veröffentlichung im Europäischen
Patcntblatt.

(I) Without prcjudicc to thc provisions
of paragraphs 2 to 4, thc international
scarch rcpl)rt under Articlc 18 of thc Cooperation Treaty or any dcclaratinn under
Article 17, paragraph 2(a). of that Treaty
and thcir publication under Arti..:lc. 21 of
that Trcaty shall takc the place of the Europcan search report and the mcntion of its
publication in the European Patent llullctin.

(2! Vorbehaltlich dcr E.cschltisse
Vcrwaltungsrats nach Absatz 3

(2) Suhjcct to thc decisions of the Administrative Council rcfcrrcd to in paragraph 3:
(al a supplcmcntary European scarch
report shall be drawn up in rcspcct of all
international applications;

des

a) wird zu jeder internati:malen Anmeldung ein crgänzendcr europ~cischer Rechcrchenbericht erstellt;
b) hat der Anmelder di1~ Rccherchengebtihr zu zahlen, die gleichzeitig mit dcr
nationalcn Gebtihr nach Artikel 22 Absatz
I odcr Artikel 39 Absatz l des Zusammenarbeitsvcrtrags zu entrichten ist. Jst dic
Recherchengebilhr nicht rccl-.tzeitig entrichtct worden, so gilt die Anmcldung als
zuriickgenommcn.
(3) Der Verwaltungsrat kann beschlieBcn, unter wclchen Voraussci:zungen und in
welchem Umfang
a) auf einen ergänzendcn curopäischen
Rccherchenbericht vcrzichtct wird;
b) die Rccherchengebiihr herabgesetzt
wird.
(4) Der Vcrwaltungsrat kann die nach
Absatz 3 gefaBten Beschliisse jederzeit
rilckg[ingig machcn.

(bl thc applicant shall pay thc search
fec, which shall be paid at the same time as
the national fce providcd for in Articlc 22,
paragraph I, or Articlc 39, paragraph L, of
the Cooperation Treaty. lf thc search fee is
not paid in duc time thc application shall be
dccmed to be withdrawn.

Artikel 158

Artic/c 158

Veröffentlichung der i11ternationale11 Anmeldung und ihre V hermitrlwzg an das
Europäische Paten ramt

P11hlicatio11 oj tlze i11tematio11a/ application
and its supply to the biropea11 Patent Ojfice

(I) Die Vcröffentlichung einer internationalen Anmcldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, för die das Europäisehe Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt
vorbehaltlich Absatz 3 an die Stclle der

(I) Publication under Artic\e 21 o[ the
Cooperation Trcaty of an international application for which the Europcan Patent
Office is a designated Office shall, subject
to paragraph 3, takc the place of the publi-

(3) The Administrative Council may dccide under what conditions and to what extent:
(al The supplcmcntary European search
report is to be dispcnsed with;
(b) the search fec is to be reduced.

(4) The Administrative Council may at
any time rescind thc decisions taken pursuant to paragraph 3.
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Artikel 157

Article 157
Rapport de recherche i11tematio11ale

( l) Sans prcjudice des dispositions dcs
paragraphes suivants, le rapport de rechcrche internationale prevu a l'article 18 du
Traitc de Coopcration ou toute declaration
faite o.::n vertu de l'article 17, paragraphe 2.
lettre aJ, de ce traitc et leur publieation en
vo.::rtu de l'article 21 du meme traite remplacent le rapport de rechcrehe europeenne ct
la mo.::ntion de sa publication au Bulletin europecn des brevets.

t 21 Sous rcserve des dceisions du Conseil
d'administration visees au paragraphe 3:
a) il est proeedc a l'ctahlissement d'un
rapport complcmentaire de rccherche europcenne rclatif it toute demandc internationalc;
hJ le demandeur est tenu d'acquitter la
taxe de recherche; ce paicment ct celui de
la taxe nationale prcvue par l'articlc 22.
paragraphe I ou par l'article 39, paragraphe l. du Traitc de Coopcration doivent cire effcctucs simultancmcnt. Si la
taxe de rccherchc n'o.::st pas acquittec dans
les uclais, la demande est reputee retirce.
'3) Le Conseil d'administration peut dccidcr des conditions dans lcsquellcs et de la
mcsure dans laqucllc:
a I iI est renonce au rapport complemcntairo.:: de recherchc;
h) le montant de la taxc de rccherche est
rcduit.
(4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les dccisions priscs en
vcrtu du paragraphe 3.
Artic/e 158

/ 11 ternatione/I

ny hetsgra11skningsrapport

( 1) Med den begränsning som följer a'
vad som sägs under 2-4 skall internationell nyhetsgranskningsrapport som avses i
artikel 18 i samarhetskonvcntionen eller
förklaring som avses i artikel 17 .2.a i den
konventionen samt publicering enligt artikel
21 i samma konvention av sådan rapport eller förklaring ersätta europeisk nyhctsgranskningsrapport och kungörelse om dess
publicering
den europeiska patenttidningo.::n.
(2) Om ej annat följer av sådant beslut
av förvaltningsrådet som avses under 3.
skall
europeisk
a) kompletterande
nyhetsgranskningsrapport upprättas i fraga om
varje internationell ansökan.
b) sökanden betala nyhetsgranskningsavgift samtidigt med den nationella avgift som
föreskrives i artikel 22.1 eller 39. l i samarbetskonventionen; har nyhetsgranskningsavgiftcn icke erlagts inom föreskriven tid.
skall ansökningen anses återkallad.

!3) Förvaltningsrådet får besluta under
vilka villkor och i vilken omfattning
a) kompletterande
europeisk
nyhetsgranskningsrapport ej skall upprättas.
b) nyhctsgranskningsavgiftcn skall nedsättas.
(4) Förvaltningsrådet får när som helst
upphiiva beslut som fattats i enlighet med
vad som sägs under 3.
Artikel 158

P11blicatio11 de la demande intemationa/e
comm1111ication tl /'Office e11ropt.;l'n des
bre1·ets

Publicering av intematione// a11.1·ökan och
översända11de av denna till det europeiska
patentverket

( I J La publication, en vcrtu de l'article
21 du Traite de Coopcration, d'une dcmandc intcrnationale pour laquclle l'Office
europecn est Office dcsignc rcmplace. sous
reserve dcs dispositions du paragraphe 3, la

( 1) Om ej annat följer av vad som sägs
under 3. skall publicering enligt artikel 21 i
samarbetskonventionen av internationell
ansökan. för vilken det europeiska patentverket är designerad myndighet, ersätta pu-
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Veröffentlichung der europäischen Patentanmcldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemaeht. Eine solche Anmeldung gilt jedoeh nicht als Stand der
Teehnik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn
die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
nicht erfiillt sind.

cation of a European patent application and
shall be mentioned in the European Patent
bulletin. Such an application shall not however be considered as comprised in the
state of the art in accordance with Article
54, paragraph 3, if the conditions laid down
in paragraph 2 are not fulfilled.

(2) Die internationale Anmeldung ist
dem Europäischen Patentamt in einer se1ncr Amtssprachen zuzuleiten. Ocr Anmeldcr hat dic nationale Gcbiihr nach Artikel
22 Absatz I oder Artikel 39 Absatz 1 des
Zusammenarbeitsvertrags an das Europäische Patcntamt zu entriehten.
(3) lst die internationale Anmcldung in
ciner Spraehe veröffentlieht, die nicht eine
der Amtssprachen des Europäisehcn Patentamts ist, so veröffentlicht das Europäische
Patentamt dic ihm nach Absatz 2 Zugelcitetc internationalc Anmcldung. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 AJsätzc 1 und 2
erst von dem Tag dieser Vcröffcntlichung
an ein.

(2) The international application shall be
supplied to the European Patent Office in
one of its official languages. The applicant
shall pay to the European Patent Office the
national fce provided for in Article 22, paragraph I, or Article 39, paragraph I, of
the Cooperation Trcaty.
(3) lf the international application is
published in a languagc othcr than onc of
the official languagcs of the Europcan Patent Officc, that Office shall publish thc international application, supplicd as specified in paragraph 2. Subjeet to the provisions of Articlc 67, paragraph 3, the provisional protection in aeeordancc with Article 67, paragraphs I and 2, shall be effective from thc date of that publication.

ELFTER TEIL

PART XI

DHERGANGSBESTIMl\·IUNGEN

TRANSITIONAL PROVISIONS

A rlike/ 159

Arlicle 159

0 hergangs-

Ad111i11i.l"lralive Council during a 1ra11si1iona/ period

( 1) Die in Artikel 169 Absatz 1 gcnannten Staaten bestelkn ihre Vertreter im
Verwaltungsrat; auf Einladung der Regierung der Bundesrcpublik DeJtschland tritt
der Verwaltungsrat nicht später als zwei
Monate nach Inkrafttretcn dcs Obereinkommens zusammcn, um insbesondcre den
Präsidenten des Europäischrn Patentamts
zu ernennen.

( L) The Statcs refcrred to in Articlc 169,
paragraph l, shall appoint thcir rcpresentatives to the Administrative Council: on the
invitation of thc Governmcnt of the Federal
Rcpublic of Germany, thc Administrative
Council shall mcet no later than two
months after thc cntry into force of this
Convention, particularly for the purposc of
appointing the President of thc European
Patent Officc.
(2) The duration of the term of office of
the first Chairman of the Administrative
Council appointed after the entry into force
of this Convention shall be four years.

V <'rwa/11111gsra1 wiihrend einer
Zl)it

(2) Die Amtszeit des ersten nach Inkrafttrctcn dcs Obereinkommens ernannten Präsidenten dcs Vcrwaltungsrats beträgt vier
Jahrc.

197

Prop. 1977/78:1. Del C
publication de la demande de brevet .:uropecn et elle est mentionnee au Bulletin europeen dcs brevets. Toutefois. le contcnu de
cette demandc n'est pas considerc comme
compris dans l'etat de la techniquc au scns
de l'article 54. paragraphe 3 si les conditions prcvues au paragraphe 2 nc sont pas
remplies.
(2) La demande internationale doit ctre
rcmise it l'Offiee europecn d;:s brevets dans
l'une de ses langues officielles, Le dcposant
doit paycr it l'Officc europccn des brevets la
taxe nationalc prcvue par l'article 22. paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphc I
du Traitc de Coopcration.
(3) Si la dcmandc internationale est publiec dans une langue autre que I'unc des
langues officiellcs de l'Office europecn des
brevets. eelui-ci public la demande internationale remise dans les conditions prcvues
au paragraphe 2. Sous reserve des dispositions de I'article 67. paragraphe 3. la protection provisoire visee a I'artick 67, paragraphes I et 2, n'est assuree qu'a partir de
la date de cette publication.

hlicering av europeisk patentansökan och
kungöras i den europeiska patenttidningen.
Innehållet i sådan ansökan skall dock ej anses s[tsom del av teknikens ståndpunkt enligt artikel 54.3. om de förutsättningar som
uppsfälles under 2 ej uppfylles.

ONZIEME PARTIE

ELFTE DELEN

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ÖVERGANGSBEST AMMELSER

Artic/e 159

Artikel 159

C onseil d' administration pendant 1111e pt;_
riode transitoire

Förvaltningsräd under en ii\>er1:ängstid

a

(2) Internationell ansökan skall tillställas
Jet europeiska pah:ntverket avfattad på ett
av dess officiella spr[ik. Sökande skall till
det europeiska patentverket erlägga den nationella avgift som föreskrives i artikel 22. 1
eller 39.1 i samarbetskonventionen.

(.1) Har internationell ansökan publicerats på sprttk som icke är nägot av det europeiska patentverkets officiella språk. skall
det europeiska patentverket publicera den
internationella ansökan. som verket mottagit på sätt sägs under 2. Om ej annat följer
av artikel 67.J, skall provisoriskt skydd enligt artikel 67. I och 2 uppkomma först från
dagen för denna publicering.

(Il Les Etats vises
l'article 169, paragraphe I, nommcnt leurs representants au
Conscil d'administration; sur convocation
du gouverncment de la Republique federale
d'Allemagne. le Conseil siege au plus tard
deux mois apres l'entree en vigueur de la
presente convention, notamment a l'effet de
nommer le President de l'Office europeen
des brevets.

(I) De stater som avses i artikel 169. l
skall utse sina ombud i förvaltningsrådet.
På kallelse av Förbundsrepubliken Tysklands regering skall förvaltningsrådet sammanträda inom två månader från konventionens ikraftträdande särskilt för att utnämna det europeiska patentverkets president.

(2) La duree du mandat du premier President du Conseil d'administration nomme
apres l'entree en vigucur de la presente eonvcntion est de quatre ans.

(2) Den förste ordförande i förvaltningsrådet som utses efter konventionens ikraftträdande väljes för en tid av fyra år.
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(3l Dic Amtszcil cincs gcwähltcn Mitglic<ls eks ers ten nach I nkrafttrcten <les
Obereinkommens gcbildelcn Präsidiums <les
Verw;;Jtungsrnts betriigt fiinf .lahrc und <lie
Amtszeil cines wcitcrcn gewähltcn Mitglicds dicses Pr~isidiums vier h.hrc.

( 3 l The term of officc of two llf thc cle<.:ted mcmbcrs of thc first Board of thc Administrative Council set up aftcr thc cntry
into force of this convention shall be fivc
and four years respedively.

Arrik<'l 160

A r1 icle I (JO

Lme11111111g 1·011 Beidie11s1ete11 wiihrencl ei-

Appoi11t111e111 oj e111ployees d11ri11g a transit io11al period

ner Ohergw1gs:-,eir
(I) Bis zum LrlaB clcs Statuts der Beamtcn und der tur <lie sonstigcn Bcdiensteten
des Europäischen Patentamts geltendcn Bcsch~iftigungsbedingungcn stcllen dcr Verwaltungsrat und <ler Präsident dcs Europäischen l'atcntamts irn Rahmcn ihrer Zusfandigkcit das crfordcrliche Perwnal cin und
schlid.\en zu dicscm Zwcck tcfristctc Vertr;ig.:-. Der Ycrvaltungsrat ka.111 för dic
Einstcllung
des
Personals
allgcmcine
Cirunds~itzc aufstcllen.

12 l Wiilm.:nd cincr Obaga:.1gszcit, dercn
Ende der Vcr.valtungsrat bestimmt, kann
dcr Yerwaltungsrat nach Anhörung des
Präsidentcn des Europföschen Patentamts
zu Mitgliedern dcr Grol3cn Beschwerdekammcr odcr der Bcschwcrdekammern
<tuch tcchnisch vorgcbildete oder rcchtskundigc Mitgliedcr nationalcr Gcrichtc und Behörden dcr V crtragsstaaten ~rncnnen. dic
ihrc Tätigkcit in den nationalen Gcrichtcn
oder Bchlirdcn wcitcrhin ausiibcn können.
Sic könncn fiir cincn Zeitraum ernannt werdcn. der weniger als fiinf Jahrc beträgt, jcdoch minclcstcns ein Jahr bctragcn muB; sic
könncn wicderernannt wcrdcn.

Artike/ 161
t:rstes Haushaltsjc."hr
(I) Oas crstc Haushaltsjahr der Organisation bcginnt mit dem Tag des lnkrafttrctens diescs Obereinkommens und endet am
31. Dczcmbcr dcsselben Jahr:;. Beginnt das
erste Haushaltsjahr in dcr zwciten Jahreshälfte, so cndet es am 31. Dezcmber des folgcnden Jahrs.

(I) Until su<.:h time as thl! Service Regulations for permancnt employces and thc
conditions of cmployment of ot'ncr cmployccs of the Europcan Patent Office havc
been adopted. the Admini>trntive Couneil
and thc President of thL' Europcan Patent
Officc, each within their rcspective pnwer,.
shall rccruit the neccssary employccs and
shall conclude short-tcrm contracts to that
cffcct. The Administrative Council may l<ty
down general principlcs in respect of recruitment.
åi During a transitional period. the expiry of which shall be dctcrminccl by the
Administrative Council, thc Administrativc
Council, aftcr consulting lhc President of
thc European Patent Officc, may appoint as
membcrs of the Enlargccl Board of Appeal
or of thc Boards of Appcal tcchnically or
lcgally qualified membcrs of national courts
and authoritil!s of Contracting States who
may continue thcir a<.:tivitics in thcir national courts or authorities. They may be appointed for a term of less than five ycars,
though this shall not be less than one ycar.
and may be reappointcd.

Article 161
First accounting period
(I) The first accounting period of the Or-

ganisation shall cxtend from the date of
cntry into force of this Convention to 31
December of the same year. If that date
falls within the second half of the ycar, the
accounting period shall cxtcnd until 31 December of the following year.
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!31 La durcc du mandat de dcux dcs
rnemhres dus du premier bureau du Conseil
d'administration instituc aprcs l'entree en vigueur de la prcscnte convention est de cinq
ct qualrl' ans rcspectivement.

(3 l
första
utses
väljes

Tva av de valda medlemmarna i det
presidium för förvaltningsrådet som
efter konventionens ikraftträdande
for en tid av km respektivc fyra i\r.

Article 160

A rtike/ 160

No111i11atio11.1· d'ai;e111.1· ilurant 1111e p1;riode
1ra11.1·iwire

U111ii11111i11g a1• 1jii11stl'111iin under en ii1·ergtlngstid

1 l I J usqu'i1 I' adoption du statut des fonctionnaires cl du n:gime applicahlc aux autres agents de l"Office europcen dcs brevets.
le Conseil d'administration ct le President
de l'Officc europccn dcs brevets. chacun
dans le cadrc de sa compctence. rccrutcnt le
personncl nccessaire et conclucnt a cet effet
des eontrats de durce limitce. Le Conseil
d'administration peut ctablir des principcs
gcncraux concernant le rccrutemcnt.

( 1) Till dess tjänstgöringsreglemente för
fast ansfällda och anstiillningsvillkor för övriga anställda vid det europeiska patentverket antagits. skall förvaltningsradet och det
europeiska patentverkets president, envar
inom ramen för sin behörighet, anställa erforderlig personal och för detta ändamål
ingil anställningsavtal som avser begränsad
tid. f'örvaltningsr[1det far fastställa allmänna principer för anställning av personal.

(21 Durant une pcric1de transitoire dont il
fixe le terme. le Conseil d'administration
peut. le President de l'Office europecn des
brevets entcndu. nommer en qualitc de
membres Je la Grandc Chambre de recours
ou dcs chambres de recours, des tcchniciens
ou des juristes, appartenant aux juridictions
nationales ou aux services nationaux des
Etats contractants. qui peuvent continucr a
assumer lt.!urs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils
peuvcnt ctre nommes pour une pcriodc inferieure it cinq ans sans toutcfois qu'ellc
soit infericure a un an et Ctrc renouvelcs
dans lcurs fonctions.

(2) Under en övergangstid, vars upphörande bestämmes av förvaltningsrf1det, får
förvaltningsrådet. efter hörande av det europeiska patentverkets president, till ledamöter i den stora besvärskammaren eller
besvärskamrarna förordna även tekniskt
kunniga och lagkunniga ledamöter som tillhör nationell domstol eller myndighet i fördragsslutande stat. Den som erhållit sådant
förordnande får fortsätta att tjänstgöra vid
den nationella domstolen eller myndigheten. Förordnande får avse kortare tid än
fem år men ej kortare tid än ctt år. Förnyat
förordnande får meddelas.

Article 161

Artikel 161

Premier exercice budghaire

Det första riikenskapsåret

( 1) Le premier exerciee budgetaire de
!'Organisation s'ctend de la date d'entree en
vigueur de la presente convention au 31 decembre suivant. Si cet exercice debute au
cours du dcuxiemc semestre, il s'etend jusqu'au 3 l deccmbre de l'annec suivante.

( 1) Organisationens första räkenskapsår
skall löpa från den dag då denna konvention träder i kraft till den 31 december
samma år. Jnfaller nämnda dag under årets
senare hälft, skall räkenskapsåret löpa till
den 31 december följande år.
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(21 Dcr Haushaltsplan fLr das erste
Haushaltsjahr ist baldmöglichst nach lnkrafttrcten diescs Obereinkommens aufzustcllcn. Bis zum Eingang <ler in Artikel 40
vorgcsehencn Beiträge der Vertragsstaatcn
im Rahmcn des crsten Haushaltsplan zahlen <lie Vertragsstaaten auf \'crlangcn des
Verwaltungsrats in der von ibm fcstgcsetzten Höhc Vorschiisse, <lie auf ihre Bciträge
fiir dicsen Haushaltsp\an angcrechnct werden. Die Vorschiisse werden nach dem in
Artikel 40 vorgcsehenen Aufbringungsschllisscl festgesetzt. Artikel '.19 Absätze 3
und 4 ist auf <lie Vorschiissc entsprechend
anzuwendcn.

(2) The budget for the first accounting
period shall be drawn up as soon as possiblc
after the entry into foree of this Convention. U ntil c.:ontributions providecl for in
Articlc.: 40 due in accordanc.:e with the first
budget are rec.:eived hy thc Organi~ation,
thc Contraeting States shall, upon the requcst of and within thc limit of thc amount
fixed by thc Administrative Council. make
advances which shall be deducted from
their contrihutions in respec.:t of that budget. The advances shall be determined in
accordance with thc scale refcrred lo in Artide 40. Articlc 39. paragraphs 3 and 4,
shall apply mutatis 111uta11dis to the advances.

Artikel 162

Article 162

St11fe11wcise A11sdeh111111g de.1· Tätigkeitsber<'ichs des E11ropäi.l"che11 Pate11ta111ts

Progressil•e expa11sio11 of till' field of ae'til-ity of the European Patent Officc

(I) Europäische Patcntanmeldungen könncn von dem Tag an beim Europäischen
Patentamt cingcrcicht wcrden, den <ler Verwaltungsrat auf Vorschlag <les Präsidenten
des Europäischen Patcntamts bestimmt.
(2) Ocr Verwaltungsrat kann auf Vorschlag dcs Präsidenten des europäischen
Patcntamts die Behandlung europäischer
Patentanmeldungen von dem in Absatz l
genannten Zcitpunkt an beschränkcn. Die
Beschränkung kann sich auf bestimmte
Gcbiete der Technik beziehcn. Jcdoch sind
die Anmeldungen in jedem F:ill daraufhin
zu priifen, ob sic cinen Anmeldetag haben.

(3) lst ein BeschluB nach Absatz 2 ergangen, so kann der Verwaltungsrat die Behandlung europäischer Patentanmeldungen
nicht mehr weiter beschränken.

~ l) European patent applic.:ations may be
filc.:d with thc European Patent Offiee from
the datc fixcd by the Administrative Council on the recommendation of the President
of thc Europcan Patent Office.
(2) The Administrative Council may, on
the recornmendation of the President of thc
European Patent Office, decide that, as
from the datc referred to in paragraph I,
the processing of European patent applications may be restricted. Such restriction
may be in respect of certain areas of technology. Howevcr, examination shall in any
evcnt be made as to whether European patent applications can be accordcd a date of
filing.
(3) lf a decision has been taken under
paragraph 2, the Administrative Council
may not subsequcntly further rcstrict the
proccssing of European patent applications.

(4) Kann einc europäische J>atentanmeldung infolgc der Beschränkung des Verfahrens nach Absatz 2 nicht weiterbehandelt
werden, so teilt das Europäisehe Patentamt
dies dem Anmelder mit und weist ihn darauf hin, daB er cinen Umwandlungsantrag
stellen kann. Mit dieser Mitteilung gilt die

(4) Where, as a result of the proeedure
being restricted under paragraph 2, a European patent application cannot be further
proccssed, thc European Patent Office shall
eommunicatc this to the applicant and shall
point out that he may make a request for
conversion. The European patent applica-
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!2 l Le budget du premier exereicc est
ctabli assitot que possible apres l'entrce en
vigueur de la presentc convention. Dans
l'attcnk du verscment des contributions des
Etats contractants, prevues ;1 l'articlc 40 cl
afh:r~·ntcs au premier budget, ces Etats
font, sur requcte du Conscil d'administration ct dans les limites du montant qu'il
fixc, dcs avances qui vienncnt en dcduction
de leurs contributions au titre de cc budget.
Le montant de ces avances est dcterminc
conformcment ll la clc de repartition visec a
rartide 40. Les dispositions de l'article 39.
paragraphcs 3 et 4, s'appliquent aux avances.

(2) Budget för det första r:ikcnskapsäret
skall utarbetas snarast mtijligt efter det
denna konvention trätt i kraft. Till dcs~ de
bidrag frän de fördragsslutande staterna
som avses i artikel 40 och som hänfiir sig
till den första hudgt:IL'n inbetalats, skall de
fördragsslutandc staterna pt1 begäran av
förvalu1ingsriidt:t erliigga förskott med belopp som rådt:t faststälkr. Dessa förskott
avräknas från de bidrag som hänför sig till
denna budget. Förskottens storlek bestämmes enligt ek förddningsgrunder som angt:s
i artikel 40. Artikel 39.3 l1Ch 4 äger motsvarande tilliimpning p;i dessa förskott.

A rticle 162

Artikel 162

Lxrn1sio11 pro1-:ressirc du cha111p d'acrh·it1;
de /'Oj /ice e1irop1;e11 des hre1·ets

Ste1-:vi.1· 11tl'idg11i11g m• det europeiska pate1111·erkets 1·erks11mhet.rnmråde

( I l Lcs demandcs de brevet europecn
peuvent ctre prcsentces a l'Office europeen
des brevets i1 comptcr de la datc fixec par le
Conseil d'administration sur proposition du
President de f'Office.
(2) Le Conscil d'administration peut, sur
proposition du President de l'Office europecn dcs brevets, dccidcr qu'a partir de la
datc visee au paragraphe 1, l'instruction <les
demandes dt: brevet europecn pourra etrl!
limitfr. Ct:ttc limitation peut n'affecter quc
certains secteurs de la technique. Toutefois,
lcs dt:mandes dt: brevet europeen doivent,
en tout ctat de caust:, faire l'objet d'un
examen afin de determincr si unt: datc de
dcpöt pt:ut lcur ctrt: accordee.
I3 l Si une decision a ete prise en vertu
du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne pcut ulterieurcmcnt limiter davantage l'instruction clcs demandes de brevet
europeen.
(4) Si l'instruction d'une demande de
brevet europeen ne peut etre poursuivie en
raison clcs !imitations apportees a la procedure en vertu du paragraphe 2, l'Office eurnpcen des brt:vets le notifie au demandeur
ct lui indique qu'il peut presenter une requcte en transformation. Des reception de

(I) Europeiska patentansökningar får inges till det europeiska patentverket från den
dag som förvaltningsrådet bestämmer pä
förslag av det europeiska patentverkets prt:sident.
(2) På förslag av det europeiska patentverkets president får förvaltningsrådet besluta att begränsa handläggningen av europeiska patentansökningar från den dag som
avses under I. Sådan begränsning får avse
vissa tekniska områden. I fråga om varje
europeisk patentansökan skall emellertid
prövning äga rum huruvida ansökningen
kan åsättas ingivningsdag.

(3) Har beslut fattats enligt vad som sägs
under 2, får förvaltningsrådet ej därefter ytterligare begränsa handläggningen av europeiska patt:ntansökningar.
(4) Kan europeisk patentansökan ej
handläggas vidare på grund av att handläggningen begränsats enligt vad som sägs
under 2. skall det europeiska patentverket
meddela sökanden detta och upplysa honom om att han kan inge begäran om omvandling. När sådant meddelande mottagits,
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curopiiischc Patentanmcldung als zuriickgcnommcn.

tion shall be deemed to be withdrawn nn reccipt of such communication.

Artikel 163

Article 163

Z11ge/a.1·se11e Vertreter ll'iihre11d ei11er
Ohergangszeit

Pro/ essiona/ represcntatil'es during a tra11sirio11a/ period

(Il Währcnd einer Obergangszeit, deren
Ende dcr Verwaltungsrat bcstimrnt, kann in
Abwcichung von Artikel 134 Absatz 2 in
dic Liste dcr zugelassencn \'crtretcr jcde
natLirliche Person eingetragcn werdcn, die
die folgendcn Voraussctzungen crfiillt:

(I) During a transitional period, thc expiry of which shall be dctermined by the
Administrative Council, notwithstanding thc
provisions of Articlc 134, paragraph 2, any
natura! person who fulfils the following
conditions may be entered on thc list of
professional rcpresentatives:
(a) hc must be a national of a Contracting State:
(bl he must huve his place of husincss or
employment within the tcrritory of one of
thc Contracting States;
(c) he must be entitlcd to represent natura! or legal persons in patent matters before
thc central industrial property officc of the
Contracting State in which he has his place
of business or employment.

al Oic Person mul3 die Staatsangehörigkcit cines Vcrtragsstaats bcsitzcn:
b) sic muf3 ihren Gcschäftssitz odcr Arbcitsplalz im Hohcitsgebict eines Vertragsstaats ha ben;
c) sic muf3 bcfugt scin. natiirlichc odcr
jurislischc Personen auf dem Ciebiet des Pakntwcscns vor dcr Zentralbehörde fiir den
gcwerhlichen Rcchtsschutz des Vertragsstaats zu vcrtretcn, in dem sic ihren Gesehiiftssitz odcr Arbeitsplatz hat.
(2) Dic Eintragung crfolgt auf Antrag.
dem cine fkschcinigung dcr Zentralbchörde
fiir den gcwcrblichcn Rechtsschutz bcizufiigcn ist. aus dcr sich <.lie Erfiillung dcr in
Absatz I gcnannkn Voraussctzungcn ergibt.
(3) Unterlicgt in einem Vertragsstaat die
in Absatz I 13uchstabc c genannte Bdugnis
nieht dem Erfordcrnis cincr bcsondercn bcruflichcn B.:fähigung. so mul3 der Antragsklkr die Vcrlrctung auf den Gebict des
Patentwcsens vor der Zcntralbchörde fiir
den gewcrblichcn Reehtsschutz dicses Staats
mindcstens fiinf Jahre lang regelmäl3ig ausgeiibt haben. Die Voraussetzung dcr Bcrufsausiihung ist jcdoch nicht erfordcrlich för
Personen. deren beruflichc Befähigung,
natUrliehe oder juristischc Personen auf
<.lem Gebict dcs Patentwesens vor dcr Zcntralbehörde fiir den gewerbliehcn Rechtsschutz eines Vertragsstaats ;'.u vertrcten,
nach den Vorschriften dieses Staats amtlich
festgestellt worden ist. Aus d·~r Bescheinigung der Zcntralbehörde fiir den gewerbli-

(2) Entry shall be cffected upon reyuest,
accompanied by a certificate, furnishcd by
thc central industrial propcrty officc, which
must indicate that the conditions laid clown
in paragraph 1 arc fulfilled.
(3) When, in any Contracting State. thc
cntitlement rcferrcd to in paragraph l(c) is
not conditional upon the rcquirement of
special professional qualifications, persons
applying to be entered on the list who act in
patent mattcrs before thc central industrial
property office of the said State must havc
habitually so actcd for at lcast fivc years.
However, persons whosc professional qualification to represent natura! or legal persons in patent matters before thc central industrial propcrty office of one of the Contracting States is officially rccognised in accordance with the regulations laid down by
such Statc shall not be subject to the condition of having exercised thc profession. The
ccrtificatc furnished by the central industrial property officc must indicate that the
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ccltc notification, la demande de brevet curnpccn est rcputcc retiree.

skall den eurLlpeiska patentansökningen anses återkallad.

Artid<' In.i

Arti/.:.d /n3

Mc111cle1te1irc.1· 11gr,;,;.1. f"'lltle1111 1111e P<:rioc/l'
tre111sitoirc
t Il Durant une pcriodc transitoirc. dont
le tcrmc est fixc par le Conscil d'administ ratiLlll. ct par dcnlgation it l'articlc 134. paragraphc 2. peut \:tre inscrite sur la liste des
mandataircs agrccs. toutc personnc physiquL' qui:
al JJLlssi:de la nationalitc de l'un des Etats
contrai:tants;

bl a son domicile profcssionncl ou le licu
de son L'lllploi sur le tcrritoirc de l'un dcs
Ltats contractants;
cl est habilitcc it represen ter en maticrc
de brevets d'invention dcs pcrsonnes physiques 11u nwrales devant le service central
lk la pn)prictc industrielle de l"Etat contral.'tant sur le tcrriwirc duqucl cette pcrsonnc
L'.\ercc 11u est cmploycc.
t ~) l."inscriptinn est faitc sur requetc accompagnfr d\1nc altestalion fournie par le
service central de la propriCtc industrielle
indiquant que les cunditions visecs au paragraphe I sont remplics.
!3) LlHsquc. dans un Etat cuntractant.
l'habilitation visce au paragraphe I lcttre c)
n·cst pas suburdonnce it l'exigence d\mc
qual i ficat ion prnfessionnelle speciale. les
pcrsunncs dcmandant kur inscription sur la
!iste qui agissent en maticrc de brevets d'invcntion dcvant le service central de la proprictc industrielle dudit Etat, doivcnt avoir
cxeri:c it titre habituel pendant cinq ans au
moins. Toutefois, sont dispcnsccs de la condition d\:xercicc de la profession, ks pcrsonncs dont la qualification professionnelle
it assurcr. en maticre de brevets d'invention.
la representation dcs pcrsunnes physiques
ou moralcs dcvant le service central de la
proprictc industrielle d"un des Etats contractants. est reconnuc officicllemcnt conformcment it la rcglementation etablic par

A 11/.:.toriseracle c1111h11il 1111,/a
ii1·crgiil1gstid

<'Il

(I) Under en iivergi\ngstid. vars upphörande bestämmes av förvaltningsradct, riir
utan hinder av vad som siigs i artikel 13·1.2 i
förteckningen över auktoriserade ombud
upptagas fysisk pcrsnn som

a) iir medborgare i fi.irdrags~lut~tnde stat.
b) driver riirelse i eller har anst~illning
fördragsslutandc stat. nch
i: l ~ir behörig att fi\rctr~ida fysiska cl kr
juridiska personer i patentiirenden inför patentmyndigheten i den fi:irdragsslutande stat
i vilken han driver rörelse eller ~ir ansUlld.

(2) lnfi.iring göres pit ansiikan vid vilken
fogats intyg av patentmyndigheten av vilket
framgi1r alt de krav som anges under I är
uppfyllda.

(3) Uppstiillcs i fiirdragsslutande stat ej
krav pa siirskild yrkesklllnpetcns fiir den
behörighet som avses under I .i:. mii'tc den
som ansöker om att hli upptagen i förteckningen regelbundet ha förL·triitt annan i
patent~irenden inför den statens patentmyndighet under minst fem iir. Krav pii yrkcsutövning fiir dock ej uppställas i frttga om
den vars behörighet att i viss fördragsslutandc stat yrkesmässigt förctr~ida fysiska eller juridiska personer i patenWrenden inför
den statens patentmyndighet officiellt erkänts i enlighet med denna stats bcsfömmelscr. Av det intyg som utfärdas av patentmyndigheten mttste framg(t, att sökanden
uppfyller ett av de krav Slllll anges i detta
stycke.
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chcn R.:chtschutz muB sich ergeben, dal3
der 1\ntragstdkr eine der in diescm Absatz
genannten Yl1raussl!tzungen erföllt.

applicant satisfies onc of the conditions referred to in thc present paragraph.

(4) [kr Präsident des Europäischen Patcntamts kann lkfreiung erteilt:n:
al vom Erfordernis nach Absatz 3 Satz
I, wcnn der Antragstcllcr nachweist, da13
er dic erfordalichl! Bd;ihigung auf andere
W!:!isl! crworbl!n hat:
hl in hcsl1ndcrs gclagertrn Fällen vom
Erfon.lcrnis nach Absatz I Buchstabe a.

(4) The President of the Europcan Patent Office may grant exemption from:
(a) the requirement of paragraph 3. first
sentencc, if the applicant furnishcs proof
that he has acquired thc requisitc qualifo:ation in another way;
(b) the requiremcnt of paragraph I (ai in
special circumstances.

(5l DL·r Präsidrnt des Eurnpäisehen Patentamts hat von dem Erfordcrnis des Absatzc~ I Bud1~tabe a Bcfreiur:.g zu erteill!n,
wcnn dcr Antragstelkr am 5. Oktober 1973
die Voraussctzungen des Absatzes 1 Buchstabcn b und c crflillt hat.
(6l Pcrsonl!n, dic ihren Geschäftssitz
oder Arbeitsplatz in einem St~tat haben, der
dil!sem Ubcrcinkommcn wcnigcr als ein
Jahr Vllr Ablauf der Ubcrgangszeit nach
Ahsatz I oder nach Ablauf der Dbcrgangszcit beitritt, können während eines Zeitraums von cinern Jahr. gerechnet vom Zeitpunkt dcs Wirksamwerdens dcs Beitritts des
gcnanntcn Staats an, untcr den Voraussetzungcn dcr Abs;itze I bis 5 in die Liste dcr
zugelassenen Vcrtrcter cingetragen wcrden.
{7) Nach Ablauf der Obergangszeit bleibcn unbcschadct der in Anwcndung von
Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c getroffenen Disziplinarmal3nahmen :Personen, die
währcnd der Ubergangszeit in die Liste der
zugelasscncn Vertrcter eingetragen worden
sind, in der Listc cingetragen oder werden
auf Antrag in die Liste wieder eingetragen,
sofern sic die Voraussetzungen des Absatzes
1 Buchstabe b erfUllen.

(5) The President llf thc Eurnpcan Patent
Office shall grant excmption from thc requirement of paragraph I (a) if on 5 October 1973 thc applicant fulfilled the requirements of paragraph l(b) and (c).
(6) Persons having thcir placcs of business or employment in a State which acccdcd to this convention less than onc ycar
before the expiry of the transitional period
refcrred to in paragraph I or after thc cxpiry of the transitional period may, under
the conditions laid down in paragraphs 1 to
5, <luring a period of one year calculatcd
from the datc of cntry into forec of the accession of that Slak, be cntered on thc list
of professional representativcs.
(7) After the expiry of the transitional
period, any person whose namc was entcrcd
on the list of professional representativcs
du ring that period shall, without prej udice
to any diseiplinary measurcs taken under
Article 134, paragraph 8(c), remain thereon
or, on request, be restorcd thcreto, providcd
that he thcn fulfils the rcquiremcnt of paragraph l(b).

ZWÖLFTER TEIL

PART XII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

FINAL PROVISIONS

Artikel 164

Article 164

A11sfiihru11gsordn1111g 11nd Protokolle

Implementing Regulations and Protocoi.I'

( J) Die Ausfiihrungsordnung, das Aner-

(1) The Implementing Rcgulations, the
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cct Etat. L'attcstation fournie par le service
central de ia propriete industrielle doit indiquer que le requerant satisfait a l'une des
conditions prcvues au present paragraphe.
(4) Le President de l'Office europcen dcs
brevets pcut accorder une derogation:
a) a l'exigence visee au paragraphe 3.
premierc phrase, lorsquc le requerant fournit
la preuve qu'il a acquis la qualification requisc d'une autre manicre;
b) dans dcs cas tenant a une situation
particulicre, a l'exigence visee au paragraphe
1, lettre al.
(5) Le President de l'Office europcen dcs
brevets est tcnu d'accorder une derogation
it J'exigencc visee au paragraphe I, lettrc al,
lorsque, it la date du 5 octobre 1973. le rcquerant remplissait les conditions visees au
paragraphc 1, lcttres bl ct c).
(6) Les personnes qui ont leur domicile
profcssionncl ou le Iieu de leur emploi sur
le tcrritoire d'un Etat qui a adhere a la prescntc convention moins d'un an avant la
datc d'expiration de la periode transitoire
prevuc au paragraphe 1 ou postcrieurement it cette datc, peuvent, dans les conditions prevues aux paragraphcs 1 5, durant
une pfriode d'un an a compter de la date
d'effet de l'adhesion dudit Etat, etre inscritcs sur la listc des mandataircs agrees.
(7) Aprcs l'expiration de la periode transitoire, et sans prejudiee des mesures disciplinaires prises en application de l'article
134, paragraphe 8. lettre c), toute personne
qui a ete inscrite sur la liste des mandataires
agrces pcndant ladite periode y demeure inscrite ou, sur requete, y est inscrite a nouveau, sous rcserve de remplir la condition
visec au paragraphc I, Jettre b).

a

(4) Det europeiska patentvcrki.:ts pri.:si·
dent får medge undantag
a) från det krav som angi.:s första meningen under 3, om si.ikandcn visar att han
förvärvat erforderlig kompl'l<.:ns p~i annat
sätt;
b) under siirskilda ormtiindighctcr från
det krav som anges und.:1 1.a.

(5) Det europeiska p~1tcntvcrk.:ts pr.:sident skall medg.: undantag !"rim det krav
som anges under I .a. om sökand.:n den 5
oktober 1973 uppfyllde dL' krav som ange-under I .h och c.
(6) Den som driv..:r rörcls..: i ..:!kr har an·
ställning i stat. som tilltriider denna konvention mindre ;in ett ar för<.: Ulgangcll a\· LlL'n
övcrgångstid som avses under I eller efter
övergångstidens utgtlllg, for under en tid av
ett år från det konvcntion.:n tr~iddc i kraft
för nämnda stat upptagas i fi.irtcckningcn
över auktoriserad.: ombud undn d.: villkor
som anges under 1-5.

(7) Med beaktande av de disciplin~ira iitgärder som vidtagits enligt artikel I 34.8.c
skall efter överg[mgstid.:ns utgiing den som
under denna tid upptagits i förteckningen
över auktoriserade ombud kvarst;\ i förteckningen eller på begiiran p~t nytt upptagas i
denna, om han då uppfyller det krav S<lm
anges under l .h.

DOUZIEME PARTIE

TOLFTE DELEN

DISPOSITIONS FINALES

SLUTBESTÄMMELSER

Article 164

Artikel 16.f.

Ri:glement d'executio11 et protocoles
(1) Le reglement d'execution, le protocole

Tilliimpn in gsf iircsk rij I er <'Ch prot uk ol/
(I) Tillämpningsförcskrifterna.

erkän-
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kcnnungsprotokoll, das Protokoll Ubcr Vorrcchte und lmmunitäten, das Zentralisierungsprotokoll sowie das Protokoll liber die
Auslcgung <les Artikels 69 sirid Bestandteile
<les Obercinkommens.
(2) lm Fall mangclndcr Obercinstim·
mung zwischcn Vorschriften <les Obercinkommens und Vorschriftcn <ler Ausfiihrungsordnung gchen die Ycrschriften <les
Obercinkommcns vor.

Protocol on Recognition, thc Protocol ()Il
Privileges and lmmunities, the Protocol on
Ccntralisation and thc Protocol on the In·
tcrprctaticm of Articlc 69 shall be inll'gral
parts of this Convcntion.
(2) In thc case of conflict bctwecn the
provisions o( this Convcntion and thosc "f
the lmplementing Rcgulations. thc provisions of this Convention shall prcvail.

Artikel 165

Articlc 165

U11ter::.eich111111g -

Ratifikation

SiR11at11re -

R11tificatio11

(Il Dieses Obcrcinkommen licgt fUr die
Staatcn. dic an der Regicrungskonferenz
Uber die Einfi.ihrung cines europäischen Patcntertcilungsvcrfahrens teilgenommcn haben oder die Uber die Abhaltung dieser
Konfcrenz untcrrichtet worden sind und denen clie Möglichkcit der Tcilnahmc gcbotcn
worclen ist, bis zum 5. April 1974 zur Untcrzcichnung auf.
(2) Diescs Obereinkommcn bcclarf der
Ratiiikation;
<lie
Ratifik<.tionsurkunden
wcrden bci der Rcgicrung dcr Bundesrcpublik Dcutschland hinterlegt.

(I) This Convention shall be open for
signature until 5 April 1974 by the Statcs
which took part in the lntcr-Govcrnmcntal
Confercncc for thc sctting up of a Europcan System for the Grant of Patenls or
wcre informccl of thc holding of that eL)llferencc and offered the L)ption of taking
part thercin.

Artikel 166

A rticlc / 6f,

Bcitritt

Accession

( 1) Dicses Obcrcinkommcn stcht zum
Bcitritt offen:
al den in Artikel 165 Absatz 1 gcnanntcn
Staatcn;
b) auf Einladung des Vcrwaltungsrats jedem anderen curopäischcn Staat.
(2) Jcdcr ehcmaligc Vertragsstaat, der
dem Obereinkommen nach Artikel 172 Absatz 4 nicht mchr angchör1, kann durch
Beitritt crneut Vcrtragspartci dcs Obercinkommens werdcn.
(:1) Die Reitrittsurkunden werden bei der
Regierung dcr Bundcsrepublik Deutsehland
hintcrlegt.

(Il This Convention shall be opcn to accession by:
(al thc Statcs refcrrcd to in Articlc 165,
paragraph 1 ;
(b) any other Europcan State at thc invitation of thc Administrative Council.
(2) Any Statc which has bcen a party to
thc Convcntion and has ceased so to be as a
rcsult of the application of Article 172. paragraph 4, may again become a party to thc
Convention by acceding to it.
(J) Instruments of accession shall be deposited with the Govcrnment of thc 1-cderal
Rcpublic of Gcrmany.

Artikel 167

Article 167

Vorhelwlte
(1) Jedcr Vertragsstaat kann bei dcr Un-

(2) This Convention shall be subjeet to
ratification; instruments of ratification shall
be dcpositcd with thc Government of the
Federal Rcpublic of Germany.

Reservations
(I) Each Contracting State may, at th•2
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sur la reconnaissance, le protocolc sur les
privilcges et immunites, le protocole sur la
centralisation et le protocole interprctatif de
J'artiele 69 font partie intcgrante de la prcsente convention.
Cl En cas de divergence en tre le texte de
la presente convention et le texte du reglerncnt d'exccution, le premier de ces textes
fait foi.

nandeprotokollet. protokollet angående privilegier och immunitet. centraliseringsprotokollet samt protokollet angående tolkningen av artikel 69 utgör delar av denna
konvention.
(2) Vid hristande överensstämmelse mellan konventionen och tillämpningsföreskrifterna skall konventionens bestämmelser
giilla före tilnimpningsföreskrifterna.

Articfr Jf>5

Artikt'/ /()5

Sig11at11re -

U11cfrrteck11a11de r>ch ratificering

Ratification

( 1) La prcsente convention est ouverte
jusqu'au 5 avril 1974
la signature des

a
a la

Ltats qui L)Jl( panicipe
Confrrence intergouvernernentale pour !'institution d'un
systcme europeen de delivrance de hrevets
ou qui ont etc informes de la tenue de cctte
conference et auxquels la faculte d'y participer a cte offerte.

Denna konvention är i5ppen för undertecknande till och med den 5 april 1974
för de stater som deltog i regcringskonfcrensen rörande införandet av ett europeiskt
system för meddelande av patent eller som
underriittades om att konferensen skulle äga
rum och erbjöds möjlighet att deltaga i
denna.
(I)

(2) La pres..:nte convention est soumisc :1
ratification: les instruments de ratification
sont deposcs aupres du gouvern..:rnent de la
Rcpublique federale d'Allcmagne.

(2l Denna konvention skall ratificeras.
Ratifikationsinstrumcnt skall deponeras hos
Fi.irhundsrepublikcn Tysklands regering.

Artic/e JM

Artikel IM
A11s/11t11i11g

A cl lu;sion
(Il La prcsente convention est ouverte a

!'adhesion:
al des Etats vises a l'articlc 165. paragraphc I:
bl de hH1t autn.· Etat europeen sur invitatiPn du Conseil d'administration.
(2) Tout Etat qui a etc partie a la present..: convention et qui a cesse de l'ctre en
application de l'article 172, paragraphe 4.
peut it nouveau devcnir partie it la conventiL'11 ..:n y adhcrant.
Cl) Les instruments d'adhesion sant dcposcs auprcs du gouvcrnement de la Rcpublique federale d'Allemagne.

Denna konvention Hr öppen för anslutning
a) för de stater som avses i artikel l 115.1.
(I)

b) på inbjudan av förvaltningsr~idct för
varje annan europeisk stat.
(2) Stat. som varit fördragsslutande stat
men som p~1 siitt sägs i artikel 172.-1- frånträtt konventionen, kan irnyo tilltriida denna genom att ansluta sig till den.
(.'.\ l Anslutningsinst rument skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering.

Article 167

Artikel 167

Reserves

Fiirhehåll

(Il Tout Etat contractant ne peut, lors

(I) Fördragsslutande stat får vid under-
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terzeichnung oder bei der Hin tcrlegung sciner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nur
dic in Absatz 2 vorgesehen·~;1 Vorbchalte
machen.
(2) Jeder Vcrtragsstaat kan1 sieh vorbehalten zu bestimmcn:
a) daB europäischc Patcnte Ubercinstimmcnd mit den fi.ir nationale P1tente geltenden Vorsd1fiftcn unwirksam :;ind oder fUr
nichtig erklärt wcrdcn können, soweit sie
Schutz fi.ir chcmisehc Erzcugn:sse als solche
oder flir Nahrungs- oder Ar:meimittel als
solche gcwiihren; cin solch1~r Vorbehalt
beri.ihrt nicht den Schutz aus dem Patent,
sowcit es ein Vcrfahrcn zur Hcrstcllung
oder Vcrwcndung cines chemi~;chcn Erzeugnisscs Llder ein Yerfahren z.1r Hcrstellung
cines Nahrungs- odcr Arzneiirittcls b..:trifft;
b) daB europäische Patentc Ubcreinstimmend mit den för nationalc :t>atentc geltendcn Vorschriftcn unwirksam ;ind oder fUr
nichtig crkllirt werdcn könncn, soweit sie
Schutz fi.ir landwirtschaftliche oder gartenbaulichc Vcrfahrcn gew~ihrcr .. auf die nicht
bcrcits Artikel 53 Huchstabe b anzuwcnden
ist;
c) dai3 europ~iischc Patcnte iibcreinstimmend mit di:n fiir nationale Patcnte gcltcndcn VMschriftcn cinc kUrzc:·c Laufzeit als
zwanzig J ahrc ha ben;
dl uaB das Ancrkcnnungsprotokoll fiir
ihn nicht verbindlieh sein soll
(.~) Alk von cincm Vcrtragsstaat gcmacht.:n Vnrbehaltc sind fij,. eincn Zeitraum von höchstens zchn Jahren vom Inkrafttrcten diescs Cbercid:ommens an
wirksam. Hat ein Vcrtragsst.11t Yorbehalte
nach Ahsatz 2 Buchstabe a odcr b gcmacht,
so kann dcr VL·rwaltungsrat mit Wirkung
fiir dicscn Staat uie Frist fi.ir alle odcr eincn
Teil dcr gemachtcn Vorbchalte um höchstens fiinf Jahrc verHingern, wcnn dicser
Staat sp~itestens cin Jahr vcir Ablauf dcs
Zeitraums von zchn Jahrcn cinen begriindet..:n Antr;•g stellt, der cs dem Vcrwal.tungsrat crlaubt zu entschciden, d~ B dicscr Vertragsslaat am Ende clcs Zeitr:ums von zchn
Jahrcn nicht in dcr Lagc ist, den Vorbehalt
zurUckzunchmcn.
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time of signature or when depositing its instrument of ratification or accession, make
only the reservations specificd in paragraph
2.
(2) Each Contracting State may reservc
thc right to provide that:
(a) European patents, in so far as they
confer protection on chemieal. pharmaceutical or food products, as such, shall. in accordancc with the provisions applieable to
national patents. be ineffcctivc 0r revocable; this reservation shall not affect protection confcrred by thc patent in so far as it
involvcs a process of manufacture or use of
a chcmical product or a process of manufacturc of a pharmaccutical or food product;
(bl European patents, in so far as they
confcr protcction on agricultural or horticultural processes other than those to which
Article 53, sub-paragraph (b). applics. shall.
in accordancc with thc provisions applicable to national patents, be ineffective or revocablc;
(cl European patents shall havc a term
shorter than twenty ycars, in accordance
with the provisions applicable to national
patents;
(u) it shall not be bound by thc Prntt)col
on Recognition.
(3) Any reservation maclc by a Contracting Stat.: shall have effcct for a 1x·riod of
not more than ten ycars frnm thc L'ntry intl'
forcc of this Convention. However. wherc a
Contracting Statc has made any of the reservations rcferrcd to in paragraph 2(al and
(b). the Administrative Council may. in respcct of such State. cxtend thc period by
not morc than fivc ycars for all or part of
any reservation ma<lc. if that State submits,
at thc latest onc year bcforc the cnd of thc
ten-ycar period. a reasoned rcquest which
satisfies the Administrative Couneil that thc
Statc is not in a position to dispense with
that reservation hy the cxpiry of thc tenycar period.
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de la signaturc ou du dcpöt de son instrument de ratifieati<lJl ou d·adhcsion. faire
4ue ks seuks rl;serves prcvues au paragraphe 2.
12l Tllut Etat eontractant peut se reserver la racultc de prcvoir:
al que ks brevc.:ts curnpcens. dans lamesure ,1[1 ils c<mfcrent la prnteetion :1 (ks produits chimi4ues. pharmaceutiqucs ou alimentaires en tant que tcls. sont sans effet
nu pcuvent l:tre annules eonformcment aux
displl~itilrns en vigueur pour ks brevets natinnaux: cette rcserve n'affccte pas la protection Cl111fcrce par le brevet dans la mesure 0L1 il concerne soit un proccdc de fabricatinn ou d'utilisation d'un produit chimi4ue. soi1 1111 prnccde de fabrication d\111
pniduit pharmaceutique ou alimentaire;
h) que les brevets europecns, dans la mesure oli ils concernent les procedcs agricoles
nu h<)rticoles <llllres que ceux auxquels
s'applique l'artick .'i.\ letlre bl. sont sans
effet Oll peuvent ctre annulCs Cllnformcment
aux dispositions en vigueur pour les brevets
nationaux:
cl 4ue les brevets europeens ont une durec infCrieure
vingt ans, conformement
aux dispositions en vigueur pour les breve's
nationaux;
dl qu'il n'est pas lie par le protocolc sur
la reeonnaissance.
( ~) Toute rcservc faite par Ull Etat contractant produit ses effets pendant une pcriode de dix ans au maximum compter de
l'entrce en vigueur de la prcsente convention. Toutcfois, lorsqu'un Etat contractant a
fait des reserves visces au paragraphe 2,
lettres a) ct b), le Conseil d'administration
pcut, en cc qui concerne lcdit Etat, aendre
cette pcriode de cinq ans au plus, pour tout
ou partie des reserves faites, a condition
que eet Etat prcsente, au plus tard un an
avant l'expiration de la periode de dix ans_,
une demande motivec permettant au Conseil d\tdministration de decider que cet Etat
n'est pas en mesure de renoneer ladite rescrvc ~1 l'expiration de la periodc de dix ans.

a

a

a

14 /W:sdag<'n /977/71'1. I sam/. Nr I. Del C

ti.:cknandet clln vid deponeringen av ratifikations- eller anslutningsinstrumi.:nt gfäa
l'ndast lk förbehitll snm angi.:s under 2.
12! Fördragsslutande ~tal far fiirhehalla
sig riitt all flire~kriva att
al euro1x'iskt patent skall vara 11tan riitlsverkan eller kunna upphiiv<l'i. enligt de bestiimmelser som giiller rör nationella patent, till den di:I patcnt.:t ger i:tt skydd som
avser ki:miska produkter. livsmedel eller liikemedel s;i'nm si1dana: si1dan1 förbl'i1<ill inVl'rkar ej pil patentskyddet till den del patentet avser fiirfarande för tillverkning eller
anviindning av kemisk prndukt eller fi:irfarandi: för tillverkning av livsmedel eller läke1lll'del;

bl europeiskt patent skall vara utan
rättsverkan eller kunna upphävas. enligt de
best1immelser som gäller för nationella patent, till den del patentet avser ~iidant förfarande inom jordbruk L'iler tr1idgi1rdsskötsel
som ej omfattas av artikel 53.h;

e) europeiskt pati:nt skall ha en giltighetstid som iir kortare iin tjugo <lr i enlighi:t
med vad som giiller för nationella patent:
dl den staten ej skall vara hunden av erklin nandeprotokollct.
(3l Förhchiill som fördragsslutande stat
gjort giiller under en tid av högst tio iir fr[m
det denna konvention trätt ikraft. Har
emellertid fördragsslutande stat gjort förbehåll som avses under 2.a eller b, for förvaltningsrt1det i fråga om denna stat förlänga
denna tid med högst fem år, såvitt avser
alla eller del av de gjorda förbehf1llen, om
ifrågavarande stat senast ett ttr före tioarsfristens utgång inger ansökan därom och i
denna anför sådana skäl att förvaltningsrådet finner. att denna stat ej är i stånd att
avstå från förbehållet vid tioårsfristens utgång.
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141 Jcd.:r Vcrlrags~taat, dc1· cinen Vorhchall gemacht h;tL nimml ihn zur[ick. sobald
es dic Umst~indc gcstattrn. Dic ZLtrLicknahrnc dcs \'<irbchalh crfolgt dur<.:h cinc an
dic Rcgicrung dcr l3undesrcpublik [kuhchland gerichktc l\otifikation und wird cincn
Mun<it nach dem Tag des Eingangs dcr Notilikati,,n wirksam.
t:'l Fin nach Absatz 2 Buehstabc a, b
OLkr c gcmachler Vorbchall erstrcckt sich
au r dic curop:iischen Paten te. dic aufgrund
von curnp:iischen Patentanrncldungcn ertcilt WL'rdcn sind. dic wiihrl:nd tkr Wirksamkt:it des Vorhehalls eingcreiehl \\·orden
'>ind. Dcr Vorhchalt bkibt w:U1rcnd ckr gesamten ( iL'itungsdaucr diescr Patcnte wirksam.
(6l kdcr Vorhchalt wird mit Ablaut dcs
in Ahsatz 3 Satz I crwähnten Zcitraums
und, falls der Zeitraum wrhingert \\·orden
isL mit Ablauf des vcrfangcrten Zeitraums
unwirksam; Absätz..: 4 und 5 hkiben unheriihrt.

(4l Any Contraeting State that ha' madc
a res.::rvation shall withdraw this reservation as soon as cireumstances perrnit. Sueh
withdrawal ~hall be madc hy notifieatilln
addressed tn the G1wcrnment ,ir the F.::deral
Repuhlic <lf Germany and 'hall take effect
one nwnth frnm thc date of rcceipt of'
su.::h nlltifieation.
( 5) Any rc>ervation madc m ace1)rdance
with paragraph '.2(a), (h) or (c) 'hall apply
to European patents grantcd on Furopean
patent applieations filed during thc period
in whieh the reservation has cffcct. The dfcet L)i the reservation shall continue fo1 th<:
tnm ol ihe patent.

Artikel f(i8

Articl<' /6K

(f1l Without prejudicc to paragrapho; 4
and 5, any reservation shall ceasc to have
effcet on expiry of thc period rderred to in
paragraph 3, first sentenee, or. i r the period
is extended, on expiry of thc extcndcd period.

I< ii 11111 Iicha A 1111·e1[(/ 1111,;shereich

Ferritorial fie/d of application

t I) frtkr Vcrtragsstaat kann in seiner
Ratifikations- ndcr Heitrittsurkunde oder zu
jcdcm sp~itL'rcn Zcitpunkt durch einc Notifikation an dic Rcgicrung dcr Bundcsrcpuhlik Dcutschland erkl:in:n. dal.I das ObercinkL)Jllmen aut alle odcr cinzelne Hnheitsgebietc anzuwenden ist, för tkrcn auswärtige 13eziehungen er verantW•)rtlieh ist. Die
flir den betreffenden Vcrtragsstaat erteilten
europ:iischen Patcnte haben auch in den
Hoheitsgebieten Wirkung, fiir dic cinc solche Erklärung wirksam ist.
(2) Is! dic in Absatz I g1:nannte Erklärung in der Ratifikations- odcr Beitrittsurkundc enthaltcn. so wird sic glcichzcitig mit
dcr Ratifikation odcr dem Bdtritt wirksam:
wird dic Erklärung nach de· Hintcrlegung
der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
ciner Notifikation abgegeben. so wird dicsc
Notifikation sechs Monatc nach dem Tag
ihres Eingangs bei der Rcgicrung dcr Bundesrcpublik Dcutschland wirksam.

(I) Any Contracting Statc may declarc
in its instrument of ratificatinn or accession. LH may inform the Ciovcrnmcnt of thc
f"edcral Rcpublic of Ciermany by \vritten
notifieation any time thcrearter, that this
C\mvcntion shall be applicablc to onc or
morc of thc territorics for thc externa! relations of which it is responsible. European
patents granted for that Contracting State
shall also havc cffcct in the tcrritorics for
which such a declaration has taken cffect.
t2) lf the dcclaration rderred to in paragraph I is contained in thc instrument of
ratification or accession, it shall lake effcct
on thc same datc as the ratification or accession; if thc declaration is madc in a notification after thc deposit of thc instrument
of ratification or accession, such not i fication shall take cffcct six months after thc
datc of its reccipt by the Government of the
Federal Republic of Gcrmany.
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(4) Tout Etat eontraetant qui a fait une
rcserve la retire aussitot que les eireonstances le permettent. Le retrait de la rcserve
est cffectue par une notifieation adressce au
gouvcrnement de la Rcpublique federale
d'Allemagne: ce retrait prend effet un mois
apres la date de la reception par ee gouvernement de ladite notifieation.
( 5 l 1\.iute rcserve faite en vertu du paragraphe 2. lcttres al. b) ou el. s\~tend aux
brevets europccns dclivrcs sur la base de dernancks de brevet europcen dep1.1sces pendant la pcriode au eours de laquelle la rescrve produit ses effcts. Les effets de eette
reserve suhsistent pendant toute la duree de
L·es brevets.

(4) Fördragsslutande stat som gjort förbeh[ill skall äterkalla detta s[1 snart omständigheterna medger. Atcrkallelsc skall ske
genom meddelande lill Förbundsrepubliken
Tysklands regering. Aterkallclsen träder i
kraft en m:mad efter den dag df1 nämnda
regering mottog meddelandet.

(.'i) förbeh~dl som avses under 2.a. b eller e. gäller i fråga om europeiska patent
som meddelas på grund av europeiska patentansökningar vilka ingivits medan förheh<illet iir i kraft. Rättsvcrkan av d.::tta förhch:'dl bcstiir under dessa patents giltighetstid.

Om ej annat fiiljer av vad som sägs

(<ll Sans prcjudiee des dispositions des
paragraphes 4 et 5. llllllc reserve cesse de
produire ses cffcts i1 l'expiration de la pcri11d..: visee au paragraphe ~- premierc
phrasc. ou. si cette pcriode a etc etenduc.
au tcrmL~ dc la pcrinde d'L'Xtcnsi1rn.

under 4 LlCh 5. upphör dttsverkan av fi.irbehal\ vid utgangen av den tid sLim avscs i
första meningen under 3 eller. om denna tid
fi.irlängts, vid utgimgen av den förlängda tiden.

Ar1icl<' 168

Anikd 168

Clw//lfi d'11pplic111io11 1erri1ori11/

(; ,., 1gr11/isk I I il lii/11pili11gs1 >111 nii/l'

(Il Tout Flat eontraetant pcut declarer.
dans s11n instrumcnt de ratifieation ou d'ad-

(Il fiirdragsslutande stat far i sill ratifikati1111-,- eller anslutningsinstrumcnt dlcr
vid senare tidpunkt i skriftligt meddelande
till Fiirbundsrepubliken Tysklands regering
förklara. att denna konvention skall giilla
för visst omrfide eller vissa omriiden fi"ir
vars utliindska fiirbindelser denna stat svarar. Europeiskt patent som mcddclats för
den staten skall ha riittsvcrkan liven i de
omriidcn i friiga 11111 vilka s:idan förklaring
tr;itt i kraft.

hcsillll. ou i1 tout momcnt ultcricur. dans
une notifieatiL>n adressec au gouvcrncmcnt
de la Rcpubliquc feckrale d'Allemagnc. quc
la eonn·ntinn est applicahle it un 11u plusieurs tl!rritoir..:s p11ur lesquds il assume la
r.:sponsahilite des rdations extcrictircs. Lcs
hrcvets e11r11pcc11s dclivres pour ect Etat ont
cgalcment cffct sur lcs territoires pour lcsquds cclte dfrlaration a pris dfct.
12) Si la declaration visec au paragraphc
est induse dans ['instrument de ratificatiL1n llll d'adhesion. elle prcnd effet a la
mO:me date que la ratification ou l'adhcsion:
si la dcclaration est faitc dans une notifieation poslcrieure au depöt de !'instrument
l.ic ratification ou tl'adhcsion. cettc notifieation prend cffet six mois apres la date de sa
rceepti1m par le gouvernement de la Republique fcdcralc d'Allemagnc.

(o)

12l .:\r förklaring som av,cs under I intagen i ratifikations- eller anslutningsinstrumentct. triider den i kraft samtidigt med ratifikationen eller anslutningen. Avges sadan
förklaring i meddelande efter det ratifikati1lns- eller anslutningsinstrumcntet deponerats. tr1ider förklaringen i kraft sex miinader
cflcr den dag dii mcddclandet mottogs av
Fiirhundsrepubliken Tysklands r•:gering.

Prop. 1977 /78: I. Del C

212

(3) Jcdcr Vcrtragsstaat kann jcdcrzcit erklän:n, daB das Obcrcinkommen fi.ir alle
oder cinzclne Hohcitsgcbictc fiir dic er
nach Ahsatz 1 cinc Notifikation vorgenommen hat. nicht mchr anzuwenden ist. Dicsc
Erkfärung wird cin Jahr n~,ch dem Tag
wirksam. an dem sic der Rcgicrung der
Uundcsrepuhlik
Deutschland
notifizicrt
wordcn ist.

(3 l Any Contracting State may at any
time declare that the Convention shall cease
to apply to some or to all of thc tcrritorics
in respect of which it has given a notification pursuant to paragraph I. Such dcclaration shalt take cffcct one year aftcr thc datc
on which thc Government of the Federal
Republic of Germany rcccived notification
thereof.

Artikel 169

Arric/e 169

/11kraf11reren

F111ry i1110 fore<'

(Il Dicscs Obcrcinkommcn tritt in Kraft
drei Monatc nach HintcrlcgLng der lctztcn
Ratifikations- oder Ucitrittsurkundc von
sechs Staaten. in dercn Hohcitsgebiet im
Jahrc 1970 insgcsamt mindcstcns 180 000
Patcntanmcldungcn flir dic Gcsamthcit dicscr Staaten cingcrcicht wurden.
(2) kdc Ratifikation oder jeder Beitritt
nach lnkrafttrcten dicses (jb,:reinkommens
wird am erstcn Tag clcs drillen Monats
nach der Hintcrlcgung tkr Ratifikationsodcr Bcitrittsurkundc wirksarn.

(I) This Convcntion shall en ter into
force thrce months after thc dcposit of thc
last instrument of ratification or accession
by six States on whosc tcrritory thc total
numbcr of patent applications filcd in 1970
amounted to at lcast I 80.000 for all the
said Statcs.
(2 l Any ratification or accession after
the entry into force of this Convcntion shall
takc cffect on the first <lay of thc third
month after thc dcposit of thc instrument nf
ratification or accession.

Ar1ikd 170

Arlic/e 170

A uf11ah1111•hcirrag

/nilial cu111rih111io11

(Il k<.kr Staat, tkr nach Jnkrafttrcten
dicsL'S Uhen:inknmmcns das Cbercinkomrncn ratifizicrt odcr ihm hcitritt. hat der Organisation cincn Aufnahmebcitrag zu zahlcn. dcr nicht zLirLickgczahlt w ..rd.
(2l Dcr Aufnahrnebcitrag beträgt 5 c;;.
eks BL'trags, dcr sich crgibt. wenn der fiir
dL'll hetrdfcndcn Staat nach dem in Artikel
40 Ahs:itzc 3 und 4 VLH·gcsch,:ncn AufhringungssL"hliisscl crmittcltc Pwzentsatz. eter zu
dem Zcitpunkt gill. zu dem die Ratifikation
odcr dcr Ueitritt wirksam wird, auf dic
Summc der von ckn iibrigcn Vertragsstaaten
bis zurn Abschlul3 dcs dies.~m Zeitpunkt
vorangchenden Haushaltsjahrs gcschuldeten
bcsondercn
Finanzbciträgc
angewendet
wird.
(3) Werden bcsondere Finanzbeiträge fi.ir
das Haushaltsjahr. das dem in Absatz 2
genanntcn Zcitpunkt vorausgeht, nicht

( 1l Any Statc which ratifics Llr accedcs
to this Convention after its cntry into forcc
shall pay to thc Organisation an initial
contribution, which shall not be rcfunded.
(2l The initial contribution shall be 5 c;,
of an amount calculatccl by applying the
pcrcentagc obtaincd for the State in question. on the datc on which ratification or
accession takes cffcct. in accordancc with
the scalc providecl for in Article 40. paragraphs 3 and 4. to the sum of thc special financial contributions duc from the othcr
Contracting States in rL·spcct of the accounting periods preccding thc datc rcf crrcd to above.
(3) In thc event that special financial
contrihutions wcre not rcquired in rcspcct
of thc accounting period immcdiately prc-
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Tout Etat CLllltractanl pcut a lout
momL'nt <.kclarer que la convention cesse
d\:tre applicablc it ccrtains nu it l'ensemblc
clcs tcrritoires pour lcsqucls il a fait une
dcclaration en vcrtu du paragraphe I. Cette
dfrlaration pn:nd dfet it rexpiration d'un
dclai d'une annee it compter du jour ou le
gouvernement de la Rcpublique federale
d"Allcmagnc en a rcc;u notification.

13) Fi.irdragsslutande stat kan n(ir s<im
helst förklara. att konventionen skall upphöra att gälla för visst omr~tde i fritga om
vilket eller fi.ir alla omritden i fr{tga lml
vilka denna stat l(imnat meddelande s<im
avses under 1. Sitdan fi)rklaring tr~ider i
kraft ett ttr efter den dag dii Förbundsrepubliken Tysklands r.:gering mottog meddelande om förklaringen.

Artic/e 169

,.1 rtik<'i fh<J

(3)

L"11tr1;c <'Il 1·ig111•11r

I k raf 11 riidw11/1'

( 1) La prcsente convention enlre en vigucur trois mois aprcs le dcpöt du dernier
des instruments de ratification ou d"adhcsion de six Etats sur le territoire desquels le
nombrc total de demandes de brevet deposces en 1970 s'cst elen~ it I 80 000 au moins
pour !"ensemble desdits Etats.
( 2) Toutc ratification ou adhesion posterieure it l"entrec en vigueur de la prcscnte
convention prend cffct le premier jour du
troisicme mois suivant le dcpöt de !"instrument de ratification ou d"adhesion.

(I) Denna konventinn tr(idL·r i kraft tre
manader efter depositinn av det sista ratifikations- eller anslutningsinstrume11tet fr;in
sex stater inom vars omddcn sammantaget
under iir 1970 ingavs sammanlagt minst
180 000 patentansökningar.

A rticle 170

Artikel 1711

Coti.rntion initia/e

T iI Il rih/eshidrag

( 1l Tout Etat qui ratifie la prcsente eonvcntion ou y adhcre apres son entree en vigueur vcrsc it !'Organisation une cotisation
initiale qui ne sera pas rembourscc.

(Il Stat som ratificerar eller ansluter sig
till denna konvention efter det den triitt i
kraft skall till organisationen betala ett tillträdesbidrag, som ej hterbctalas.

(2) La cotisation initialc est cgale a 5 ':i:
du montant qui resulte, pour Ull tel Etat, de
l'application, au montant total des sommes
dues par les autres Etats contractants au
titre des exercices budgetaires anterieurs, de
la clc de repartition des contributions financieres exceptionnelles. prevue a l'article 40,
paragraphes 3 et 4. telle qu'elle est en vigueur a la date a laquelle la ratification ou
!'adhesion dudit Etat prend effet.

(2) Tillträdesbidraget utgör fem procent
av det belopp som crhitlles genom att av
summan av de särskilda ekonomiska bidrag
som övriga fördragsslutande stater varit
skyldiga att betala för samtliga tidigare räkenskapsår beräkna den andel som, enligt
de fördelningsgrunder som anges i artikel
40.3 och 4, gäller för ifrågavarande stat den
dag då denna stats ratifikation eller anslutning träder i kraft.

(3) Dans Je cas ou des contributions financieres exceptionnelles n'ont pas cte exigces pour l'exereice budgetaire qui precede

{3) Påfördes de fördragsslutandc staterna
ej särskilda ekonomiska bidrag för räkenskapsåret närmast före den tidpunkt som

(2) Ratifikation elkr anslutning efter det
denna konvention triitt i kraft tr~ider i kraft
första dagen i tredje miinaden efter depositionen av ratifikations- eller anslutningsin·
strumentet.
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mehr gd<)rLkrt. SL) ist der in Absatz 2 genannk Aufhringungsschliissd dcrjei1ig.:. dn
auf den hL:trdfrmkn Staat auf d.:r CirunJlagc dl'S ktztcn Jahrs, rnr Jas bcsondcr.: Finan1.b.:itr~igl' 1.u 1.ahkn warL'n. anzuw.:nckn
ge\V~~L'll \ViirL...

c.:ding th.: dal<: rdcrrcd IL' in paragraph .::',
till' scak of contributions rcfrrr<:cl In in that
paragraph shall b.: thl' scalc that would
havc b.:.:n applicable lo thc Stat.: rnnccrned
in r.:sp.:ct llf the last year for which financial contributions w.:re n:quired.

Artike/ 171

Artic/e 171

(jl'/t1111g.\'i/1111cr <les O/lat'i;1ko1111111·11s
Di.:scs Cbcreinkllmm.:n
gr.:nzt<.: Zo:it gL'schlosscn.

wird

auf

unb.:-

D11ratio11 of the Co111·ctlliu11
The pr.:sent C\mv.:ntion shall be nf unlimit.:d duration.

Artikt'/ 17:!

Article 172

R1·1·isio11
(Il Dil'ses
1'.i>nkrL~nzcn

Ub<:rL'ink<.Hnmen karrn durch
d.::r V.:rtragsstaakn r.:vidiert

wcrd.:n.
!2l Dil' Konfcrcnz wird vom V.:rwalt ungsrat vl1rlx·rL'itl'l und einho:rufrn. Sic ist
nur beschluf3föhig. wenn mindcsll'ns drei
Vicrtel dcr V.:rtragsstaatcn auf ihr vertretcn
sind. DiL' rcvidi.:rte Fassung <.ks Uh.:r.:inknmm.:ns b.:darf zu ihrer ,\nnahm.: dcr
DrL'i\'iertelmchrh.:it dcr ~1uf dcr Konkrenz
VL'rtro:tl'ncn
Vi:rtragsstaall'n.
die
eine
Stimm.: ahgl'b<:n. Stimm.:nthaltung gilt
nicht ab Stimmabgabc.
( :> l IJic r.:vidierte fassung dcs Obcrein·
kllmrnens tritt nach Hinterlegung der Ratifikation'- oder Beitrittsurkundcn durch dic
von der Konl'ercnz frstgesctzle Anzahl von
Vcrtragsstaaten und zu dem von ckr Konfer.:nz bcstimmten Z.:itpunkt in Kraft.
(-Il Die Staaten. die dic revidicrte Fassung d.:s Oba.:inkommcns im ZL'itpunkt ihrcs lnkrafttrelcns wcdcr ralifizicrt habcn
noch ihr beig.:treten sind. gchören von diesem Z.:itpunkt dem Obcreinkommen nicht
mdir an.

lfrl'isio11
(I) This CL)(lVl'ntion may be reviseJ by a

Cl1nfrr.:nc<.: of th.: Contracting

( 2) The Confrrence shall be preparcd
and cnnvencd by th.: Administrative Coun.:il. Th.: Confrrcnc..: shall not be dc.:med to
hc validly constituted unlcss at kast thre.:L!llarll'rs of the Contracting States ar.: r<:prcs.:nted at it. In ord.:r lo adopt thc revised text th.:re must be a majority of threcquarll'rs of the Contracting Statl's repr.:scntl'd and VL)ling at the Confcrcncc. Abstl'ntions shall not b.: considered as votes.
(3 l Th.: rcvis.:d text shall en ter into forc.:
whcn it has bc.:n ratificd L)r acceded lll by
thc number of Contracting Stall's specificd
by thc Confrr.:nce. and at thc timc spccified
by that Conkrence.
(..\) Such States as have not ratificd or
acceded to the reviscd text of thc Convention at lh..: lim.: ol' its entry into forc.: shall
cease to be parties to this Convention as
from thal timc.

Article 173

Artikel 173
Strl'itigkeiten :::.wische11 Verrragsstaaten
(I)

J edc Strcitigkeit zwischen Vcrlrags-

staaten iibcr die Auslcgung oder Anwendung diescs Dbcrcinkommem. dic nicht im
Verhandlungswcg beigclcgt wordcn ist, wird

St~1ll's.

JJisp11te.1· between Co11tracti11g State.1·
(1) Any

dispule betwcen Contracting
Sta\es conccrning the interpretation or application of the present Convention which is
not scttled by negotiation shall be submit-
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cclui 0t1 se '>ituc la date viscc au paragraphe
2. la de de repartition :1 laqudle lcdit paragraphc foit l"L;frfCIH.:C est ecJle yui aurait CIC
applicablc a l'Etat en cause pour le dernier
exereieL· budgctaire au titre duqul'I (lcs
contrihutions finaneil:res L'xc.:eptionnelles nnt
etc appl'kcs.

avses undc.:r 2. skall dl' fördclningsgrunder
som diir avses vara de fördelningsgrundc.:r
s<'m skulk ha giillt flir ifdgavarande stat
för det ..,cnastc riikc.:nskapS:il· fiir vilket. s;irskilda ckrn111miska bidrag piifi.irdes dessa
-.later.

Arlicfr 171

.·lrrikc/ 171

/Jurl;,.

I .a pr0sentc c<mvcntion e;;t conclue sans li-

mitat i1.111 1k durfr.

I\ 01/ \'<'I// j, l/1<'11.\'

~i/I i;.:/li'l.l'f ii/

D..:nna k,1mc.:ntion g;iller fl.ir nbegrfosad
tid.

.-ll'lic/I' 172

Artik<'i 172

f?t;l'i.l'iUtl

Ucrisi<.111

(I I 1.a pr0SL'llte conventi<.111 pcut ctrc rcvi-,0c par unc L'<.lllfcrencc des Etals C\111tracta11ts.
t 21 I .a confrrcnce est prcparec ct con\'llq11cc par le C1rnseil d·administrati,1n. Ellc
nc dclihi.'rL' \·alablcmcnt quc si les trois
yuarh au nwins lks Etats partil.!s :1 la Cllnvcntinn y s,1nt rcprcscntc>. Pnur 0trc
adnptL;_ lc ll:xtc rc\·isc de la com·cntinn dnit
l:trL' apprnuv0 par ks trois yuarts dcs [tals
parties rL'pr0-;L'nt0s :1 la confcrencc et votants. l."ahs\l'11til111 n·cst pas c•msidcr0e
l.lll11illC Ull \'Oll'.

(-f) Les Etats qui. i1 la datc d·entrccn cnvigueur de la L'l1n\'L'nt ion rcviscc. ne !'ont pas
ratilicL' ,1u n"y unt pas adhcrc. cessent d'ctrc
par! ie' i1 la prcsentc c.:onvention i1 eompter
dL' laditc datl'.

(Il Denna k,1n\·cntinn kan revidc.:ras av
en knnlL'rL·ns bL·ståcn1k av de fördragsslutande statc.:rna.
(2) S<idan knnkrc.:ns liirbnedcs och sammankallas av forvaltningsriitkt. Konferensen iir heslutsmiissig endast 11m !llinst trL'
fjiirdc.:delar av de tlirdrag..,slutandc.: staterna
iir fiirdriidda vid knnkri.:nscn. För antagande a\· rL'vidl'l'ad IL'Xt a\· konventionen
kriivc.:' tre fjiirdcdcls maj<)ritL'I av de.: fiirdrag-,slutande statc.:r som iir fiirctriidda vid
k1.1nfL·rensL'n ni.:h avgc.:r sina riistc.:r. l\c.:dlagd
riist skall anses s1.1111 icke avgiven.
U l Knnvcnt i,rncns rnidnadc kx t träder
i kraft sedan ratifikati(1n'>- <.:!kr anslutningsinst rumc.:nt Lkp,1nerats av dc.:t antal fi:irdrag<.slutand..: stater SL1111 kt111fc.:rensen faststiillt ni.:h \"id 1kn tidpunkt som k<1nfcrL'nscn
angi\·it.
t-1-l Stat som varkc.:n ratit'ic.:rat ,_,lkr anslutit sig till kl111VL'ntinnc:n.s rn·idc:rade lL'Xl
niir dc.:nna text tr;ider i kraft upphiir frirn
den tidpunkten att vara pal'I till knnH'nliPnc·n.

A rticfr 173

Ar1i/;,e/ /73

L' I Le tcxk' rc\ isc de la l'Oll\'Clltion cntrc
L'll vigL1L't1r :1pri:s le d0pöt de-. instruments
de ratilicati1111 ou d·adhcsion d'un nombrc
d'Etats dL'krmin0 p<tr la c<1nfcrcnec ct :1 la
date qu\'ilc a fixfr.

Uifl,;r('ncls c111n· !:'tafs co11fraclcfllf.1

(Il TlH1t
tants. yui
l'applicati,111
n'a pas etc

diffcrL'nd L'ntre F.tats contracconeerne l'i11tcrprctatim1 ou
de la prcsente eonvc.:ntion c.:t
reglc par voi..: de ncgociation.

Ti·isf<'r

111d/e111 fiirdrag.1.1"/111a11cle sfaft'r

t Il Tvi-,t mellan fördragsslutande stater
ang;iendL· tl1lk11ingen c.:llcr tilliimpningen av
denna knnvention, sum c.:j kunnat !i.isas genom förhandling. skall p~1 hegiiran av nagnn
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aul Ersuchen eines hcti:iligtcn Staats dem
Vcrwaltungsrat untcrbrcitct. dL'r sich hcmiiht. ci11<.: Einigu11g zwischcn dicscn Staatcn
hcrbci1.u fiihrc11.
t2l \\'ird einL' Sl1ichc Finig11ng nicht inncrhalb von scchs i'vlnnatcn nach dL'Ill Tag
erziclt. an dem dcr \'crwaltungsrat mit der
StrL'itigkcit bdal3t \\·orden ist, so kann jcdcr
bl'teiligte Staat dic Stn:itigkeil dem lnternatil1nal..:n Cicriehhhnl zum Erla13 cincr bindl'llden Lntsch..:idung unterbr<~itcn.

tcd. at thc rc4t!est l1f onc of the Statcs co11
ccrncd. tn thc Administrative Council,
,,-hich shall cn<lcavl1ur to bring ahout agrei:ment bctwccn thi: Statcs conccrni:d.
12) lf such agrccment is not reachcd
'' ithin six nll1nth-. f1\1m thL' date when the
Administrative Council was seized of thc
dispulL'. any nnc of thc Statcs cnnccrned
may suhmit thc disputc to thc lntcrnational
Cnurt of .lusticc fora hinding dccisi<1n.

Artikd 174

A rtic/c• 174

I\ ii11dig1111g

f)c111111ciatiu11

kder Vcrtragsstaat kann diCSL'S UhcrL·inkommL'll jcdcrzcit kiindigcn. Dic Kiindigung '' ird dcr Rcgicnmg dcr Bundcsrcpublik Dcutschland notifizicrt. Sic wird cin
Jahr nach dem Tag di..:ser Nl1tifikation
wirksam.

:\ny C\rntracting Stall' may at any time
dc1wuncL' thi-. C\111\'l'lllion. Notification of
di:nunciati,rn shall be given to thi: Govcrn111c111 of the FcdL·ral Rcpublic of Cicrmany.
DL'llllllCiatinn -.hall lake dfcct nni: year arIL'r the datL' nr reccipt of such notifieatinn.

Artikd 175
A 11ircclzt<'rl/lllt1111g 11·c1ft/c'1'\\'o;·h1·11cr Rcc/ztt'

Art ic/e 175

t I) Hiirt L'in Staat nach Artikel 172 Absatt. -I l1dcr Artikel 174 auf. Vcrtragspartci dicscs UhcrL·inkllmmcns zu scin. so hcriihrt dies nicht die nach dicscm UbercinJ.;.,1111mcn berL·its erwnrhcncn Rechtc.
( 2 l Die
euwpiii~ch..:n
Pall'ntanmcldungcn. di\.' zu d1:m Zeitpunkt anhlingig
sim!. zu dem cin bcnannter Sta<tl aufhi.irt.
VerlragsparlL'i dicses Cbcreinkommcns zu
sein. werden in hu.ug aur dic:;en Staat Vl11ll
Lurnp;iisd1L'll l'atentamt so weiterbl'!1andelt. als l1h dcs Chcrcinknmmcn in dcr 11ach
dicscm Zeitpunkt gcltcnden h1ssung auf
dicse11 Staat anzu\\L'ndcn \\'lire.
(3) Ahsalz 2 ist auf curopliische Patcntc
.inzuwe11den. liir die zu dem in Absatz 2
gc11annten Zcitpunkt cin Eimpruchsvcrfahrcn anh~ingig oder die Einspruchsfrist 1wch
nicht ahgclaufcn ist.
(-1) Das Rccht cincs chcmalgcn Vcrtragsstaats. ein curoptiischcs Pat1:nt nach dcr
rassung dcs Uben.:inkomm..:ns Zll bchan<leln. dic auf ihn anzuwcmJ,~n war. wire!

l'n'.l<'t'\'clfion oj acq11ired rig!zt.1

( I l 1n t hc cvcnt of a Statc ceasing ll.1 he
party to this Convcntion in accmdancc with
Articlc 172. paragraph -1. or Article 17-1.
rights alrL'ady ac4uired pursuant ll1 this
C<1nventi,1n shall nlll llL' impaired.
!2l A Furnpean patent application which
is pending whcn a dcsignatcd Statc cca~es 1<1
he party to the Convention shall be prncesSL'd by thc 1-:uropcan Patent OffiCL'. in so far
as that Statc is conccrned. as if thc CnnvenliL'1l in force thncaftcr wcrc applicahle tn
that Statc.

!3 J The provisions ot' paragraph 2 shall
apply IL' European patents in rcspcct of
which. on the datc mentioncd in that paragraph, an opposition is pcnding or thc l1ppositio11 period has not expircd.
t-ll Nothing in this Artick shall affcct
the right of any Stall' that has ccased to be
a party ll1 this ConvcntiL1n to treat any European patent in accordancc with thc text
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e~t. sur demande de l'un des Etats intcresscs, soumis au Conseil d'adrninistration qui
s'emploic ~l provo4uer un accord cntrc lcsdits Etats.
( 2) Si un tel aeCl'l"d n \:st pas real ise dans
un dclai de six mois <I compter de la date :'t
laquelle le Conseil d"administration a cte
saisi du differend, l"un quclconque des Etats
en cause peut porter le difrfrend devant la
Cour internationalc de Justicc' en vue d"unc
dceision lian! les parties en cause.

av de hni.irda staterna hiinskjutas till förvalt11i11gsri1det, som skall försöka fil till
stilnd l!n uppgörelse mellan dl! berörda statern<t.
(2) Kommer ej sådan uppgörelse till
st<"\nd inom sex månader från den dag dii
tviskn hiinsköts till förvaltningsrådet, för
envar av de berörda staterna hiinskjtita tvisten till internationella domstolen för bindandl! avgörande.

Article IN

Artikd 174

De11011ciatu11

U ppsiigning

Tout Etat contractant peut a tout moment dcnonccr la prcscntc convention. La
dcnonciation est notififr au gouvernemcnt
de la Rcpublique federale d"Allemagne. Ellc
prend dfct rexpiration du delai d\mc annec a compter de la date de reception de
cettc notification.

Fi..irdragsslutande stat får niir som helst
uppsiiga denna konvl!ntion. Meddclamk om
uppsiigning skall tillstiillas Förbundsrepubliken Tysklands regering. Uppsiigning triider
i kraft ett iir efter den dag d{1 si\dant meddelande mottogs.

A nicle 175

Artikel 175

a

/m·erkan pd 11ppko11111a riittighe1er

Rl;.1·e1Tc cles clroits ac1111is

a

(I) Fri'mträder stat denna konvention en-

la eonvention en vertu de rarticle 172, paragraphe 4, ou de l"article 174 il n·est pas
portc atteinte aux droits aequis anterieuremcnt en vertu de la prcsente convention.
(2) Les ckmandcs de bn.:vet europcen, en
instance a la date a laquellc un Etat dcsigne
eesse d'etre partie [1 la convention. continuent a ctre instruites par l'Officl! europel!n
des brevets, en Cl! qui coneernc lcdit Etat,
comme si la convention. tcllc qu'elle est en
vigul!ttr aprcs eette date, lui etait applieable.

ligt artikel 172.4 eller artikel 174, skall
detta ej inverka på rättigheter som redan
uppkommit enligt denna konvention.
(2) Europeisk patentansökan, som är anhfogig niir designerad stat upphör att vara
fördragsslutandc stat, skall såvitt avser
denna stat handläggas av del europeiska patentverket som om konventionen i den efter
denna tidpunkt gällande lydelsen hade varit
tillämplig på den staten.

( .3) Les dispositions du paragraphe 2 sont
applicables aux brevets l!uropecns a l'egard
desqucls, a la date mentionnC.C audit paragraphe, une opposition est en instance ou le
dclai d'opposition n'est pas cxpirc.
(4) Le· present articlc ne portc pas atteintc au droit d'un Etat qui a cessc d'ctrc
partie a la prcsente convention d'appliquer
aux brevets curopeens les dispositions du

(.3) Vad som sägs under 2 skall tillämpas
pä europeiska patent i fråga om vilka, vid
den tidpunkt som där avses, invändningsförfarande lir anhängigt eller invändningsfriskn ännu ej utgått.
(4) Bestämmelserna i denna artikel inverkar ej på den rätt som stat, som frånträtt
denna konvention, har att i fråga om europeiskt patent tillämpa konventionen i den ly-

(I) Lorsqu'tm Etat cessc d'etre partie
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dun:h dicscn Artikel nicht bcriihrt.

to whieh it was a party.

Artikel 176

Articlc 176

Fi11a11;:,i<'ile /?<'chte und Pf lic/zten ci11es
a11Sfi<'schiccle11c11 V l'rtragsstaats

Fi11a11cial rii;lzt.1· and oblil{atic>11.1
uf af orm er Contracting Statc

l I) leder Staat, dcr nach A·tikcl 172 Absatz 4 oder Artikel 174 nicht mehr dem
Obereinkommen angchi_irt, erhUlt dic von
ihm naeh Artikel 40 Absatz 2 gcleistcten
besonderrn Finanzbeitdge von dcr Organisation erst zu dem Zeitpunkt und den Bcdingungcn zurikk. zu denen die Organisation be~undcre Fin~111zbeitriigc, die im glcichen Haushaltsjahr von ander ~n Staaten gezahlt wurden siml. zuriickzahlt.

( l) Any Slak which has ccased to be a
party to this Convention in accordance with
Article 172, paragraph 4, or Artit:le 174.
shall have thc special financial contribulions which it has paid pursuanl to Article
40. paragraph 2, refundcd to it by the Organisation only at the time and under the eonditions whcreby thc Organisation refunds
special financial contributions paid by other
States during the same accounting period.

( 2 l Dcr in Absatz I bczeichnctc Staat hat
den in Artikel 39 gcnanntcn Antcil an den
Jahrcsgcbiihrcn fiir dic in dic~.cm Staal aufrechtcrhaltenen europ~iischen Patente auch
in dcr Höhe weitcrzuzahlcn. die zu dem
Zcitpunkt maf.lgehend war. zu dem er aufgchiirt hat. Vcrtragspartei zu scin.

(2) The State rcferred to in paragraph
shall. evcn aftcr ceasing to be a party tu this
Convention, continue to pay the proportion
pursuant to Articlc 39 of renewal fces in ITspect of European patents remaining in
force in lhat Statc. at thc rate currcnt on
tho.:: date on which it ccased lo be a party.

Artikel 177

Artic/e 177

Sprac/ll'll des Uherci11ko111111<'11s

l.11t1g1111ges of tlz<' Co11\'l'lllio11

(I) Dicscs Obcreinkommen ist in einer
U P;.:hrift in deutscher, englischer und franzfoischcr Sprache abgdaBt, wobei jeder
Wortlaut glcichermafkn vcrbindlich ist,
und wird im Archiv dn Regierung der
Bundesrcpublik Dcutschland hinterlegt.
(2) Fassungcn dcs Obercinkommcns in
anderen als den in Absatz I gcnanntcn
Amtssprachcn von Vertragsstaaten, dic der
Verwaltungsrat genehmigt hat. geltcn als
amtliche rassungen. Bei l\1ci'1ungsverschiedenhciten iiber dic Auslcgun~: dcr verschiedenen FassungL'n siml die in Absatz I genannten Fassungen maBgebencl.

(I) This Convcntion, drawn up in a
singlc original. in thc English, French and
German languages, shall be clcposited in the
archives of thc Government of the Federal
Rcpublic of Gcrmany, the threc texts being
equally autht:ntic.
l2J The texts of this Convention drawn
up in official languages of Contracting States othcr than those referred to in paragrnph I shalL if thcy havc been approvccl
by the Administrative Council. be considercd as official texts. In the cvent of conflict
on thc interpretation of thc various texts,
the texts rcferred to in paragraph I shall be
authentic.
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tcxti: di: la convention a laqudlc il ctait partie.

dclsc S<llll giilldc för den stakn.

Artic/e 176

Artikel 176

Droit.1· et obligation.1· en 111atic~re /i11a11cit'•rt'
d'tm Ltat co11tracta111 ayant ces.1·1; d'hre
partic cl la co111·c11tio11
(I) Tout Et;.it qui a cessc d'C!ri: partii: it
la prcsenti: convi:ntion, en application de
l'article 172. paragraphe 4 ou de l'articlc
174 n'est remhoursc par l'Organisation des
contrihutions financicres ex<.:eptionnelles
qu'il a vcrsecs au titre de l'article 40. paragraphc 2, qu'a la datc et dans les conditions
ou !'Organisation remhourse les contrihutions financicres •!x<.:eptionnelles qui lui ont
etc versecs par d'autrcs Etats au cours du
mcmc exercice budgctairc.
( 2) Les som mes dont le montant elJITespond au poureentage des taxes pi:n,:ucs
pour le mainticn i:n vigui:ur di:s hri:VL'ts i:uropcens dans l'Etat vise au paragraphc 1,
telles qu'ellcs sont definics it l'articli: :w.
sont dues par cet Etat, alors memi: qu'il a
ccsse d'etri: partie it la prcsente convi:ntion:
le montant de ces sommes est celui qui dcvait ctre vcrsc par l'Etat en causc it la datc
a laquelk il a ccssc d'ctre partie a la prescnte <.:onvention.

F'/.:.0110111iska riilliglteter oclt skdcligltctl'r (iir
siat so111 frc111triit1 kom·e11fio111•11

(I) De s1irskilda ekonomiska bidrag, SLllll
enligt artikel 40.2 hi:talat-. av stat Slllll frilntr~itt denna konVc'ntion enligt artikel 172.4
eller artikel 174, skall av ''rganisationcn
ittcrhctalas till di:n staten först vid den tidpunkt tb och pa dc villkor under vilka organisationen <itcrbi:talar dc siirskilda ekonomiska bidrag som under samma riikenskapsttr betalats av andra stater.

(2l Stat som avse~ under I skall Hven efter det di:n fri111triitt konvcntiuni:n flHtsätta
att för di: europeiska patent som upprätthttllcs i denna stat betala den andel av ~irs
avgiftcrna som avses i artikel 39 lllL'd belopp bcriiknat enligt vad som giillde d{t
den staten fräntriiddc konvcntionL'n.

Articfr 177

Artikd 177

La11g111•s de la co11vc11tio11

J..: 011 \'<'Il I io111·11.1· sprcl /.:.

(I) La prcsente convention est rcdigee en
un exemplaire en Iangues allemande. anglaisc et fram;:aise. qui est dcposc aux archives du gouvernement de la Rcpuhliyuc
federale d'Allcmagne. les trois tcxtcs faisant cgalcment foi.

( 1) Denna konvention. som uppriittats
ett enda originalcxemplar pii cngclska,
franska och tyska spr<ikcn. skall dcponeras
i Pörbundsrepuhliken Tysklands regerings
arkiv. DL~ tre texterna iigcr lika vitsord.

(2) Les textcs de la prcscntc convcntion.
ctablis dans dcs langucs officielles des Etats
contractants autres quc cellcs visees au paragraphe 1 et agrecs par le Conscil d'administration, sont considcres comme textcs officiels. En cas de contestation sur !'interpretation eks divcrs texks, les tcxtes vist!s au
paragraphc I font foi.

<2) Har förvaltningsri\det godkiint konventionens text i avfattning ptl annat officiellt spriik i fördragsslutandc stat än spr{1k
som avses under 1, skall denna text anses
som officiell text. U ppkommcr tvist rörande
tolkningcn av de olika ti:xtcrna. tiger de texter som avscs under 1 vitsord.
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Artikel 178
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Artic/e 178

Uhcrmi11/1111g<'11 1111d Noti/ikatio11e11

Transmission and 11otifica1io11s

(1) Dic Regierung <ler Bundesrepublik
Deutschland stcllt bcglaubigt~ Abschriften
<les Obercinkommcns her ur.d iibermittelt
sie den Regierungen aller anderen Staaten,
<lie das Obereinkommen untcrzeichnct haben oder ihm beigctreten sind.
(2) Dic Regierung <ler Bundcsrepublik
Deutsehland notifiziert den in Absatz .I
genannten Regierungcn:

( 1) The Government of the Federal Rcpublic of Germany shall draw up ccrtificd
trw~ copies of this Convention and shall
transmit them to the Govemmcnts nf all
signatory or acccding States.

a) jedc Untazeichnung;
b) <lie Hinterlcgung jcder Ratifikationsoder Beitrittsurkunde;
c) Vorbchalte und Zuriic:knahmen von
Vorbehaltcn nach Artikel 167;
dJ Erklärungen und Notifikationen nach
Artikel 168;
e) den Zcitpunkt des Inkrafttrctens dieses Obereinkommens;
f) Kiindigungen nach Artikel 174 und jedcn Zeitpunkt dcs Inkrafttrctcns dicser
Kiindigungen.
(3) Dic Regierung der Hundesrepublik
Deutschland lä13t dieses Obereinkommen
beim Sekretariat <ler Vereinten Nationen registrieren.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu
ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Obereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Miinchen am fiinften Oktober neunzehnhundertdreiundsiebzig.

(2) The Govcrnment of the Federal Rcpublic of Germany shall notify to thc Cilwcrnments of thc Statcs rckrrcd to in paragraph l:
(a) any signature;
(bl the dcposit of any instrument ol' ratifieation or accession;
(c) any reservation or withdrawal ol' 1-cscrvation pursuant to thc provisions of Articlc 167:
(d) any declaration or notification rcceived pursuant to the provisions of Articlc
168:
(cl thc date of entry into force of this
Convention;
(f) any denunciation received pursuant
to the provisions of Articlc 17 4 and the
datc on which such clenuneiation comes
into foree.
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United
Nations.

IN WITNESS WHEREOF. the Plenipotentiaries authoriscd thereto, having presented their Full Powers. found to be in
good and clue form. have signed this
Convention.
Done at Munich this fifth day of October
one thousand nine hundred and seventythree.
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Article 178
Transmissions et 11otificatio11s
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Artikel 178

översii11da11de och 1111dcrriitte/ser

federale d'Allemagne etablit des copies certifiees conformes de la presente convention
cl les transmct aux gouvernements des Etats
signataires ou adhercnts.

(I) Förbundsrepublikcn Tysklands regcring skall framställa bestyrkta avskrifter av
denna konvention och övcrsända dem till
regeringarna i övriga statcr som undertecknat konventionen eller anslutit sig till den.

!2) Le gouvernement de la Republique
federale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats vises au paragraphe I:

(2) Förbundsrepublikcn Tysklands rcgering skall underr[itta rcgcringarna i de stater som avses under I angiu::ndc

a) les signatures;
bl le dcp6t de tout instrument de ratification ou d'adhesion;
C I toutc reserve et tout retrait de reserve
en application des dispositions de l'article
167;
dl toute declaration ou notification re9ue
en application des di~positions de l'article
168;
e) la date d'entrec en vigueur de la presente convention;
fl toute dcnonciation re9ue en application des dispositions de l'article 174 et la
datc i1 laquellc la denonciation prend dfet.

a) undertecknandcn:
b) dcpositioner av ratifikations- eller anslutningsinstrumen t;
c) förbehåll och [itcrkallclscr av förhehåll enligt artikel 167:

(3) l.e gouvcrnement de la Republique
federale d'Allcmagne fait enregistrer la prescnte convention aupres du SecrCtariat de
!'Organisation des Nations Unies.

(3 I Förbundsrepubliken Tysklands rcgering skall lata registrera denna konvention
ho~: Fiirenta Natillncrnas sekrl·tariat.

EN FOl DE QUOI lcs plenipotcntiaires
dcsigncs a cette fin, apres avoir pri:sente
pleins pouvoirs, reconnus en honne et due
rorme. ont signc la presente convention.

TILL BEKRAFTELSE HARAV har d;irtill vederbörligen bdullmäktigauc nmhud.
efter att ha företett sina fullmakter vilka b<!funnits vara i gllll lich wdcrbörligt skick.
undertecknat denna konvl·ntion.
Som skedde i Mlinchen dcn kmtc oktober nittonhundrasjuttiotrl'.

(l) Le gouvernement de la Republique

Fait a Munich, le cinq octobn: mil neufcent soixante-treize.

dl förklaringar och meddclandcn enligt
artikel 168;
e) dagen för denna konvcntions ikraftträdande:
f) uppsägningar enligt artikel 17.+ och
dagen för varje uppsägnings ikrafltr;idande.
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Renseig11e111ent.1· concemant la puhlication

U11derrä11c/.1·c 0111 p11hliceri11g

Examen par la division d'examcn

Patcnkrbarhetsprövning utförd
ningsavdelning

Prochlure d'examen
Dt;livrance d11 hre1·et europeen il plusie11rs
demande11r.1·

Fiirfarande 1·id p111e111erbarhe1sprö1•ni11g
E11ropei.l'kt patent /ör olika sökande

Fascicule du brevet europeen

Den europeiska patentskriften

Forme du fascicule du brevet e11ropeen

Den europeiska parentskrif rens for111

Certificat de bre1·et e11rop1;en

Bel'is

DISPOSITION D'APPLICATION DE LA
CINQUIBME PARTIE DE LA CONYENTION

TILLÄMPNINGSFöRESKRIFTER TILL
KONVENTIONENS FEMTE DEL

Conte1111 de /'acte d'opposition

l n viindningsskrif rens i1111ehål I

Rejet de I' opposition pour irrecevabilit(;

A \'\'isande al' i111·änd11i11g

Mes11res preparatoires u /'examen de /'opposition
Examen de /'opposition
Demande de doc11me111.1·

Förberedelser för prörning a1· inl'iind11i11g

0111

m· prii,·-

europeiskt patent

Pröl'ning al' inviindning
Begäran om handlingar
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60

For1setz1111g de.1· Einspruchsverfahrens 1·011 Amts 11·ege11

61

Rechtsiiberga11g des euroµäischcn l'a1e11ts
Form dcr 11e11e11 europiiischen Patentschrif t i111 Li11spruchn·erfah ren
Kosten

62

63

Co11ti1111C1tio11 of 1/11· 011po.ri1io11 procccdings hy thc
1:"11ropc1111 l'atc111 Off icc of
its 01r11 motion
J"ra11.1f a of 1hc L11ropeC111
f!lllt'llf
For111 oj tht' 11e11· spccifirn1io11 oj thc E11ro1>ca11 pa1c111
in opposition proccedi11gs
Costs

SECHSTER TEIL
PART VI
SIXItME PARTIE
SJÄTTE DELEN

AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM
SECHSTEN TEIL DES
OBEREIN KOM MENS

ll'vlPLEl'vlENTING REGULATIO!\S TO PART VI
OF THE CONVENTION

Rege//R11/e
Reg/e/Regel

lnlwlt
der
Beschwerdeschrif t
V awerj1111g dcr Reschwerde als 1111::.uliissig
l'riif1111g der Beschll'erdc
Riickzahl1111g der Beschwerdegehiihr

Cu111e11t oi t/i(' 1101ict' 1•/
llflfl<'<il
Rejectiun of the ll{J[ll'al il.I"
i11C1d111 issi hlc
Exa111i11C1tio11 of ap1>eals
Rci111h11r.1·e111e111 of appell/

AUSFOHRUNGSVOR-

IMPLEMENTJNG REGULATIONS TO PART VII

64

65
66
67

SIEBENTER TEIL
PART VII
SEPTIEME PARTIE
SJUNDE DELEN
Kapitel I
Chapter I
Chapitre I
Kapitel I
Regel/Rule

68

Rt~g/e/ Regel

69
70

SCHRIFTEN

ZUM

SIE-

/ee.v

BENTEN
TEfL
DES
OBEREINKOMMENS

OF THE CONVENTION

Entscheidungen, Hcscheidc
und Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Decisions and communications of the European Patent Officc

Form der F:11tsclieid1111ge11
Feststell1111g ei11es Rechtsverlusts
Form der Bescheide 1111d
1'vf il t ei/1111ge11

Form oj decisions
Noting of loss of rights
For111

uf

co1111111111icatio11s

frolll thl' E11rope1111 Patent

Office
Kapitel Il
Chapter Il
Chapitre Il
Kapitel Il
Regel/ Rule
Regle/ Regel

71

Miindliche verhandling und
Heweisaufnahme

Oral proceedings and taking
of Hidence

Lad1111g z11r
Verha11dl1111g

S11111111011.1· ro "ral proceeti-

mii11dliche11

i11g.1·
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Pu11rs11ite d'off ice de la proc1;d11re d'oppo-

F11/lfiiljd m· invii11d11i11gsfiirfara11de ex of-

,\·ition

1icio

iheri</1e/.1·c

111·

e11r11pl'i.rk1 patent

For111e du no111·N111 /ascicule du hrel'et
e11ropt;e11 dans la pfuci-dure d'opposition

Den nya europei.rkll patent.1·krif1e11.1· f11r111
i·id i111·ii11d11ings/iirfarw11/c

Frais

~ 11.1·11111cfrr

DISPOSITIONS IYAPPLICATION DE LA
SIXIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Tll LAMPNINGSFöRESKRIFTER TILL
KO"'VENTIONENS SJATTE DEL

C111111·1111 de /'act<' de rec1111rs

fin 1·iir.1skri/tc'11.1· i1111ehål/

Rejl't du rec1111rs p1111r irren•1·11hili1,;

A 1·1·i.\'(/11dc

Ex11111e11 du recour.1·
Remhour.\"l'llll'lll de fil

l'rc"i1·11i111{ 111· he.l'l'iir
A 1erhe111l11i11g e11· ht'.1·1·iir.1·111',!ji/ l

Il/XC

de

rt'COlll'.1·

111·

hnTiir

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA
SEPTIEME PARTIE DE LA CONVENTION

TILLAMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL
KO"'VENTIONENS SJUJ\<DE DEL

Dccisions et notifications de l°office europeen des bre,·ets

Europeiska patentverkets beslut och underrättelser

1-onne de.1· 1frcisi1111.1·
Co11.1'/<1/atic>11 de 111 fll'rtl' d'1111 droit

Hes/111e11s ior111
F11ststiilld.1'<' 111· 1111 fiirl11s1 111· rii11ighe1 uppk U/11111 iI
F11r111 iiir 11111/errä11elsl'r /nl11 det 1'11ropl'isk11
pa f t'll I l't'rk I' I

F11rt111' dcs 11111i/ic111io11.1 de /'Office euro-

Procedure orale ct instruction

Muntlig förhandling och hevisupptagning

Citatiun 1/ 11111' pr111·1;d11re orale

.Kallelse till 11111111liR fiirllll11dli11g
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72

73

74

75
76

Kapitel III
Chapter Ill
Chapitre 111
Kapitel III
Regel/Rule
Regle/Regel

77

79
80
81

82

Kapitel IV
Chapter IV
Chapitre IV
Kapitel IV

83

84
85

Kapitel V
Chapter V
Chapitre V
Kapitel V
Regel/ Rule
Ri!gle/ Regel

Beweisaufnahme durch das
Europäische Patentamt
Beauftragung von Sachverständigen
Kosten
der
Beweisaufnahme
Beweissicherung
Niederschrift iiber mUndliche Verhandlungen und
B eweisaufnahmen

86
87

Al/gemeine
Vorschrif ten
iiber Zustellungen
Zustellung durch die Post
Zustellung durch unmittelhare Vbergabe
Öj fentliche Zustel/ung
Zustellung an Vertreter
Hei/1111g von
mä11geln

Taking of evidence hy the
European Patent Off ice
Commissioning oj experts
Costs oj taking oj evidence
Conservation oj n·idencc
Minutes oj oral proceedings
and oj taking of evidence

Notifications

Zustellungen

78

Regel/ Rule
Regle/ Regel

236

Zustel/ungs-

General provisions 011 noti-

1ications
Notijicatio11s hy post
Notification hy de/iver_,. hy
hand
Public 11otification
Notijication to representarives
lrregularities in the 11otijication

Fristen

Time limits

Berechung der Fristen
Dauer der Fristen
Verlängerung von Fristen

Calculation of time /imir.1·
Duration oj time limits
Extension of time limits

Anderungen und Berichtigungen

Amendments
tions

Anderung der europäischen
Patentanmeldung
U nterschiedliche Patentanspriiche,
Beschreibungen
und Zeichnungen fiir verschiedene Staaten

Amendment oj the European patent application
Different c/aims, description and drawings for difjerent States

and

correc-
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lnstruction par l'Office europeen des brevets
Commissivn d'experts

Bevisupptagning genom det europeiska patentverket
Förordnande av sakkunnig

Frais de /'i11structiv11

Kosmader för bevirnpptagning

Co11servation de la preuve
Proces-1·erbal des prncedures orales et des
i nstructions

Be1'isupptagni11g till framtida säkerhet
Protokoll vid m1111tlig förhandling och vid
he1·is11p ptagning

Significations

Delgivning

Dispositio11s ge11era/es sur les significations

Allmänna bestämmelser om de/girning

Sig11ificatio11 par la poste
Signification par remise directe

Postdelgivning
Delgivning ge11om direkt örer/ämnande

Signification publiquc
Signif ication au mandataire
sen ta/Il
Vice.1· de la signification

011

au repre-

K u11göre/sedelgiv11i11g
Delgil'ning med ombud
Delgivning som ej skett
ning

Delais

Frister

Ca/cu/ dc.1· <frlais
Dun;e des 1frlai.1·
Promgation de.1· ddais

Beräkning av frister
Fristernas lä11gd
Förlängning av frister

Modifications et corrections

Ändringar och rättelser

A.fodi/ication
europ(;en

de

la

demande

de

brevet

Revl'lulications, description et dessins dif_frrents pour de.1· Etats differents

.föreskrivl'n ord-

Andring m· europeisk patentansökan
Skilda patentkrav, beskrivningar och ritningar för olika stater
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88

89

Kapitel VI
Chapter VI
Chapitre VI
Kapitel VI

Rege//Ru/e
Ri:g/e/Rege/

90

Kapitel VII
Chapter VII
Chapitre VII
Kapitel VII

Rege///fole

Berichtigu11g ron Miingeln
in den beim Europiiischen
ei11!{ereichte11
Pate11tam1·
U11ter/age11
Berichtig1111g ro11 Feh/ern
i11 L11t.l'cheid1111ge11

lnterruption of procccdings

Unterhrechung de.1· V er/11/zre11.1·

lnterrup1ion of proceeding.1·

V erzicht auf Bcitreibung

Waiving

9/

92
CJ3
'.)4

'J5

)6

Kapitel IX
Chapter IX
Chapitre IX
Kapitel IX

Regel/ Ru/e

of

enforccd

re-

CO\'CQ' procedurc~

Kapitel VIII
Chapter VIII
Chapitre VIII
Kapitel VIII

Rt~g/e/Rege/

Correction of errors in decisio11.1·

Unterbrcchung des Vcrfahrens

Vcr::.icht a11f /Jeitrcib1111g

1-Vail'ing of e11f orced
co1·err proced11re.1·

Unterrichtung
lichkcit

Information to the public

Rl~gle/ Regel

Rege//Rule
lfrg/e/ Regel

Correction of errors i11 doc11ments f iled with the European Pate11t Office

97

der öffcnt-

t.'in1rag1111ge11 in d11s europiiisclzen Patentregister
Von der l:i11siclzt a11sgesclzlus.1·enc A ktentcile
D11rcltfii!tru11g der Akteneinsic!tt
A11sk11nf1 a11.1· de11 A kte11
W eitae Veriif fe111/iclzzm1:e11
dc.1· 1:"11ropiiisclze11 Pare11t11111ts

re-

Entrie.1· in the Re1:isrer of
f:11ropea11 Patents
Parts oj the f ile 1101 for i11spectio11
Procedures for tlze i11spcctio11 of f ile.1·
Com1111111ic11tio11 of i11formatio11 co11tai11ed i11 tlze I iles
Additio11al p11blicatio11s by
1/ze 1:"11ropea11 Pate11t Of /ice

Rechts- und Amtshilfe

Legal and
cooperation

administrative

Verkelzr des Europiiisclze11
Pate11ta111ts 111i1 /Jelzi)riJen
der V ertags.1·raate11

Co1111111111icatio11s
hetwee11
t!te 1:11ropean Pate11t Of/ice
a11d tlze a111lzoritie.1· of the
Co111rncti11g States
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Riillt'/li· m· f<'i i /11111cl/i11gar som ingii·its 1i/I

Curn·1·ti1111 d'erre11r.1· duns les (lfrce.1· suurniscs ii /'Office 1•11rnp1;e12 t!es hre\'ets

i/1•1 curof>eiska pate1111·erke1

l<1·!'ti.fic111io11 <i'l'f'l"<'ttrs cla11s

/fo11<'1.1·,· 111· fl'i i lwsl111

/t'.I'

1frcisio11.1·

Inkrruption de la 11rocedure

,\,·brytande av handläggningen

/1111•rn11>1io11 cfr la 11rochlurl'

A l'i•r.1·tw1d!' a1· /111111/liigg11i11ge11

recouncmcnt

par con-

A ,·sti1cnde fran indrivning

1111 reco111·n·111e111

par co11-

A r.1·u/1•11de frc/11 i11clrirni11g

Renonciation au
traintc

N1·111111cia1in11
1rni11te

Information du public

Information till anllmänheten

/11scr!p1ion.1· au Registrc e11ropt;e11 des hr<'-

A 11teck11i11gar i det europei~·ka pate11tre{?istret
Ha11dli11g11r som icke är offe11tliga

1·c1.1·

Pih·l·.1· du clos.1'it'r exclue.1· de /'i11spectio11
p11/>liq11c
A'111dali1h· dl' l'in.l'pection p11hlil111e
Cr 11111111111 icat ic 111 tf' i 11/or111u 1io11 cc >11 I e1111e.1·
da11s les dossier.i·
A 11tre.1· p11blicatio11s de /'Office c11ro11t;c11
de.1· hrel'ct.1·

Säll an her!'cla ul/111ii11ltete11 tillgång tili
'1c111dli11gama
Upp/_1·mi11f? 0111 i1111ehål/1'1 i ha11dli11gar
Yttcrligare puhlikatio11er frä11 det europei.1·ka {Jlll!'llt\'Cl'kt't

Assistancc judiciaire ct administrative

Rättsligt och administrativt samarbete

Co1111111111icatio11s entre /'0/fice e11ropfrn
des hre1·ets et les administratiom des J::tats
co111ractants

Skrif tviixling mellan det europeiska patent\'erket och myndigheter i f ördragsslutande
stater
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98

99

Kapitel X
Chapter X
Chapitre X
Kapitel X
Rege//Rule
Regle/ Regel

100

I 0I
102

ACHTER TElL
PART VIII
HUITitME PARTIE
ATTONDE DELEN
Regel/ Rule
Regle/Rege/

103
104

105
106

lnspection oj ji/es by ur via
courts ar authorities oj the
Cantracting State.1·

A ktcneinsicht durch Gerichtc und Behörden der
Vertragsstaaten oder durch
dercn V ermittlung
Verjahren hei Rechtshilfeer.rnchen

Procedurc for /euer.1· rogatory

Vertretung

Representation

Be.1·te/111ng eines gemeinsamen Vertreters
Vol/macht
A'nderungen in der Liste der
Vcrtreter

Appointme11t of a co11111w11
represemative
Authorisatiom·
Amendment of the list of
professional representati1·e.1·

AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ACHTEN, ZEHNTEN UNO
ELFTEN TElL DES
OBERElNKOMMENS

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART Vlll,
X AND XI OF THE CONVENTION

Unterrichtung der Öffe11tlichkeit bei Umwa11d/1111ge11
W eiterleitung der internatiunalen A nmeldung an das
Europiiische Pate11tamt
Beschrii11k1111gen der Priifung
}fnderungen in der Liste der
Vertreter
während
der
Vbergangszeit

Information ro thc puhlic
in the event oj com•ersian
Transmitral oj rhe imernational application to the
European Patellf Officc
Restrictions af fccting examination
Amendment oj the list oj
professiona/ representatives
during a transitio11al period
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Co1111111111icatio11 de dossiers aux trib11111111x
et ildmi11islra1io11.v dc.1· Ftat.1· co11traC1il11t.1·
011 r1c1r li'11r i111cmu;diairc
Priic1;d11rc de.I' co111111issio11.1· rogatoire.1·
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IU11 /ifr do111.1·10/ cll<'I' 111y11dighc1 i fiirdrc1gss/11rc111cle stal all taga del c11· handling st1111r
111iij/ighe1 af! raga del il\' h1111d/i11g hos si/dun do111.\'lo/ ellcr 111y11dighc·t
h)rjar{(11dc vid hegiira11 0111 hcrisllfifililg11i11g

Representation

Representation

DJsig11iltio11 d'1111 rcprt;.l'l'11t<1111 cu1111111111

Fi"irord11t111dc il\' ge111e11sa1111 0111/>111/

Pouruir
"fo..Jodificiltio11 de lc1 /i.1·11' de.1· 111c111d{(/llirc.1·
agrJL;.,.

F11//111ak1
.4'11dri11g
0111h1uJ

DISPOSITIONS D'APPLICATION DES
HUITTEME. DlXlEME ET ONZIEME
PARTIES DE LA CONVENTION

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL
KONVENTIONENS ÅTTONDE. TIONDE OCH ELFTE DELAR

lllfurmatio11 du pul>lic en c11.1· de tr11nsf or/ll{/fio11
Tra11s111is.1·io11 de la de111a11de i11tema1io11ale
å /'Of/icc e11ropJe11 des hrel'et.\'

l 11fom1111ion Till al/111ä11hete11 m·sct•11dc 0111va11dli11g
Vidarebefordran a1· i11rernatio11e/I a11siika11
till det europeiska p{(/l'll/\'aket

Modificarion de la /iste des nwndaraires
agn;h. pe11da11t la phiode transiwire

}fodring i fiirteckningen ii1·er a11k1oriseradc
ombud under en iil'crgångstid

16 Riksdugc11 /977/78. I sam/. Nr I. Del C

fiirt<'Ck11i11ge11 iirer a11ktoriserade
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ALlSFCHRlJ:\'GSVORSCHRIFTEN

IMPLEMENTING

REGULATIO~S

TO THE CONVENTI0'.'1 0"'

ZUM CBEREINK0:\1MEN CBER
DIE ERTEILlJNG EUROPXISCHER
PATENTE

THE GRANT OF EUROPEAN
PATENTS

ERSTER TEIL

PART I

AUSFUHRUJ\GSVORSCHRIFTEN
ZU ~vi ERSTEN TEIL DES
UIJEREINKO:'vlMENS

ll\·IPLEMENTING REGULATIONS TO
PART I OF THE CONVENTION

Kapitel I

Chaptcr I

Sprachcn dcs Europäischen Patentamts

Languagcs of thc Europcan Patent Office

Regel I

lfo/c I

A 11.rna!t111e11 von den Vorsc/:rif 1e11 iiber die
Verfahre11ssprache i111 schrij1/iche11
Vcrfahrcn

Daoga1iu11.1· f ro111 1he prc11't'sio11s co11c1·r11i11g
1/tc la11g11age of 1he pmceedings in
11·rillc11 proceedings

( 1) Einsprcchcnde und c.ic cinem Einspruchsverfahren beitretendcn Dritten könncn Sehriftsti.ickc in jeder A missprache dcs
Europiiischen Patcntamts eir.rcichen. Ist dcr
Einsprcchcndc odcr dcr cin1~m Einspruehsverfahren bcitrctcndc Drittc eine Person im
Sinn des Artikels 14 Absat2: 2, so kann er
die Ubcrsetzung .:incs fristgebundenen
Schriftstiicks in jeder Arntsspraehe des
Europäischen Patentamts cinreichen.

( J J Opponents and third parties intt:rv.:ning in opposition proceeclings may file
documcnts in any of lhe offieial !anguagcs
of the European Patent Officc. lf the opponent or third party intervening in the opposition proeeedings is a person rderred to
in Articlc 14, paragraph 2, he may filc the
translation of a documcnl whieh has to he
filed within a time limit in any of the offieial languages of the European Patent
Office.

(2) SchriftstUckc, die als Beweismittcl
vor dem Europföschen Patentamt verwendet
wcrd.:n sollcn, insbcsondere Veröffentlichungen, können in jcder Sprache eingereicht werden. Oas Europäisehe Patentamt
kann jedoeh verlangen, da/3 innerhalb einer
von ihm zu bestimmenden Frist, die nieht
ki.irzer als ein Monat scin darf, cine Dbersetzung in einer seiner Amtsspraehen eingcreieht wird.

(2) Doeuments to be used for purposes
of evidcnec before thc European Patent
Office, and partieularly puhlications, may
he filed in any language. The Europcan
Patent Offiee may, however, require that
a translation be filcd, within a given time
limit of not less than one month, in one of
its official languagcs.

Regel 2

Rule 2

Ausnah111e11 von den Vorschriften iiher die
Verfahrenssprache im miindlichen
Verjahren

Derogations from the provisions conceming
the language oj the proceedinr:s in
oral proceedings

(1) Jcder an einem mi.indliehen Verfahren vor dem Europäisehen Patentamt Be-

(1) Any party to oral proeeedings bcfore
the European Patent Office may, in lieu of
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(övas~ittni ng)

REGLEMENT D'EXECUTJON
DE LA CONVENTION SUR LA
DEUVRANCE DE BREVETS
EUROPEENS

TILLÄMPNINGSFÖRESKRll:TER
TIU, KONVENTIONEN OM
MEDDELANDE AV EUROPEISKA
PATENT

PREMIERE PARTIE

rORSTA DELEN

DISPOSITIONS D"APPLICATION
DE LA PREMIERE
PARTIF DE LA C'ONVFNTION

TILLAMPNINGSFÖRESKRIFTER
TILL KONVENTIONF~S
FÖRSTA DEL

Chapitre I

Kapitel I

L:mgues de l'office curopeen
des brevets

Det curopdska patentverkets s1mik

D1:roga1io11s 1111x dis!'ositio11s re/ati1·1'.1·
la11g11e tle la procc;d11re dans la
pron;dure c:crill'

c)

la

(Il I .es personnes faisant opposition et
les tiers intervenant dans une proecdure
d\1pposition peuvcnt prL1duire les doeuments dans l'tme dö langues nffieielles de
l'Offiee curnpecn des brevets. Si la personne
faisant opposition ou le tiers intervenant
dans une proeedure d'opposition est l'une
des personnes visces
l'article 14, paragraphc 2. elle pcut produire la traduetion
d'un doeum..:nt devant etre presentc dans
un dclai determinc dans l"une d..:s langues
officidks de l"Offiee europeen des brevets.
(2) Le~
doeuments
utiliscs
eomme
moyens de preuve d..:vant l"Officc europcl!n
dcs brevets, notamrncnt les publications.
peuvcnt ctrc pr,1duits en toute langue.
Toutcfois. l'Offo:e europcen dcs brevets
peut exiger que. dans un dClai qu'il impartit ct qui ne doit pas dre inferieur it un
mois, une traduction snit produite dans
l'une de ses langues officiclles.

a

A l'l'ikelser frän he.1·1ii111111cf.1·ema 0111 ha11dliiggni11gsspråk l'id skriftligt fiirfarandc
(I) Den som gör invändning och tredje
man som inträder i invändningsförfarande
får inge handlingar på vilket som helst av
det europeiska patentverkets officiella språk.
Ar Lien som gör invändning eller tredjl! man
som intrlider i inv[indningsförfarande n[1gon som avsl!s i artikel 14.2, får övl!rsättning av sådan handling som skall inges
inom viss frist vara avfattad på vilket som
helst av det europeiska patentverkets officiella språk.

(2) Handling som skall användas som
bevisning vid det europeiska patentvl!rket,
särskilt publikationer. får inges på vilket
språk som helst. Det europeiska patentverket fär dock kr1iva att översättning inges
till något av dess officiella språk inom
frist som fastställes av verket och som ej får
vara kortare lin en månad.

Regel 2
D1:rogatio11s aux disposi1io11.1· rl'iatil'e.1·
å /'111i/i.rn1io11 de 111 l1111g11e de la procc;dure
au co11r.1· de la proc1Wure orale
(Il Toute partie a une proeedure orale
devant l'Office europeen des brevets peut.

A 1Tikc/ser från he.1·tii111111el.1·ema 0111 handliiggningsspräk rid 11111111/ig fihha11dli11g
(I) Part vid muntlig förhandling vid det
europeiska patl!ntverket får i stället för
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teiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache <les
Europliischcn P<.1tcntamts bcdicnen. sofern
er dics entwcder dem Europäischen Patcntamt sp~itcstens zwci Wochcn vor dem angesetztcn Termin mitgeteilt hat oder sclbst
fiir die Obersctzung in dic Verfahrcnssprache sorgt. Jcder Beteiligte kann sich
auch cincr Amtssprache cines der Vertragsstaaten bcdienen, sofern er sclbst fiir dic
Ubersctzung in die Verfahrenssprache sorg!.
Von den Vorschriften dieses Absatzes kann
das Europäische Patentamt Ausnahmcn zulassen.
(2 l Die Hcdicnstcten des EuropUischen
Patentamts könncn sich im mi.indlichen
Vcrfahr~·n anstclle der Verfahrenssprachc
einer anderen Amtssprache clcs Europäischen Patentamts bediencn.
(3 l In dcr Hewcisaufnahm'~ könncn sich
dic zu vernehmcndcn Bctciligten. Zeugen
odcr Sachvcrstfodigen. die sich in einer der
Amtssprachcn dcs Europföschcn Patcntamts
odcr der Vertragsstaatcn nicht hinlänglieh
ausdriickcn können, einer anJcren Sprache
bediencn. Ist die Rcweisaufnahme auf Antrag cincr Bctciligten angcoc:dnet wordcn,
so werden dic zu vernchmenden Beteiligten,
Zeugcn odcr Sachverstlindig1:n mit Erklärungen. die sic in ande ren Sp :achen als den
Amtssprachcn des Europiiischen Patentamts
abgeben. nur gchört, sofern der antragstellei1de Bctciligte sclbst för die Dbersetzung in die Verfahrenssprache sorg!; das
Europfösehc Pakntamt kann jcdoch <lie
Obersctzung in einc scincr anderen Amtssprachcn zulassen.

(.f J rvl it Einverständnis al: er Beteiligten
und des Europfösehen Patentamts kann in
eincm mi.indliehen Verfahren jede Sprachc
vcrwendct werden.
(5) Oas Europäische Patentamt i.ibernimmt, soweit erfordcrlich, ad seine Kosten
die Obersetzung in die Ver::ahrenssprache
und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, sofcrn ein Beteiligter nicht selbst
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the language of thc prL1t:ecdings, use one
of the othn official languagcs of thc European Patent Officc. on condition either that
such party gives noticc to the Europcan
Patent Office at Icast two wceks before thc
datc laid clown for such oral proceedings
or makes provision for interpreting into the
language of the proccedings. Any party
may likewise use one of the official languages of the Contracting States. on eondition that he makes provision for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may
permit derogations from the provisions of
this paragraph.
(2) In the eourse of oral procecdings,
the employecs of the Europcan Patent Office may, in lieu of the language of the
proceedings, use one of the other official
languagcs of the European Patent Office.
(J) In the case of taking of cvidcnce, any
party to be heard, witncss or expert who is
unable to express himself adequatcly in one
of the official languages of the European
Patent Office or thc Contracting States may
usc another language. Should the taking of
cvidenee be decided upon following a request by a party to thc proceedings, parties
to be heard, witnesses or experts who express themselvcs in languages other than
the official languages of the European
Patent Office may be heard only if the
party who made the request makes provision for interpretation into the language
of the proceedings; the European Patent
Office may, however, authorise interpretation into one of its other official languagcs.

(4) If the parties and the European
Patent Office agree, any language may be
used in oral proeecdings.
(5) The European Patent Office shall, if
necessary, make provision at its own expense for interpretation into the language
of thc proceedings, or, whcre appropriate,
into its other official languages, unless this
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aux lic:u et placc de la languc de la procedun:. utiliscr rune dcs autrc' langues nffidcllcs dl' cet Office. ii condition soit d'en
avisl'r lcdit Officc deux scmain..:s au moins
avant la date fixee pour J'audicnce. soit
d'assurer !'interpretation dans la langue de
la procedure. Toute partie peut cgalem..:nt
utiliser l'une des langues officielles de run
<les Etats contractants a condition d'assurer
l'interpr.:tation dans la langue de la proccdure. L'Offic..: europeen <les brevets peut
autoriser des dcrogations aux dispL)sitions
du pn:sent paragraphe.

handlliggningsspr<ikel anvlinda niig1.)t a\ det
L'UrL)peiska palentvcrkeh i.ivriga officiella
sprilk, under förutslittning att han antingen
meddelar detta till verket minst tv[i v..:ekor
före den dag till vilken den muntliga förhandlingen utsat1' eller 'jlilv ombl'siirjer
hllkning till handlliggni11gsspri1kl'1. Part får
även använda spriik som lir officiellt spri'ik
i fiirdragsslutande stat. om han omb.:siirjer
tolkning till handlliggningsspdket. Det europeiska patentverk..:! f{ir m..:dgl.' undantag
från bestämmelserna i delta stycke.

(2) Au cours d..: la procedur..: ontle, les
agents ek l'Office curopfrn des brevets
peuvent utiliser l'une dcs autres langues
officiclles de cet Officc aux li..:u et place d..:
la langue de la proccdurc.
(3) Au cours de la proccdure d'instruction, toute partie :1 raudition de laqudle il
doit ctre proccdc. J..:s tcmoins Oll t.:Xperts
appelCs a participer a la proccdure. qui ne
posscdent pas une rnaitrise suffisante de
l'une des langues orficielles de l'Office
europeen dcs brevets ou Je l'un des Etats
contractants. peuvent utiliser une autre
langue. Si J'instructil)n est dccidec sur requcte d'une partie å la proccdurc. les parties, temoins ou experts appeles participer
a cette instruction. qui s'expriment dans
des langues autres que les langues officielles
de l'Office europcen des brevets. ne peuvent ctre cntendus que si la partic ayant
forrnule la requete assure !'interpretation
dans la languc d..: la pwccdurc: t'Offi1.:e
europeen des brevets peut toutefois autoriser !'interpretation dans l'une de ses autres
langues officielles.
(4) Sous reserve de l'accord <les parties
et de I 'Office europt!en des brevets, toute
langue peut ctre utilisfo dans la proecdure
ontle.

t2l Vid muntlig förh•1ndling nir hl'fattningshavarc vid det europeiska patentverket
i snillet för handlliggningsspr<\kct anvlinda
något av ,·crkets i.ivriga officiella spriik.

a

(5) L'Office europcen des brevets assure

a ses

frais. en tant que de besoin, !'interpretation dans la langue de la proccdure.
ou. le cas echcant. dans l'unc de ses autres
langues officielles,
moins que cettc inter-

a

D) Vid bcvisupptagning Lir part. vittne
eller sakkunnig. som skall höras och som
icke tillräckligt väl hehlirskar nt1g1)t av det
europeiska patcntYL'rkcts officiella sprilk eller sprt1k 'om lir officiell! sprtik i fördragsslutandc stat, anvlinda <lllnat spriik. Ager
hl'visupptagning rum p[1 hegliran av part.
får part. vittne eller sakkunnig. som skall
höras och som avger utsaga på spd1k som ej
lir officiellt språk vid det eurnpciska patentverket. höras endast om den part som
begärt förhöret ombesörjer tolkning till
handHiggningsspriiket. Dl't europeiska patentverket för dock tillt1ta tL)lkning till ett
av sina övriga officiella spr[1k.

(4) Är parterna lich det europeiska patentverket överens därom. får vilket språk
som helst användas vid muntlig förhandling.
I 5) Om så erfordras skall det europeiska
patentverket på egen bekostnad ombesörja
tolkning till handläggningsspråket eller, i
förekommande fall, till verkets övriga officiella språk. såvida icke någon av parter-
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flir dic Ohcrsd1.u11g 1.u sorgen hat.
((1) Erkl:irungcn
dcr Bcdicnstetcn <les
Europ:iischcn Patcntamls, der Betciligten,
Zcugcn und Sachverstlindigcn in einem
miindlichcn Vcrfahrcn, dic in eincr ArntssprachL~ des Eun.ip:iisehen Patentamts abgcgchen wcrdcn, wcrden in dicscr Sprachc
in dic l\icdcrschrirt aufgcnommen. Erkllirungen in ciner andcrcn Sprachc wcrden in
dcr Amtssprachc aufgcnommcn. in die sic
iihersl'tzt wnrden sincl. Anderungen des
Tcxtcs dcr Bcschrcihung un.J der Patentansprlichc dcr curop:iischcn Patentanrncldung l•dcr dcs curopiiischcn Patents werdcn
in der Verfahrenssprachc in die Nicderschrift aufgcnnmmen.

interpretation is the responsibility of one
of lhc parties to the proceeding~.
((1) Statements by employccs of thc Europcan Patent Officc, by parties to thc proccedings and hy witnesses and experts,
madc in onc of thc official languages of the
European Patent Ort'icc during oral proecedings shall be entcrcd in the minutes in
the language empkiyed. Statements madc
in any othcr languagc shall be cntered in
the ollieial language into whieh they are
translated. Amendments to thc text of the
description or claims of a European patent
applicatim1 11r Euwpean patent shall be
entered in thc minutes in the language of
the proeeedings.

Ul'J.~ei 3

lfo/e 3

A11dem11g da I 'erfalirc11.1sprac/1c

Clia11g<' oj la11g11agc of 1he proceedi11g.1·

( 1l Auf 1\ntrag des Anme:ders odcr Pakntinhahers kann das Europ:iische Patentamt nach 1\nhörung der lihrigL'll Heteiligten
~tatt der bishL·rigen Verfahre issprache einc
seintT anderen A1ntssprache11 als neue Vcrfahrt·nsspral'l1c zulasscn.

( 1l On thc request of the applicant for
or proprietL1r of a patent. and following
cnnsultati1)n of the other parties tn thc proceedings. thc Eurnpcan Patent Offiee may
allow thc language of the procccdings to be
replaccd hy onc of its nthcr official languages as the new language of the procecdings.
(2) Amcn<lments tu European patent application or Eurt>pean patent must be filed
in the initial language \)r the proceedings.

(2) Andcrungcn dcr eul'llpäisehen
Patcntanmcldung Lider des eul'llp:iischcn Patents miissen in der urspriinglichcn Vcrfahrcnssprachc eingereieht werdcn.

Uege/ 4

R11/c 4

Spraclze der <'11ro11iiisclze11 T~i/1111111dd1111g

La11gu11ge of a E11ropea11 dfrisio1111/
11pplica1io11

Eine europ~iische Tcilanmeldung oder, im
Fall des Artikels I.+ Absatz 2. ihrc Obersetwng mu(\ in dcr ursprlinglichcn Verfahrcnsspraehc tkr friiheren eurnpäisehen
Patentanmeldung cingcreicht WL'rdcn.

Eurnpean divisional applicatiLrns or. in
the case referred t\) in Article I.+. paragraph
2, the translations thcreof, must be filed in
thc initial language of the proccedings for
the earlier Europcan patent application.

lfo/e 5

B eglaubig1111g

1·011

U ber.1et-;:,1111ge11

lst die Obcrsctzung cine:; Schriftstiicks
cinzureichcn, so kann das EJrop[iische Pa-

Cenijic11tio11 oj 1ra11slatio11.1·
\Vhen a translatinn of any doeument
must be filed. the European Patent Office
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prctation ne doive \:tre assurce par l'une
des parties la proccdurc.
(6) Les interventions des agents de l'Office
europcen des brevets. des parties la proeedure. des tcmoins et experts, faites au eours
d'une proccdure orale dans l'une dcs langues officielles de cet Offil..:e, sont consignces au pwccs-verbal dans la langue
utilisec. Les interventions faites dans une
autre langue sont consignces dans la langue
officielle dans laquclle clles sont traduites.
Les modifications du tcxte de la description
ou des revendications (.k la demande de
brevet europcen ou du brevet europcen sont
consignces au procl:s-verbal dans la langue
de la proccdure.

na är skyldig att omhcsiirja tPlkningcn.

a

a

(6) Utsaga s,Jm vid muntlig förhandling
avgivits ptt nt1got av det europeiska patentverkets officiella spr~tk av befattningshavare vid det eurnpeiska patentverket.
part. vittne eller sakkunig skall upptagas i
protokollet pt1 dL·tta språk. Utsaga r~1 annat
språk skall upptagas pil det spdk till vilket
det övcrslittcs. Ändring av beskrivningen
eller patentkraven i europeisk patentansökan eller europeiskt patent skall i protokollet upptagas pii handHiggning,spr{1ket.

Regel 3

Ch1111geme11t de la /1111g11e de la proc1;d11re

Hyte m· hC111diiigg11i11g.1·.1prcik

( l) A la requetc du demandeur ou du
titulaire d'un brevet et apres consultation
des autres parties a la proco.!dure. l"Office
curopcen des brevets peut autoriser la substitution a la langue de la prneedure de
l'une de ses autres langues officielles en
tant que nouvelle langue de la proccdure.

( l) På bcgiiran av patcntsi.1kanden eller
patenthavaren och efter hörande av övriga
parter fiir det eurnpei.-;ka pat.:ntvcrkct medge att det spr{1k. som dittills varit handlliggningssprt1k. som hanc!Higgnings-.pr(lk erslittcs av nt1got av de övriga officiella spdlkcn.

(2) Les modifications de la demande de
brevet europccn ou du brevet europcen
doivent etre dCposecs dans la langue initiale
de la proccdure.

(2) Ändring av europeisk patentansökan
eller europeiskt patent skall inges pil det
ursprungliga handlliggningsspriikct.

Rcg<'l 4

l.1111g11e des demandl's divisionnaires
eu ropc'e!lnes

Spräk i europeisk C11·ddat! a11siikC111

Toute demande divisionnaire europeenne
ou. dans le cas vise a l'article 14, paragraphc 2. sa traduction, doit ctre deposec
dans la langue initiale de la proccdure de
la demande antcrieure de brevet europcen.

Eurnpcisk avdelad ansökan eller. i fall
som avses i artikel l .+.2. öwrsiittning av
denna skall inges p[1 det spr{1k som ursprungligen var handliiggningssprilk för den
tidigare europeiska patentansökningen.
/frgc/ 5

Certif ication de traductiom·
Si la traduction d'un document doit etre
produite. l'Office europeen des brevets peut

Bestyrkande

Cl\"

ii1"ersiit111i11g

Skall översiittning av handling inges. far
det europeiska patentv.:rkl'l kriiva att intyg
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tentamt innerhalb ciner von ihm zu bestimmendcn Frist dic Einrcichung eincr Bcglaubigung darUbcr vcrlangcn, da!3 dic
Obcrsetzung mit dem Urtext Ubcreinstimmt.
Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig
eingcreicht, so gilt das Schriftstiick als nicht
eingegangcn, sofern im Obcrcinkommen
nichts anderes bestimmt ist.

may n:quire the filing of a certificate that
thc translation corrcsponds lo the original
text within a period to be determined by it.
Failure to filc thc certificatc in duc timc
shall lcad to thc document being deemcd
not to have been reecivcd unlcss the Convention pnwides otherwise.

Regel 6

R 11/e fi

Fris1c11 1111d G ehiihrenem1iifligung

Timc li111i1s and r1°d11e1io11 of f<'c.1·

Dic in Artikel 14 Abrntz 2 vorgeschriebene Obcrsetzung ist innerhalb von
drei Monaten naeh Einrcichung dcr curopäischen Patentanmcldung cinzureichen, jedoch nicht spätcr als dreizehn Monatc nach
dem Prioritätstag.

(I) The translation rcferred to in Article
14, paragraph 2. must be filcd within three
months after thc filing Llf the Europcan
patent application, hut no later than thirtccn months after thc date of rriority.

(1)

(2) Die in Artikel 14 Abrntz 4 vorgeschriebene Obcrsetzung ist innerhalb cines
Monats nach Einreichung dcs Schriftstiicks
cinzureichen. Jst das SchriftstUck ein Einspruch oder eine Beschwcrde, so verlängcrt
sich die gcnannte Frist gcgebenenfalls bis
zum Ablauf der Einspruchs- oder Bcschwcrdcfrist.
(3) Macht ein Anmelder, .Patcntinhabcr
odcr Einsprcchendcr von den durch Artikel
14 Absätze 2 und 4 eröffnctcn Möglichkciten Gcbrauch, so werdcn dcmentsprcchend die Anmeldegebiihr, dic Prlifungsgebiihr, die Einsprm:hsgebiihr und dic Beschwerdcgeblihr crmäf.ligt. Dit' Ermäf3igung
wird in dcr GebUhrenordnung in Höhc
eines Prozentsatzcs dcr GebUhren festgelegt.

(2) The translation referred to in Article
14, paragraph 4, must be filcd within one

month of the filing of thc d,1cumcnt. Where
the document is a notice of opposition or
an appcal. this period shall be extended
wherc appropriate to the end of thc opposition period or appeal period.

U) A reduction in thc filing fce, examination fcc, opposition fee or appeal fce
shall be allowed an applicant, proprictor or
opponent, as the casc may be, who avails
hirnself of the options provicled in Article
14, paragraphs 2 and 4. The rcduction shall
be fixcd in thc Rulcs relating to Fees at a
perccntagc of the total of the fees.

Regel 7

R 11/e 7

Rechtliche Bede11tung der Ub.7rse1::.1111g der
europiiischen Pate111an111eld11ng

Legal a11then1icity of thc 1ransla1io11 of 1he
L:'uropean /Jale11t applica1io11

Das Europäische Patentamt karm, soweit
nicht dcr Gegenbewcis erbra:ht wird, fiir
die Bestimmung, ob dcr Gegcnstand der
europäisehen Patentanmeldung oder des
europäischcn Patents nicht Utcr den Jnhalt
der Anmeldung in dcr urspriinglich einge-

Saving proof to the contrary, thc Europcan Patent Offiee may, for the purposes
of dctcrmining whcther thc subject-matter
of the Europcan patent application or European patent extends bcyond the content
of thc Europcan patent application as filcd,
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exiger, dans un delai qu'il impartit, la
production d'une attestation, eertifiant que
la traduetion est une traduetion correcte
du texte original. Si l'attestation n'est pas
produite dans les delais. le document est
repute n 'avoir pas etc re\U, sauf dispositions
contraires de la convention.

om att översättningen överensstämmer med
originaltexten inges inom frist som fastställes av verket. Inges ej intyget inom den
fastst~illda fristen, skall anses som om handlingen icke hade inkommit. om ej annat
föreskrives i konventionen.

Ri:gl<' 6

Regel 6

Fris1er och 11e1friitt11i11g ar a1•gif I
(I) La tradt11.:tio11 visee it l"article 14. paragraphe 2. Joit l:tre produite Jans un Jelai
de trois mois i1 compter du dcp6t de la
demande de breVL't europeen, et. en wut
etat de eause. avant l'i.:xpiration d'un dclai
de treizc mois it eompter de la date de
priorite.
(2l La traduetion visee it l'article 14.
paragraphe 4, doit etre produite dans Ull
dClai d'un mois å compter du dep6t de la
piece; si eette derniere est un aete d'opposition ou un recours. le delai est proroge. s'il
y a lieu. jusqu'au terrne du delai d\1pposition ou de reeours.

(3J Une reduetion du n1Llntant des taxes
de dcp6t, d'examen, d'opposition ou de
recours est accordce, sclon le cas, au demandeur, au titulaire ou it l'opposant qui
use des faeultes ouvert<:s par les dispositions de l"artiele 14. paragraphes 2 et 4.
Cette n:duction est lixce, it un poureentage
du montant desdit<:s taxes, dans le rcglement relatif aux taxes.

(Il över<ittning som avses i artikel 14.2
skall ingL'S inom tre m{mader efter ingi\·andct av den europeiska patentansi.ikningen. dock ej senare än tretton m[mader
fri'tn prioritetsJagcn.

(2) översättning som avses i artikel 14.4
skall inges inom en månad efter det hand!ingen ingavs. Är handlingen invändningsskrift eller bcsvärsinlaga, förlänges fristen
i förekL)n11nande fall till dess invändningseller hesvärsfristen utlöper.

(.3) Utnyttjar sökande. patenthavare eller
invändarc de möjligheter som anges i artikel 14.2 och 4. skall han erhålla motsvarande nedsättning av ansöknings-, prövnings-. invändnings- eller hesvärsavgiften.
1'i edsättningen skall
avgiftsreglementet
fastställas till viss procent av dessa avgifter.

Regel 7
Vale11r j11ridiq11c de lu traductio11
de la de11wnde de brevet europeen

Rättslig betydelse av iirersiill11ing av

Sauf prcuve contraire, l'Office europeen
des brevets peut, pour dctem1iner si l'objct
de la dcmande de brevet europcen ou du
brevet europeen ne s'ctend pas au-dela du
contenu de la demande telle qu'elle a etc
deposee, prcsumer que la traduction visee

Vid avgörande av huruvida europeisk
patentansökan eller curnpciskt patent omfattar något som går utiiver innehållet i
den europeiska patentansökningen i dess
lydelse vid ingivandet far det europeiska
patentverket. om ej annat visas. förutsätta

europeisk pate/lf1111si.ika11

a
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reichten Fassung hinausgeht. davon ausgchen. da/3 dic in Artikel 14 Absatz 2 genanntc Obersctzung mit d<'m urspriinglichen Text der Anmeldung i1bereinstimmt.

assume that thc translation refcrred to in
Articlc 14. paragraph 2. is in conformity
with the original ti:xt of thc application.

Kapitel Il

Chapter Il

Organisation de~
Europäischen Patentamts

Organisation of the
Euro1>e:m Patent Office

Regel N

R11/e 8

Pate111 clus.1ifica1iu11

Patent klassif ikatiun
(1) Das Europäischc Patcntamt bcnutzt

( 1) The

Euro1JL•an

Patent Office shall

usc:
a) bi.-; zum lnkrafttrctcn dl:S Straf3burger
Abkommens i.ibcr die lntcrnationalc Patentklassifikation mm 24. l\färz 197 l die Patentklassifikation. <lie in A rtikcl 1 dcr
Europäischcr Ubcreinkunft i.ibcr dic Intcrnationalc Patcntklassilikation vom 19. Dczembcr 1954 vorgesehcn ist:
b) nach lnkrafttretcn des genannten
Strnl3burger Abkommens dic in Artikel 1
dieses Abkomrncns vorgcschelll: Patentklassifikation.
(2) Dic Klassifikation nach Absatz
wird naehstehend als Intcrna·:ionalc Klassifikation bezeichnct.

(a) the classificatinn rderred tl' in Articlc I of thc Europcan Convention on the
lntcrnatillnal Classificaiion of Patents for
lnvcntinn of 1l) December 1954 until thc
cntry into fnrce of thi: Strasbourg AgreL'ment conccrning the I nternational Patcnt
Classification of 24 \1arch 1971:
(hJ the dassificatillll rcferred to in Articlc 1 of the aftirc-mentioned Stra~bourg
Agrccmcnt. aftcr thc entry into forcc of
that Agrecrncnt.
(2) Thi: classification rdi:rred tn in paragr<1ph I is hcreinafter rcfcrrcd to as thc
internatim1al classit'icati,,n.

R11/e lJ

Geschiiftsi•ertei/1111g /Ur die

~rste /11.1·11111:-.

(l) Dcr Prlisident <les Europliischcn Patcntamts bestimrnt dic Zahl dcr Recherchenabteilungen. dcr Priifungsabtcilungen und
dcr Einspruchsabtcilungen. Er vcrtcilt die
Geschlifte au[ dicsc Abtcilungen in Anwendung der Intcrnationalcn Klassifikation
und entscheidet gcgebcncnfalls iibcr <lie
Klassifikation eincr curopfösc·hen Patcntanmeldung oder eincs europliischcn Patents
nach Maf3gabe dcr lntcrnati·.rnalen Klassifikation.
(2) Dcr Prlisidcnt <les Europliischen Patentamts kann der Eingangsstclle, den
Rcchcrchcnabteilungen, den l'riifungsabteilungcn, den Einspruchsabteilungcn und

Al/ocation of d111ie.1· to thc tlepar1111c11r.1·
of th<' fil'.lt instancc
( 1) The President of thc Europcan Patent
Offic..: shall dcterminc the numbcr of
Scarch Divisions. Examining Divisions and
Opposition Divisions. He shall allocate
dutics to th..:sc dcpartmcnts hy reference to
thc international classification and shall dccidc whcre ncccssary 011 the classificatim1
of a European patent application or a Eun'pcan patent in accordancc with that classification.

12) In addition 1L1 thc responsibilities
vcsted in thi:m under the Convention, the
President of thc European Patent Offii:e
may allocatc further duties to the Rccciving
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l'article 1-l, paragraphe 2 est une traduction
cxacte du texte original de la demande.

att den översiittning som avses i artikel
1-l.2 överensstämmer med originaltexten.

Chapitrc Il

Kapitel Il

Organisation de l'offiec
europecn des brevets

Det europeiska patentverkch
organisation

ffrg/e 8

Rcg<'i 8

C/a.r.1·ific11tion

de.r l>r1T<'!.r

( 1 l L"Offiee europcen des brevets utilise:

a) ju~qu"it 1-.:ntree en vigueur de 1"<\rrangement de Strasbourg du 2-l mars 1971,
coneernant la classificalion internatiLmale
des brev..:ts. la dassificati,111 prcvue ;\ I'article pn:mi..:r d..: la Conwntion europecnne
du 19 lke..:mbre 195-l sur la classification
internationale d..:s brevets cl"inventitin.
bl aprl:s l"..:ntrce en vi!!ueur dudit Arrangemcnt, la classifieation prcvue it l"articlc pr..:min de celui-ci.
(2 l La elassification visee au paragraphe
est ei-apres denommce classification internationale.

J> atoll/.: lll.r.1·iiicl' ring
1 Il Det eurLip..:iska palenlv..:rket skall
al till dess Strasbourgi.."iverenskommelsen
den 24 mars 1971 om internationell patentklassificering tr~itl i kraft använda den
patentklassificering snm avses i artikel I i
den europeiska konventionen elen I 9 dt·cemhn 195-l nm internationell patentklassific..:ring.
hl dkr det alt 11~i111nda övcrL'nsk,1111melse
l r~ilt i kraft andnda den patentklassificering Slllll ~tvses i artikel 1 i överenskL1mmel:;.::n.
(2) Den klassificering som avses under I
hen~imnes i det fi..iljancle den internationella
klassificeringen.

/frgl'/ ()

/fr p11rrilio11 d' 11//riI>111io11.1·
e11lre les i11sta11ce.1· du premier degr,'

Fiin/d11i11g

,11· 111>11i:if1a

i liirsla i11s/l/111·

(Il Le President de l"Officc europcen J..:s
br..:vets fixc le nombre des divisions de la
rech..:rche, <les divisions d'examen el <les
divisiLlllS (l"Lipposition. Il repartit les attributions entre ees inslanees par rderencc it
la classifiealion internationale ct dccide. le
cas cchcant, du classement d\me demande
de brevet curopcen ou d"un brevet europcen
selon cctte classification.

I I) Del ..:unipei-.ka palentverkeh president fastsl~illcr antalet nyhetsgransknings-.
prövningstich
invändningsavdelningar.
Han fördelar uppgifterna mellan dessa avdelningar med anv~indning av den internati,1nella klassificeringen och avgör i förekommande fall klassificeringen av en europeisk patentansökan eller ett eurnpciskt
patent i enlighet med den internationella
klassificeringen.

(2) Outre les compctcnces 4ui leur sont
devolucs par la convention. le Pn!sident de
l'Office europeen des brevets peut confier
d'autres attributions it la section de dep6t.

(2l Det eurnpeiska patenlv..:rkels president filr tilldela mottagningsavdelning..:n.
nyhctsgransknings-. prövnings- och invänd11 ingsavdelningarna samt rlillsavdclningcn
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der Rechtsabteilung i.ibcr dic Zuständigkeit
hinaus, die ihnen durch das Dbercinkommen
'zugcwicscn ist, weitere Aufgabcn Ubertragcn.
(3) Ocr Präsidcnt dcs Eur•Jpiiischcn Patcntamts kann mit der Wahrnehmung cinzelncr den Priifungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegend·~r Geschäftc.
die tcchnisch odcr rcchtlich keinc Schwi.erigkeiten bercitcn. auch Bcdicnstele bctraucn. die kcine technisch vorgebildctcn
oder rechtskundigcn Priifcr siml.
(41 Dcr Präsidcnt cles Europföschen Patcntamts kann bcstimmen. daf:; nur einc dcr
Geschäftsstellcn der Einspruchsabtcilungcn
fUr die Kostcnfcstsctzung nach Artikel I 0-1
Absatz 2 zuständig ist.

Section, Search Divisions. Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal
Division.
UJ The President of the Europcan Patent
Office may entrust to employees who are
not technically or lcgally qualificd cxaminers the cxecution of indivicJual dutics
falling to thc Examining Divisions or Opposition Divisions and involving no technieal or legal difficulties.

(-ll The President of thc Europcan Patent
Office may grant exclusive responsibilities
to onc nf thL' registrics ,-,f the OpJJl'sitinn
Divisions for tixing thc arnount of cos1'
as providcd for in Article I 0-l. paragraph 2.

Regel 10

R.11/e I O

Geschä/11·crtci/1111g fiir die ::.wcite illstan::.
wul Bes1imm1111g ihrer Aiitglieder

Allocation of d111ic.1· to the departmenrs
of thc second instance and desig11a1io11
oj 1heir 111e111hers

ll) Yor Bcginn cines j..::dcn Geschtiftsjahrs
wcrden dic Gesch;iftc auf die Beschwerdckammern vcrtcilt und dic stlindigcn Mitglieder dcr einzchlnen Bcschw~rdckammcrn
und dcr GroBen B..::schwcrdckammer sowic
ihrc Vertrctcr bestimmt. Jedcs Mitglicd einer
Bcschwerdckammer kann zum Mitglied
mchrcrer Bcschwcrdckammern bcstimmt
werdcn. Falls crfordcrlich, könncn dicse
Anordnungen im Laufc des Cieschäftsjahrs
geändcrt werdcn.
(2) Dic in Absatz I bezcichncten Anordnungen trifft das Präsidium. das sich zusammensetzt aus dem Präsidcntcn des Europäischcn Patentamts als Yorsitzendem, dem
fUr dic Beschwerdckammcrn zuständigen
Vizcpräsidcnten, den Yorsi1:zenden der
Beschwcrdekammern und drei weitcren Mitgliedcrn dcr Rcschwerdckamn-.ern, die von
dcr Gesamthcit dcr Mitgliedcr dcr Beschwerdåammern fiir dic Dal.er des Geschäftsjahrs gewählt werden. Z.ur BeschluBfähigkeit des Präsidiums ist c.ie Anwesenheit von mindestens fiinf Mitgliedern erforderlich, unter dcnen sich der Präsident

(I) Dutics shall be allocatcd to the
Boards of Appeal and the rcgular and alternatc mcmhcrs of thc varinus Roards of
Appeal and thc Enlargcd Board of Appeal
shall be dcsignated bcfore the beginning of
cach working ycar. Any member of a Board
of Appeal may be designated as a member
of more than one Board of Appeal. These
mcasures may. where necessary. be amended
<luring the course of the working year in
qucstion.
(2) The measurcs refcrred to in paragraph l shall be taken by an authority eonsisting of the President of the European
Patent Office. who shall act as Chairman,
the Vice-President responsible for appeals.
thc Chairmen of thc Boards of Appeal and
three other members of the Boards of Appcal, elccted by the full membership of
thesc Boards for the working year in question. This authority may only takc a decision if at Ieast five of its members are
present; these must include the President or
a Vice-President of thc European Patent
Office and the Chairmen of two Boards of
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aux divisions Lk la rcchachc. aux divisions
d'cxamcn. aux divisiLlllS d\1pposition cl it
la division juridiqt1L'.
(3) Le President de l"Officc curopeen des
brevets pcut eonficr eertaines tikhes incombant normakment aux divisions d'examen ou aux divisions d'oppositi,1n ct ne
presentant aucune difficulte tcchnique ou
juridique particuliere. a des agcnts qui nc
sont pas des examinateurs qualifies sur le
plan tcchniquc ou juridiquc.
t-1-) Lc Pn:sident dc l'Offic.:: europfrn dcs
brevets pcut attribucr unc competencc cxdusiv.:: i1 l"un clcs grcfks dcs divisions
d'opposition pour la fixat it1n du montan!
des frais de prnccdurc prevuc i1 l'article
l<l-1-. paragraphe 2.

11ppgiftcr utöver dc uppgifter som iivilar
dem L'nligt konvcnti,1ncn.
13 I Dt:t L'Lll"l 'Jlciska patl.!nt v.:rkt:ts president fiir uppdraga iit tjiinstemiin. som ickc
lir tekniskt kunniga granskare ellcr lagkunniga granskare. att utföra vissa uppgifter
~om ank,1mml.!r p:1 prövnings- cller invänclningsavclclning och som icke inndattar tekniska cller juridiska w~irigheter.

t.+J Dct eun1peiska patl.!tllvcrkcts president far besluta att endast ett av kanslierna för invlindningsavJclningarna lir behörigt att fastst~illa k,1stnadsbclopp .:nligt artikel 10.f.2.

lfrgl'i I o
R ,:part iI iu11 ll"lit I ri hll[ io11s

e111re les i11sw11ce.1· d11 dc11xh"111e dcgr,; er
dJsig11a1io11 de le11r.1· 111c111hrcs
(Il Avant le debut de chaque annfr
d'activite, il est prnccde a la repartition dcs
attributions entrc les chambres de rccours
ainsi qu'a la clesignation clcs mcmbrcs titulairL'S ct suppleants de chacunc de ccs
chambres ct de la Grandc Chambrc de
n:cours. Tnut menibrc d'une ehambre dl.'
recours peut ctre clesigne pour plusicurs
chambres de recours. Ces mesures peuvcnt
ctrc moclifiecs. en tant qut: de bcsoin, au
cours de l'annec d'activitc consiclerec.
(2) Les mt.!sures visees au paragrapht.! I
sont prises par une instance composfr du
President de l'Officc europccn des brevets,
president, du Vice-President chargc cles instances de rceours, dcs presidents des
chambres de rccours cl de trois autres
membrcs dcs chambres de reeours e!us par
l'cnsemblc des membrcs de ces chambres
pour l'annee d'aetivitc consideree. Cette
instance ne pcut valablement deliberer que
si cinq au moins de ses mcmbrcs sont
presents, parmi lesqucls doivent figurer le
President ou un Vice-President de l'Officc
curopeen des brevets et dcux presidents de

F t'irde/11i11g a1· u11pgiftl'I' i undra i11s11111s
sc11111 i11dc/11i11g m· he.1Tiirska111rnr11as

lcdamiiter
(I J Före varjl.! verksamhetsårs början fördelas arbctsuppgifll'rna rncllan hesvlirskamrarna och utses för envar besvärskamrarna
och för den stora besvärskammaren dess
ordinarie ledamöter samt erslittare för dessa. Ledamot av bcsvärskarnmarc för utses
ali vara ledamot av flera bcsvlirskamrar. Om
stt erfordras får vad siilunda bestämts lindras under påg:1endc VL'rksarnhets[1r.

(2J Beslut som avses und.:r I. meddelas
av .:n nämnd som består av det europeiska
patcntvl.!rkets presidl.!nt. vilken tjänstgör som
ordförande. elen vicepresident under vilken
bcsvärskamrarna hör.
besvärskamrarnas
ordförande samt tre yttcrligare kdamöter
av besvärskamrarna vilka väljes för ifrågavarande verksamhetsår av samtliga ledamöter av besvlirskamrarna. Nämnden är hcslutsmlissig om minst fem av dess medlemmar är närvarande, däribland det europeiska patentverkets president eller en av dess
vicepresidenter samt ordförandena för två
bt.!svärskamrar. Nämndens beslut fattas med
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oder ein Vizepr;isidcnr des Eu1-c•p~iischcn
Paientamts und dic Vorsitzcr.dcn von zwci
Ikschwcnkkammcrn bcfindc11 mlisscn. Oas
Präsidium cntschcidet mil Stimmcnmchrheit; bei Stimmengleichhcit gibt dic Slimmc
eks VorsitzcndL~n den Ausschlag.
(3 l lki Mcinungsvcrschicdcnhcitcn zwischcn mchrcrcn Beschwl'rdckammern libcr
ihrc Zustiindigkeit entschcidd das Prlisidium.
(-!) Ikr Vcrwaltungsrat kann den 13cschwcrdckammcrn Aui"gabcn nach Artikel 13-l
Absatz ~ Buch~tabc c libcrrragcn.

Appcai. 11ccisions shall be taken hy a majority Vlltc; in thc evcnt of parity 11f vntes.
the volc i-1f the Chairman shall he decisive.

(.ll The authority rdcrrcd to in paragraph 2 shall decide on c11nflicts regarding
thc alloc::ition nf dutics hcLween two nr
mnre Bonrcls nf Appeal.
1-ll The Administrative C'ouncil may allocatc d:ities under Artick J 3-l, paragraph
S(cl, t11 the Boards of Appeal.

lfo/c 11

Regel 11
J·'er/alircn.rord111111gc11 fiir die ::.w<"'il1' /11.rw11:-.

R11l,··.1· 01 l'roced11rc

of
Da~; in Regel i O Absail. 2 g~nanntc Prlbidium crl~iBt dic Vcrfahrcn·;ordnung der
lkschWL'rdckammcrn. Dic gn>lk Bcschwcrdekammcr crliif.lt ihre VL-rfahrcnsordnung
selbst.

Rl'gel I 2

V clwaltu11gm1iifJige G licd1'ru11g des
Luropiiischcn Patc111am1s
(I) Die Priifungsabrcilung~n und Einspruchsabtcilungcn w..:rdcn vcrwaltungsmäJ:lig zu Direktionen zurnmmengdal3t.
dcren Zahl vom Präsidenten des Europäisch..:n Patentamts bestimmt wird.

(2) Dic Direktionen. die Rcchtsabteilung,
die Beschwcrclekammcrn uncl die GroBe
Beschwerdekammer sowie d ic Dienstellen
för dic innere Verwaltung des Europäischen
Patentamts wcrden verwaltungsmä13ig zu
Generaldirektionen zusammcngefal3t. Die
Eingangsstelle und die Re·:herchenabteilungcn werden verwaltungsmäBig zu einer
Generaldirektion zusammengefal3t.
{:)) Jede Generaldirektion v1ird von einem
Vizcpräsidenten geleitet. Der Vcrwaltungsrat cntscheidet naeh Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts iiber
die Zuweisung der Vizepräsidenten an die
Generaldirektionen.

oi thc

dcpart111e111.1·

lh<' .1·,·co11d i11s1a11ce

The authority rcferrccl lo in Ruk I 0,
paragraph 2. shall adl)llt the Ruks of Procedurc of thc Boards of Appeal. The Enlarged Board nr Appeal shall adopt its own
Rules of Proccdure.
R11/c I:!.
Ad111ini.1·1m1i1·c struc111re

of 1hc

E11ropca11 l'a1c11t O/fice
(I) Th..: Examining Divisions and the
Opposition Divisions shall be grouped togcthcr administrativcly so as to form Directorates. the numbcr of which shall be
laid down hy the President of the European Patent Office.
(2) The Directorates, the Legal Division,
the Boards of Appcal and the Enlargcd
Board of Appeal. and the administrative
services of the Europcan Patent Office shall
be grouped together adminislratively so as
lo form Directorates-General. The Receiving Scction and thc Scarch Divisions shall
be grouped together administrativcly so as
to form a Dircctorate-General.
(3) Eaeh Directorate-Gcneral shall be
dirccted by a Vice-President. The appointmcnt of a Vice-President to a DirectorateGeneral shall be decided upon by the Administrative Council. after the President of
the Europcan Patent Office has been consulted.
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c:hamhn:s Lk rc'CLlllrs. LL'S dccisilJns spnf
prisc:s it la majorite dcs Vl'i.x: en cas de
pa:-tage des \'nix. la vnix du prcsid..:nt ..:si
pn;p,•ndcrantc:.

l'nkcl majPritct. Vid lika ri_istl'lal har ordfiiranden utslagsröst.

(3 l 1. 'installl:e pr0vu..: au paragraphL· 2
dcc:idc s:1r ks c:nnl'lits cfattribution cntrc
plusi..:ur-, challlhr,·-; de n.:c:nurs.

!31 Ri!Jcr mcilan hcsviirskamrar nlika
mening om dessas behörighet. avgöres frilgan a\' den n~imnd som avs.:s umkr 2.

!-+) 1.c (\1nscil LLtdlllinislratiun pcut CLlllt"icr aux c:hambres 1.k rec:ours dcs cumpctcnc:..:s L'll \t.:rtu dL' l'artick l.i-L paragraphc
:-;, lctlrc cl.

i.+l Fi\rv<iltningsriidet
hcsvär~kamrarna all

ligt artikel

fitr uppdraga ilt
fullgi_ira uppgifter en-

1.1.+.~.c.

lfrglc 11

lfrgel 11

lfrg/,•111,·111 de proc,;dure des

lleslii111111el.1·,·r 0111 /1<111dliigg11i11g i undra

i11s11111n·s i/11 dc11xii·111c degr<;

ill.1'/ll/1.\'

L·instancc prcvu1,; it la rl:gle lll. paragraphc 2. arrctc le rl:gkmen\ de procedurc
dcs charnbrcs de rccours. La Grandc
Chambre de recours arrete ellc-mcme son
rcglcment de proccdurc.

Den niimnd som avses i rcgel 10.2 antager hestiimmelscr Lllll iirenclcnas handläggning vid bcsvärskamrarna. Den stora bcsviirskammaren antager sjiilv bestämmelser
om iirendcnas handHiggning vid denna.

R<~gle

12

Uegel 12

S1ruc111r1' ad111i11is1ra1irl'

/)c1 e11ropeisk11 f!<ll<'l1/\'erke1.1· 11pp/>ygg11acl

de /'Oflice curopc:en cle.1· hren•1.1·

i ad111i11i.1·tra1i\'f m·secmic

(I) Les divisions d'cxamcn ct les divisions
d'opposition sont groupces sur le plan administratif en dircctions dont le 1wmbrc est
fixe par le President de l'Officc cu rnpeen
des brevets.

(I) Prövnings- och inviindningsavdelningarna sammanförcs i administrativt avseende
i dircktorat till ett antal som faststiilles av
det l!urnpciska patentverkets president.

t2) Les dircetions, la division juridique.
les c:hamhrcs de recours et la Grande
Chambre de rccours, ainsi quc les services
administratifs de l'Office curopcen des
brevets, sont groupes sur le plan administratif en directions gcnerales. La section de
dcpiit et les divisions de la recherche sont
groupfrs sur k plan administratif en um·
direction gencralc.
(Jl Chaque direction gcneralc est dirigec
par un Vice-President. La nomination d'un
Vice-President
la tete d'une direction generale est decidee par le Conseil d'administration. le President de l'Officc europcen
des brevets entendu.

( 2) DirektLiraten. rättsavdclningen. hesvärskamrarna och den stora besvärskammaren samt de byråer som svarar för det
europeiska patentverkets förvaltning sammanfiires i administrativt avseende i generaldircktorat. Mottagning~avdclningen och
ny hctsgrans kn i ngsavdcln ingarna sam man föres i administrativt avseende till ett generaldircktorat.
C\) Varje generaldirektorat ledes av en
vicepresident. Efter hörande av det europeiska patentverkets president förordnar
förvaltningsrådet vicepresident till chef för
visst gencraldirektorat.

a
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ZWEITER TEIL

PART Il

AUSFOHRl.!NGSVORSCllRIFTE:'I
ZlJM ZWEITEN TEIL DES
OBEREINKOMMENS

IMPl.E'\IENTl~G REGlJL\TIO'.'IS
TO PART Il OF THE CONVENTION

Kapitel I

Chapter I

Verfahren bei mangelnder
llerechtigung dcs Anmelders
Patentinhahers

Procedure wherc the
applicant or proprictor
is not entitled

lfrgcl 13

R11/e 13

A 11.1·sc1~1111g dcs Vcrf11/zre11.1

S11.1pe11sio11 of proceedi11g.1·

(I) Weist ein Dritter dem Eurnpiiischcn
Patentamt nach, daB er cin Vcrfahren gegen
den Anmdder eingeleitet h;1t, in dem der
Anspruch auf ErteiJ,111g des europliisehen
Patents ihm zugesprochen w~rden soll, so
sctzt das Europiiischc Patcntamt das Erteilungsverfahren aus. es sei dcnn, daf3 der
Dritte dcr fortsetzung des \'erfahrens zustirnmt. Diese Zustimmung i:;t dem Europiiischen Patentamt schriftlich zu erkliiren:
sie ist unwiderruflich. Das Ertcilungsverfahren kann jcdoch nicht vor dcr Vcröffcntlichung der curopäischen Patentanmeldung
ausgesetzt werden.
(2) Wird dem Europäisch~n Patentamt
nachgcwiescn, daB in dem Vcrfahrcn zur
Geltcndmachung dcs Anspruchs auf Erteilung des curopiiischen Patents einc rcchtskräftigc Entschcidung ergangen ist, so teilt
das Europäischc Patcntamt dem Anmelder
und gegebcnenfalls den Bcteiligtcn mit, daG
Erteilungsverfahren von einem in <ler
Mittcilung genannten Tag an fortgcsetzt
wird, cs sci denn, daB nach Artikel 61 Absatz l Buchstabe b einc neuc curopäische
Patcntanmeldung fiir alle benanntcn Yertragsstaaten cingcrcicht worden ist. !st dic
Entschcidung zugunstcn dcs Dritten crgangcn, so darf das Vcrfahrcn crst nach
Ab\auf von drci Monaten nach Eintritt der
Rechtskraft dieser Entschcidung fortgcsetzt
werdcn, cs sei denn. daG d~r Dritte <lie
Forsctzung dcs Erteilungsverfahren beantragt.

(I) lf a third party prnvides proof to the
EunJpcan Patent Office that he has opcned
proccccling-; against the applicant for the
purpose l1f sceking a judg.oment that he is en·
titled to the grant nf thc European patent.
the Eurnpean Patcnr Office shall stay the
proceedings fur grant unless thc third party
consents tl> the continuation of such procecdings. Such conscnt must be Cl1mmunicated in writing to thc Europcan Patent
Office: it shall be irrevocablc. However,
proccedings for grant may not be stayed
hefore the publication of the European
patent applieation.
t2) \Vherc pronf is prnvidl!d to the Europcan Patent Officc that a decision which
has bccome final has hcen given in the
proceedings concerning entitlcment to the
grant of the European patent. the European
Patent Office shall communicate to thc
applicant and any other party that thc procecdings for grant shall be resumcd as from
the date statcd in the communication unless
a ncw European patent applieation pursuant to Articlc 61, paragraph 1(b), has been
filed for all thc designatcd Contracting
States. lf thc decision is in favour of thc
third party. the procceclings may only be
resumed after a period of threc months of
that dccision bccoming final unless the
third party requests the rcsumption of the
procccdings for grant.
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DEUXU:ME PARTIE

ANDRA DELE1"

DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA SECONDE PARTIE DE LA
CONVEl'iTIOl'I

l'Il,LÄMPNINGSFÖRESKRIFTER
fILL KONVENTIONENS ANDRA DEL

Chapitrc I

Kapitel I

Procedures pre,·ucs lorsque

Fiirfarande då sökanden eller
patentinneharnren är
obehiirig

le dcmandeur ou le titulairc

du brevet n'cst pas unc
personne habilitee

l?cgel 13
S11spe11sio11 de la prc>Cl;dure

A 1'/Jryrande

a

111·

ha11dliigg11i11ge11

(Il Si Ull tiers apportc
l"Office europecn des brevets la preuve qu'il a introduit
une proecdure contre le demancleur a l"effet
cl"t!tablir que le clfl1it a l'obtention du brevet
europfrn lui appartient, l"Officc suspencl
la proceclure de delivranec. a moins quc ce
ticrs ne consente il la poursuite de cette
proccclure. 0: consentcmcnt cloit ctre declan: par ecrit it l"Otfo:e europeen des brevets: il est irrcvocable. La suspension de la
procedure nc peut toutefois intervcnir avant
la publication de la demande de brevet
europccn.

(I I Visar tredje man inför det europeiska patentverket att han viickt talan mot
sökanden för att få faststiillt att rätten att
erhålla europeiskt patent tillkommer honom, skall det europeiska palL'ntverket tills
vidare avbryta handläggningen. om ej ifrågavarande tredje man medger att handläggningen fortsätter. Sådant medgivande
skall lämnas skriftligen till det europeiska
patentverket och får icke återtagas. Innan
den europeiska patentansökningen publicerats, får dock handläggningen icke avbrytas.

(2l Si la preuve est apportee a J"Offiee
europeen dcs brevets qu'une dccision passec
en force de chosc jugec est intcrvenue dans
la proccdure en revcndication du droit
l"obtention du brevet europecn, l'Office
europeen des brevets notifie au demandeur
ou, sclon le cas, aux autres parties intcressees que la prncedurc de delivrance est reprise a cornpter de la date fixec par la notification, it moins 4ue, conformement
l"articlc 61, paragraphe J, lettre b), unc
nouvclle demande de brevet europecn n'ait
etc deposec pour !'ensemble des Etats contractants dcsignes. Si la decision est prononcee en faveur du ticrs, la proecdure nc
peut ctre reprise qu'aprcs l"expiration d'un
delai de trois mois aprcs que la dccision est
passec en force de chose jugee. a moins que
le tiers n'ait dcmandc la poursuite de la
procedure de delivrance.

(2J Visas inför det europeiska patentverket att lagakraftvunnet avgörande meddelats i mål rörande rätten att erhålla europeiskt patent, skall det europeiska patentverket underriitta sökanden och i förekommande fall annan part att handläggningen
återupptages elen dag som anges i underrättelsen, om ej ny europeisk patentansökan ingivits för samtliga designerade fördragsslutande stater enligt artikel 61.1.b.
Innebär avgörandet bifall till tredje mans
talan, får handläggningen återupptagas först
efter utgången av en frist på tre månader
från det avgörandet vwmit laga kraft, om
ej denne begär att handläggningen återupptages.

a

a

17 Riksdagrn l<J77/78. I sam/. Nr I. Del C
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(3 l Mit <ler Entscheidung iiber <lie Aussetzung des Verfahrens oder später kann
das Europiiische Patentamt einen Zcitpunkt
fcstsetzcn, zu dem es beabsi:htigt, das vor
ihm anhiingige Verfahren ohne Riicksicht
auf den Stancl clcs in Absatz I genanntcn.
gegcn den Anmelder eingeleitcten Verfahrens fortzusetzcn. Der Zeitpunkt ist dem
Drillen, dem Anmclder und gegebcncnfalls
den lktciligten mitzutcilen. Wird bis zu
diescm Zeitpunkt nieht naehgewiesen. daB
eine rechtskriiftige Entscheidung ergangen
ist, so karm das Europäischc Patrntamt das
Verfahren fortsetzen.

(3) Whcn giving a decision nn thc suspcnsion of proceedings or thereaftcr the
European Patent Office may set a datc on
which it intends to continue thc proceedings
pending bcforc it regardlcss of the stage
reachcd in the proeeedings rcferred to in
paragraph l opened against the applicant.
The date is to be communieated to the third
party, the applicant and any othcr party.
I f no proof has bcen provided by that date
that a decision which has bccome final has
been given, the European Patent Officc
may continuc procecdings.

(.f) Weist ein Drittcr dem Europäischen
Patentamt wiihrcnd cines Einspruchsverfahrcns odcr während der Einspruchsfrist
nach. daB er gegcn den lnhaber des europiiisehen Patents ein Verfahren cingeleitet
hat. in dem das curopiiischc Patent ihm
zugesprochen werdcn soll, so >etzt das Europäische Patcntamt das Einspruchsvcrfahren
aus, cs sci dcnn. daB <ler Dritte der Fortsctwng des Verfahrcns ZLt>limmt. Diese
Zustimmung ist dL·rn Europiiischcn Patcntamt schriftlich zu crkHiren; sie ist unwidcrruflieh. Dic Aussetzung darf jedoch erst
angcordnet wcrden. wcnn d ic Einspruchsabteilung den Einspruch fi.ir wfässig hält.
Die Absiitze 1 und 3 sind cntsprechcnd anzuwcndcn.
(.'i) Die am Tag der Aussetzung laufendcn Fristen mil Ausnahrne ci.er Fristen zur
Zahlung der Jahrcsgcbiihren werden durch
die Aussetzung gehcmmt. An dem Tag der
Fortsetzung des Verfahrem beginnt der
noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu
laufcn; die nach Fortsctzun.s dcs Verfahrens verhleibcndc Frist beträgt jedoch mindcstcns zwei Monatc.

(.f) lf a third party provides proof to the
European Patent Office during opposition
proceedings or during the opposition period
that hc has opencd proceedings against the
proprietor of thc European patent for the
purposc of seeking a judgment that he is
entitled to the Europcan patent. the Europcan Patent Officc shall stay the opposition
proccedings unless the third ?arty consents
to the continuation of such proceedings.
Such cornment must be communicatcd in
writing to thc European Patent Office; it
shall be irrevocable. Howcvcr, thc suspcnsion of the proceedings may not be ordered
until thc Opposition Division has dccmcd
the opposition admissible. Paragraphs 2 and
3 shall apply mutati.1· mutandis.
(5) The time limits in forcc at the datc
of suspcnsion other than tirnc limits for
payment of renewal fees shall be interrupted by such suspension. The time which
has not yct elapsed shall begin to run as
from thc <late on which proceedings are
resumed; however, the time still to run
aftcr the rcsumption of the proceedings
shall not be less than two months.

Regel 14

Rede 14

Besclzrii11k1111g dcr Zuriicknalzme der
e11ropiii.1clze11 Pate1111111mcld1111g

Limitatio11 nf the nptinn to witlulraw
the E11ropea11 patent applicatin11

Von dem Tag an. an dem ein Dritter
dem Europäischen Patentamt nachweist,
daB er cin Verfahrcn zur Geltendmachung

As from thc time when a third party
proves to the Europcan Patent Office that
he has initiated proceedings concerning en-
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(3 J L ·orricc curL1pcen des brevets peut.
simultancment ou it une <late ulicrieure.
prendre la dfrisinn de suspendre la proccdure et fixcr la datc it laquclle il cnvisagc
de reprendre la pn.lccdurc en instance devant lui. sans tenir compte de retat de la
proecdure eng.ag.cc eontre le demandeur
visec au paragraphe 1. Cette date doit \:tre
notifiec au tiers ainsi qu\lll demandeur et.
le cas frhcant. aux autres parties intcrcssecs. Si. avant cettc Ja te. la preuvc n ·est
pas appnrtec qu·une dfrisinn passce en
fnree lie ehosc jugce est intervenue, l'Office
curopecn des brevets pult reprendre la proecdun:.
!-Il Si, l,1rs d"une pniccdure d\1ppusition
ou au cours du dclai d\1pp<)sition, un tiers
apporte it l"Office eurnpcen des brevets la
prcuvc qu'il a introduit unc procL·dure conlrL' le titulaire Ju brevet europecn it l'effet
d'ctablir que le droit au brevet europcen
lui apparticnl. ('()ffice suspend la prnccdurc
d\1ppnsition. it moins quc ce tiers nc consente it la poursuitL' de la proccdurc. CL·
consentcment doit \:tre dcclarc par Cc:rit a
l'Officc europcen des brevets; il est irrcvl.lcablc. Tnutefois. la suspension ne doit etre
dccidcc que lnrsquc la division d\1ppnsition
eonsiJl:re l'opp<.l-.ition reccvable. Les paragraphes 2 el 3 sont applicables.

(.~ l La s11spensit1n de la proccdure ent raine celk des dclais qui u1urent it l'exccption de ceux qui s"<tppliquent au paicment
des taxcs annuelks. La partie du dclai rwn
encore expirce commence it courir it la date
de la reprise de la proccdure; toutcfL1is. le
dclai rcstant it courir aprl:s la reprise de la
proccdure ne peut ctre infCrieur it deux

Ll) ~är det europeiska patentverket beslutar avbryta handUiggningen eller senare
far verket fastställa dag da det avser ati
iiterupptaga handläggningen oberoende av
hur l~tngt prövningen fortskridit av den mot
sökanden väckta talan som avses under 1.
Tredje man. sökanden och i förekommande
fall annan part skall underrättas om siilunda fasts@ld dag. Har iinnu den fastställda
dagen ej visats att det meddelats avgiirande
som vunnit laga kraft. far det europeiska
patentverket återupptaga handliiggningcn.

!-Il Visar tredje man inför det europeiska patentvnket under invlindningsförfarandet eller inviindningsfristen att han viiekt
talan mot innehavaren av ett europeiskt patent fiir att ftt fastsfällt att det eun1peiska
patentet tillkommer honom. skall det europeiska patentverket tills vidare avbryta inviindningst'iirfarandet. om ej ifr[tgavarande
tredje man medger att förfarandet fprtslitter. s~\dant medgivande skall Viimnas skriftligen till det eurnpeiska patentverket och
ffrr icke tttertagas. Heslut att avbryta förfaranJ.:t för dock ej meddelas förriin inviindningsavdelningen funnit att invändningen skall upptaga~ till prövning. Vad som
s:igs under 2 och .'\ iiger nwtsvarande tillllimpning.
!.:"l Avbryts förfarandet medför detta att
de frister som löpa niir förfarandet avhrytcs. uti)m frist fiir erlliggande av iirsavgifter. upphör att liipa. Den del av en frist
Slllll iinnu ej utli.ipt börjar att löpa den dag
förfarandet ~\terupptages. Den tid som t1terstår efter det förfarandet [tterupptages skall
dock ej vara kortare iin t vit miu1ader.

111\l!S.

lfrgel I./
I.imitation cfr /11 fac11/1,; de retira
/11 de111a11de de brt'\'<'t e11rop1;1·11

lfrgrä11.111i11g 111· 111iij/ighete11 an tlraka/111
e11rr1pl'isk p<11e111a11siika11

A eompter du jour oi:r un tiers apporte la
preuve it l'Ol'ficc eurnpeen des brevets qu'il
a intrnduit une proccdure portant sur le

Frän och med den dag d{1 tredje man
visar inför det europeiska patentverket att
han väckt talan rörande ditten att erhålla
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dcs Anspruchs auf Ertcilung des curopäischcn Patents cingcleitet hat. bis zu dem
Tag. ;in dem das Europiiis·:he Patentamt
da~ Erteilungsverfahren forbctzt. darf weder dic curopiiisehe Patcntar.mcldung noeh
die Iknennung cincs Vertragsstaats zurUckgcnommen wcrden.

titlcrncnt and up to the datc m1 which the
Eurnpcan Patent Offiec rcsumcs thc pn)cecdings for grant. ncither thc European
patent applieation 1wr thc dcsignatinn or
any Contracting Statc may be withdrawn.

/frgl'I 15

Rulc 15

J-:i11rcich1111g <'iller 111'1/<'ll e•1ropiiische11
Pa1<•1111111111cld1111g d11rch den Bcrccl11igtc11

Filing oja

11c11·

Lurop<'llll 1w1c111 a1ip/icC1tio11

hy th<' per.1011 entit!cd to apply

(I) Rcicht dic PeNm. dcr durch rechtskriiftigL' Entschcidung der Anspruch au(
Erteilung dcs ctmlpäischcn Patents zugcsprochen worden ist, nach Artikel 61 Absatz I Buchstahc b cinc ncuc europäischc
Patcntanml'ldung ein. so gilt die fri.iherc
cuwpiiischc l'atcntanmcldun~: flir dic in ihr
henanntcn Vertragssta<ttcn. in dcnen dic
Entschcidung crgangen occr ancrkannt
WL)rdcn ist, mit dem Tag der Einrcichung
der ncuen curopiiischcn Patcntanmcldung
als zuriid:genommen.
( 2) Fiir dic ncuc curopfö~;chc Patcntanmcldung sim! inncrhalb einc~; !\tonats naeh
ihrcr Einreichung dic Anmeldcgcbiihr. dic
Rccherchcngcbiihr und dic Hcncnnungsgebiihrcn zu cntrichtcn. Dic Z~1hlung der Bcncnnungsgebiihrcn kann noch bis zum Ablauf 1..kr fiir die friihere curopiiischc Patcntanmeldung nach Artikel 79 Absatz 2 maBgcbcndcn Frist crfolgcn. wenn diesc Frist
nach dcr in Satz I gcnanntcn Frist abläuft.

( l) Whcrc the person adjudged by a final
dccision to be cntitlcd to thc grant of thc
European patent filcs a ncw Europcan
patent application pursuant w Articlc 61.
paragraph I (b). the original Eurnpean
patent applieatiL1n shall he deemcd 10 be
withdrawn on thc datc of filing of the ncw
application for thc Contracting Statcs dcsignatcd therein in which the dcci<;ion has
bccn taken ur recogniscd.

(3) Dic in Artikel 77 Abiiilzc. 3 und 5
vorgeschriehenen Fristen fiir dic Weitcrleitung curopiiischcr Patcntanmcldungcn
betragcn fiir die ncue europiiische Patentanmeldung vier Monate nach Einrcichung
dicser Anmeldung.

(3 l The time limits for forwarding Europcan patent applications providcd for in
Article 77. paragraphs 3 and 5. shall. for
thc new Europcan patent application. hc
fuur months as from thc actual filing datc
of that application.

Regel 16

Rule /()

Teilll'eiscr Rcchtsiiherr:ang au/grund
einer E11tscheid11.1g

Partial trans/er v/ right hy 1·irt11e
oja final decision

( 1) Ergibt sich aus ciner rcchtskräftigcn
Entschcidung. daB einem Drittcn dcr Anspruch auf Erteilung eines curopäischen

(1) If by a final dccision it is adjudgcd
that a third party is entitled to the grant of
a Europcan patent in rcspect of only part

(2) The filing fee. SL'arch fec and designati11n fccs must be paid in rcspect of
thc new Eurnpcan patent application within
one month after the filing thercor. Payrncnt
of thc designatit'll fccs may still bo.: madc
up to thc cxpiry or thc perind specificd for
thc original Europcan patent applicatinn in
Articlc 79. paragraph 2. if that period expires aftcr thc period rcferred to in the first
scntencc.
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droit i1 l'obtention du brevet, et jusqu'au
jour ot1 l'Offiee europcen des brevets reprend la procedure de delivranee, ni la demandc de brevet eurnpeen ni la designation
de tllut Etat eontraetant ne peuvent etre
retirees.

ett europeiskt patent till och mi:d den dag
då det europeiska patentverket (\terupptagcr handläggningi:n rörande patentets meddelande för varken den europeiska patentansökningen eller designering av fördragsslutande stat återkallas.

Ri:gle 15

J?egcl 15

Depcit d'une 11011vel/c demandc de brevet
eurvpt!en par la personne lwhili1t;e

fllgil'Cl11de av ny c11rupeisk f){i/e111a11siik(//1
m· hehr'irig .rr'ika11dc

(I) Si la personne a laquellc a ete reconnu le droit a l'obtention du brevet europeen en vertu d'unc decision passee en
force de ehose jugee depose une nouvelle
demande de brevet europeen, en applieation
de l'article 61, paragraphe I. lettre b), la
demande de brevet europeen initiale est reputee retiree a eompter du depöt de la nouvelle demande, en ee qui eoneerne les Etats
eontractants designes pour lesquels la decision a ete rcndue ou reeonnue.

(Il Om 11[1gon. som genom lagakraf1vunnet avgörande tilkrk~ints r~itlL'n att erhiilla
europeiskt patent. inger ny europi:isk patentansökan enligt artiki:I h 1.1.h. skall di:n
ursprungliga europeiska patentansl.ikningen
anses återkallad den dag d[1 den nya ansökningen inges såvitt avser de l'ördragsslutande stater som designerats i den ursprungliga ansökningen och i vilka avgörandet
meddelats eller erk~ints.

(2) Les taxes de depöt. de reeherehe et
de designation doivent ctre aequittecs pour
la nouvellc demande de brevet europeen
dans le detai d'un mois a eompter de son
depöt. Le paiement dcs taxes de dcsignation peut toutcfois etre effcetue jusqu'a
l'expiration du dclai preserit a l'article 79,
paragraphe 2, pour la demande de brevet
europcen initia\e, si ee dernier dclai expire
apres celui dont il est fait mention dans la
premiere phrase du present paragraphe.
(3) Les dclais pour la transmission des
demandes de brevet europccn preserits a
l'articlc 77, paragraphes 3 et 5, sont de
quatre mois a eompter de la date de depöt
effeetive de la nouvelle demande.

(2l Ansökningsavgift, nyhetsgranskningsavgift och dcsigneringsavgit'ter för den nya
europeiska patentansökningen skall erHiggas
inom en m?111ad frän det den ingavs. Dcsigneringsavgiftcrna iär doi.:k betalas inom
den frist som enligt artikel 79.2 g~illcr fl.ir
den ursprungliga europeiska patentansökningen, om den fristen utlöper si:nare fo
den frist som anges i föreg[u:ndc mi:ning.

Rer:le 16

Rcg<'l 16

Trans/ert partiel d11 droit 1111 bre1·et
europecn en ver111 d'1111 juge111e11t

Riitt till del ar europ<'isk patc11ta11siik(//1
e11li1.:t lagakraf11•111111l'I avgiirande

(I) Si une deeision passee en forec de
chose jugee a reconnu le droit i1 l'obtention
du brevet europeen a Ull tiers pour une

( 1l Har genom lagakraftvunnet avgörande fastställts. att tredje man är bcrlittigad
att erhålla europeiskt patent såvitt avser en-

(3 l För den nya europeiska palL'ntansökningen lir de frister för vidarebefordran
av europeiska patentansökningar som avses
i artikel 77.3 och 5 fyra m~tnadi:r från ingivandct av denna ansökan.
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Patents nur fiir einen Teil de; in der europäischen Patentanmeldung ofienbarten Gegenstands zugesprochen word,~n ist, so sind
fiir diesen Teil Artikel 61 und Regel 15
entsprechend anzuwenden.
(2) Erforderliehenfalls hat die frlihere
eurnpäische Patentanmeldunf: fiir die benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden
ist, und fi.ir <lie i.ibrigen bcnanntcn Vertragsstaaten unterschiedliche Patcntanspriiche,
Bcschreibungen und Zeichnungen zu enthalten.

of the rnattcr disclosed in the European
patent application, Article 61 and Rule 15
shall apply 111111111is 1111111111dis lo such part.

(3) !st ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 5 in bczug auf eincn oder mchrcrc
Vertragsstaaten an die Stclle des bishcrigen
Patentinhabcrs gctreten, so kann das im
Einspruchsvcrfahrcn aufrechterhaltene curopäische Patent flir diesen Staat oder dicsc
Staatcn untcrschicdliche Parentanspriiche.
Beschreibungen und Zeichnungen cnthalten.

13) Whcre a third party has. in accordance with Articlc 99, paragraph 5. replaced the previnus pwprictor for onc or
some of thc designated C\mtracting States.
the patent as maintained in lljllJLisition procccdings may contain for these States
claims, a description and drawings which
arc diffcrent from thL)Se for thc other designatcd Contraeting Statcs.

(2) Where apprnpriale. lhe original European patent applicatillll shall contain. for
the dcsignakd Contracting Statcs in which
thc decision was taken or recogniscd. claims.
a description and drawings which are diffcrent from thlise for the other designatcd
Contracling Statcs.

Kapitel Il
Erfindcrncnnun~:

Mention of thc im·entor

Regel 17

Rule 17

f:."i11reich1111g der Erfi11derne111111ng

Designation of the inventor

(l) Dic Erfinderncnnung hat in dem Antrag auf Erteilung cines europäischen Patents zu erfolgen. Ist jcdoch dcr Anmelder
nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist
die Erfindernennung in einen gesonderten
Schriftstiick cinzurcichen; sic mu/3 den Namcn, die Vornamen und di·~ vo\lständige
Anschrift des Erfinders, die in Artikel 81
genannte Erklärung und <lie Unterschrift
des Anmelders oder Vertreter~. cnthalten.

(1) The dcsignation of thc inventor shall
be filed in the request for the grant of a
European patent. Howcver, if the applicant
is not thc invcntor or is not thc sole inventor, the dcsignation shall be filed in a
scparate documcnt: the designation must
state the family namc, given namcs and full
addrcss of the invcntor and the statemcnt
refcrred to in Article 81 and shall bcar the
signature of the applicant or his representative.
(2) The European Patent Officc shall not
verify thc accuracy of the designation of
the inventor.

(2) Die Richtigkeit <ler Eri . indcrnennung
wire! vom Europiiischen Patentamt nicht
gepriift.
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partie seulement de robjet de la demande
de brevet europeen. l"article 61 ainsi que la
rcgle 15 sont applicables en cc qui concerne
la partie en eause.

<last en del av det som den europeiska patentansökningen omfattar. äger artikel 61
och regel 15 motsvarande tillämpning såvitt avser denna del.

(2) S'il y a licu. la dcmande de brevet
eur11p0en i1~i1ialc c1.1mporte. pour le>. Etats
eontraL:tants dcsigncs dans lesquels le jugcment a ete rendu ou est reconnu. des rcvcndiGttions. une descriptinn ct d..:s dessins
diff..:rents dL· L:..:ux que la demand..: c1m1porte pour d'autres Etats c1mtractants de-,igncs.

(2l Om sil erfordras skall den ursprungliga etirOJJL'iska patentan . . likningcn s{tvitt avser de designeradl' fördragsslutande stater i
vilka avgörandet meddelats elkr erkiints
innehålla palL'ntkrav. heskrivning 11L:h ritningar som skiljL'r sig frän de patentkrav.
den beskrivning och de ritningar som ans<-ikning.::n innehaller s~lvitt avsL'r i.ivriga designerade fi_irdragsslutande stater.
13) Har tredje man enligt artikel 'l'J.5 intriltl i s@let för förq:d1ende patenthavare
silvitt avsn en eller flera designerade fördragsslutande stater. far det L'Uropeiska palenlel. i dl'n lydelse det uppriillh[dlits under
inviindningsförfarandct. s~tvitt avser denna
siat elkr dessa slat.::r inn.::h{dla patentkrav.
heskrivning neh ritningar S1)m skiljer sig
friin de patentkrav. den beskrivning oeh de
ritningar patentL't innL·h:dler silvitt avser
övriga designerade fiirdragssluta111.le stater.

(3) Si un tiers a etc substituc. en vertu
de L1rtide 99. paragraphe 5 au titulairc
precedcnt ['>LHlr un ou plusicurs Etats eontractants designes. le hrcvct europeen maintcnu dans la prnc0dure d\1pposition peut
c1.intenir pour L:es Etats cL1ntractants des revenclicatiuns. une ckscriptinn ct dcs cl.::ssins
diffcrents de ccux que le brevet L:omporte
pour d'autrcs Etats contractants dcsigncs.

Chapitrc Il

Kat>itel Il

'.\;lention de I'innnteur

Omniimnandl' a\' uppfinnarl'n

lfrgl<' 17
f),;_1·ig11atio11 de /'i111·1•111c11r

..-I 11gi1'c1111/I'

111·

111>pli1111or1·11

(I) La Lksignation 1.k l"inventeur lfoit
l:tre o:ffrctuec dans la requcte en dclivrance
du hrL~vet eurllpfrn. T1.Hlld1.>is. si k Jemandeur n·cst pas l"inventeur ou l\miquc inventeur. cettc dcsignation d1.)it etre effectuee dans Ull dOCLITllCll( produit scparcment:
clle doit comportcr les norn. prcnoms ct
adrcsse complctc de l'invcntcur. la declaration mentionnec it l"artic:lc 81 et la signaturc du dcmandcur ou cc:lle de son mandatairc.

I Il Uppgift om uppfinnaren skall nimnas 1 anhiillan 11m meddelande av eur1.1peiskt patent. Om sökanden ej iir uppfinnaren eller ej ~ir den endl' uppfinnaren.
skall uppgiften liimnas i siirskild handling.
Denna handling skall innehitlla uppgift om
uppfinnarens efternamn. flirnamn och fullstiindiga adress samt den förklaring som avses i artikel 81. Den skall vara undertecknad
av sökanden eller hans ombud.

(2) 1."0tlice curopccn eks hrevcts ne c1111trole pas l"exactitude de la dCsignation de
l"inventeur.

(2) Det eurnpciska patentverket pri)var ej
riktigheten av uppgil'tl'rna ri.irande uppfinnaren.
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(3) !st der Anmelder nicht oder nicht
allein dcr Erfinder, so stellt das Europäische
Patentamt dem Erfinder eine Kopie der
Erfinderncnnung zusammen mit den in Artikel 128 Absatz 5 vorgesehencn Angaben

(4) Dcr Anmclder und der Erfindcr könncn aus der Untcrlassung der Mittcilung
nach Ahsatz 3 und aus in it.r enthaltcncn
Fehlcrn kcinc Anspri.ichc herkiten.

(3) If thc applicant is not the inventor or
is not the sole inventor, the European
Patent Officc shall notify to thc invcntor
a copy of the document dcsignating the
invcntor together with the data mentioncd
in Article 128. paragraph 5.
(4) The applicant and the inventor may
invoke neithcr the omission of the notification under paragraph 3 nor any crrors conlaincd therein.

Regel 18

Rull' IH

8t!kc11ml11wcl11111g t!er Erji11dcrne11111111g

Puhlication oj the 111c111io11 oj the inventor

(I) Dic als Erfindcr gcnannte Person
wird auf <ler vcröffcntlichtcn europäischen
Pakntanmeldung und auf der europäischen
Patcnlschrifl als Erfinder verrnerkt. !st <lies
nicht rnehr möglich. so wird auf Antrag des
Anmeltkrs Llder Patcntinhabers die als Erfinder genannle Person auf d~n noch nicht
ausgegehenen Stucken der veröffentlichten
eurnp~iischcn Patentanmcldung oder europäischcn Patentschrift vcrmcrkt.

(I) The person designatcd as thc invcntor
sha\l be mentioned as such in the published
European patent applicaliLlll and the European patent spccification. lf this is no
longer possible. the person dcsignatcd as
thc inventor shall. if the applicant for or
proprietor of thc patent so requests. be
mentioned as such in the copies of the
published European patent application or
lhc European patent spceification not yet
dislributcd.

(2 l Reicht ein Drittcr bcim Europliischen
Patcntaml eine rechtskrliflige Entschcidung
cin. aus dcr hervorgcht. daf3 :ler Anmeldcr
odcr Paknlinhaber vcrpflichtet ist. ihn als
Erfinder zu ncnnen. so ist Absatz I entspre..:hend anzuwcndcn. Jedoch kann im
Fall dcs Absatzcs I Satz 2 auch der Dritte
beantragen. auf den noeh r.icht ausgegebenen S1iieken dcr veröffentlichtcn europ~iischen Patcntanmddung oder <ler Patcnts..:hrift vcrmcrkt zu wcrden.

(2) In lhe cvent of a third party filing
with the European Patent Office a final
decision whereby the applicant for or proprietor of a patent is rcquired to designate
him as thc inventor, the provisions of paragraph I shall apply. However. in the case
refcrred lo in paragraph I, second scntence,
thc third party may also ask lo be rnentioned in thc copics of the publishc<l European patent application or thc Europcan
patent spccification not yet distributcd.

(.\) Verziehtet der vom Anmcldcr oder
Pakntinhaber gcnanntc Erfinder dem Europliischen Patcntamt gegeniiber schriftlich
auf scine l\ennung als Erfin:ler. so unterbleibcn die in Absatz I vorgeschenen MaBnahmcn.

f3 l The measures prov id ed for in paragraph I shall not be applieablc where thc
inventor dcsignaled by the applieant for or
proprietor or the patent addresses to the
European Patent Office a written renunciation of his title as inventor.

ZU.
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(3) Si le dcmandcur n'cst pas l'invcntcur
ou l'unique inventeur. l'Offic1: europecn des
brevets adresse it l'inventeur une eopie d1:
la designation de l'invenkur aceompagnee
des indications prevu1:s it l'article 128, paragraphe 5.
(4) Le demandeur nu l'invcntcur nc peuvent se prevaloir ni de l\)mmission de la
notification visec au paragraphc 3 ni dcs
erreurs dont elle pourrait etrc 1.:ntaehec.

(J) Om sökanden ej lir uppfinnaren clkr
ej lir den ende uppfinnaren, skall det europeiska patentverket tillställa uppfinnaren
avskrift av den handling i vilken uppgift
om uppfinnaren lämnas jämte de uppgifter
som avses i artikel 128.5.
(4) Sökanden nch uppfinnaren fttr ej
grunda nagot anspråk vare sig pil underl{ttcnhct att översända den handling eller fämna de uppgiftLT som avses under 3 eller pii
de oriktighetcr dL·n översända handlingen
eller de liimnade uppgifterna kan innehålla.

lfrgcl 18
Puhlication cle la ch;.1·ig11arion de /'i111·cnre11r

l'ublicl'ring m· uppf i111wrc11.1· 111111111

( I ) La personne designec commc invcnteur est mentionnec en ccttc qualitc dans
les publications de la dcmande de brevet
europcen ct dans les fascicules du brevet
curopeen. S'il nc peut etrc ainsi proccde, la
personne designee comme inventeur doit, si
le demandeur ou le titulaire du brevet Je
rcquiert, ctre mentionnfr en tant que telk
dans les exemplaires des publications de la
demandc de brevet europecn ou dcs fascicules du brevet europeen non encore diffuscs.
(2) Lorsqu'un tiers produit it l'Office europcen des brevets une decision passee en
force de chosc jugcc en vertu de laquelle
le demandeur ou le titulaire du brevet est
tenu de le designer eomme invcnteur, les
dispositions du paragraphe I sont applicablcs. Toutefois, dans le cas vise au paragraphe .I, deuxieme phrase, le tiers peut
cgalement demander ctre mentionnc dans
les exemplaires des publications de la dcmande de brevet europcen ou des fascieules
du brevet europcen non encore diffuses.
(J) Les mesures prcvues au paragraphe I
ne sont pas applicablcs lorsque l'inventeur
designe par le demandeur ou le titulaire du
brevet adresse a l'Offiee europecn des brevets une rcnonciation ccritc it sa dcsignation en cettc qualite.

(I) Den som angivits som uppfinnare
skall i den publicerade europeiska patentansökningen och i den europeiska patentskriftcn omnlimnas SLlm uppfinnare. Ar detta icke längre möjligt, skall på sökandens
eller patenthavarcns begiiran den som angivits SLllll uppfinnare 1rn111limnas som uppfirrnan:: i de cxemplar av den publicerade
europeiska patentansökningen eller den europeiska patcntskriften Sllm linnu ej spritts.

a

t2) Inger tredjc man till det europeiska
patentverket lagakraftvunn.:t avgörande. av
vilkct framgilr att sökanden eller patenthavaren lir skyldig att ange honom som uppfinnarL'. liger vad som sägs under I motsvarande tilnimpning. I fall som avses i andra meningen under I får dock även ifrttgavarande tredje man beglira att bli angiven
som uppfinnare i de exemplar av den publicerade europeiska patentansökningen cllcr den europeiska patentskriftcn som fonu
ej spritts.
(3) Avstttr den som av sökanden eller patenthavaren angivits som uppfinnare skriftligen hos det 1:urop1:iska patentverket frtm
att omniimnas som uppfinnare. skall de ätgärder som anges under I icke vidtagas.
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Regel 19

lfole 19

Berichrigung der Er/ i11deme11n1111g

Recrifica1io11 of the desig11atio11
of a11 i11n•111or

(I) Eine
unrichtige
Erfindernennung
kann nur auf Antrag berichtigt werden; mit
dem Antrag ist die Zustimmungserklärung
des zu Unrecht als Erfinder Genannten.
und, wcnn der Antrag nicht vorn Anmelder
oder Patentinhaber eingereicht wird, dessen
Zustimmungserklärung einzur,~ichen. Regel
.l 7 ist entsprechend anzuwend1.:n.

(I) An incorrect designation of an rnvcntor may not be rccti[ied save upon request. accompanicd by thc conscnt of the
wrnngly designatcd person and. in thc cvcnt
L'f such rcquest not bcing filed by the applicant for or proprictor Llf thc European
patent, by thc conscnt of that party. The
provisions of Rulc 17 shall apply 111111ari.1
111111a11t!is.

(3) Absatz 2 ist auf den Widerruf einer
unrichtigcn Erfindcrnennung entsprechend
anzuwcnden.

(2) In thc evcnt of an incorrect mention
of the inYL'ntor having heen cntercd in the
Register of European Patents or published
in thc Europcan Patent Bulletin such cntry
nr puhlication shall be cnrrcetcd. The mcntion of an incorrcct dcsignation of thc inventor shall be correctcd in all copies of
the publishcd Europcan patent application
or Europcan patent specification not yet
distrihuted.
(3) Paragraph 2 ~hall apply 111111111is 11111tandis to thc cancellation of an incorrect
dcsignation of thc inventor.

Kapitel 111

Chaptcr 111

Eintragung von Rcchtsiibcrgängcn sowic von Lizenscn
und anclcren Rcchten

Registcring trnnsfcrs,
Iicences and other rights

Regi'/ 20

R11/c :!O

Li11trag1111g 1·011 Rcc/11siihergä11ge11

Regisrering a transfa

(I) leder Rechtsiibergang der europäischen Patcntanmeldung wird auf Antrag
eines Betciligten in das europLische Patentregister cinget ragen, wcnn das Original oder
cine beglaubigte Abschrift des Dbertragungsvcrtrags odcr der öffentlichen Urkunden. aus dcncn sich der Recht:;iibcrgang ergibt. 1_ider zur Fcststellung de~: Rcchtsiibergangs ausrL~ichcnde Ausziige aus dem Vertrag odcr den Urkundcn eingercicht wcrdcn.
Ein Stiick dicscr Unterlagen wird vorn Europäischcn Patcntarnt aufbcwahrt.

(I) Any transfer of a Europcan patent
application shall be rccorded in thc Register
of European Patents at the rcqucst of an
interested party on production cithcr of thc
original or of a certified copy of the instrument of transfer. or of official documents verifying thc transfer. or of such
ex.tracts from such instrument or documcnts as sufficc to cstablish thc transfer.
The Europcan Patent Office shall rctain a
copy of thesc papcrs.

Ist eine unrichtige Erfindernennung
im europiiischen Patcntregisler vermerkt
odl.!r irn Europiiischen Patentblalt hekanntgemacht. so wird diese Eintragung oder
cliese Bckanntrnachung bcrichtigt. Dic unrichtige Erfindernennung wird auf den noch
nicht ausgegehcncn Stiicken der veröffentlichten europiiischcn Patcntanmeldung oder
der Patcntschrift bcrichtigt.
(2)
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lfrgle 19
l~l'l'tificatiu11

de

de la 1frsig11atio11

Regel 19
Rii11d11'

111·

llf'{'gift

11111 111111.f i1111arc11.1·

1w11111

/'i11l'<'llll'11r

( Il U ne <.ksignatiLln errLllll:e de l'invent.:ur ne peut ctre rectifiee LJUe sur reLJucte
accnmpagn0e du eonsentement de la perstinne designec it tort, et. si la requcll' n 'est
pas pr0sent0e par le demandeur ou le titulaire du hrevet europ0cn. du consentemcnt
de l'un ou de l'autrc. Les dispositinns de la
r(:gle 17 stint applicables.

(Il Oriktigt angivande av uppfinnare kan
riittas endast p~t bcgiiran. Vid begäran skall
fogas medgivande av den snm oriktigt angiYits snm uppfinnare od1, om begiiran icke
inges av sökanden clkr patcnthavaren. medgi\·ande av denne. Regel I 7 ligcr motsvarande till~impning.

(2 l Si une dcsignation crrnn0c de l'inwntcur a etc inscrite au Registre eurnpcen
des brevets ou publi0e au Bulletin curopecn
dcs brevets. cette inscriptinn ou puhlication
est rectifice. La mention de la dcsignation
erronce de l'invente1:r est rcctifice dans les
cxcmplaires des publications de la dcmande
de brevet europecn ou des faseiculcs du
brevet europecn non cncore diffuses.

( 2 l Har oriktig uppgift angilendc uppfinnaren införts i det europeiska patentregistfl't eller publicerats i den europeiska patenttidningL'll. skall felet riittas. Ocr·, oriktiga
uppgiften angitcndc uppfinnaren skall rlittas i de exemplar av den publicerade europeiska patentansökningen eller den europeiska pall'ntskriftcn Sll!ll ~innu icke spritts.

(3 l Les dispositinns du paragraphc 2 son!
applicables it l'annulation d'tme dcsignatinn
erronec de l'inventcur.

(Jl Vad StHll siigs under 2 ~iger motsvarande tillämpning pa t1terkallelsc av oriktig
uppgift angiiemle uppfinnaren.

Chapitre 111

Kapitel 111

Inscription au rcgistre dcs
transferts. lkenccs et
autres droits

Registrering av övcrliitelsc,
lkens och annan rättighet

Uegel 20
/nscrip1io11 des 1ra11s/er1.1·

(Il Tout transfcrt de la demane de brevet

europeen est inscrit au Registre europcen
des brevets a la requete de toute partie interessec sur presentation, soit de !'original
ou d'une copie certifice conforme de l'acte
de transfert ou des documents officiels
etablissant le transfer!, soit d'extraits de cet
acte ou de ces documents. pour autant qu'ils
permettent de constater le transfert. L'Office
europccn <les brevets doit disposer d'un
cxemplaire de ces picees.

Regiitrering ar iirerlätel.H'

(I) överlåtelse av europeisk patentansökan införes på berörd parts begäran i det
europeiska patentregistret efter företeende
av överlåtelschandlingar i original eller i
bestyrkt avskrift eller av officiell handling
som styrker överlåtelsen eller av sådant utdrag ur överiåtelsehandlingen eller officiell
handling som styrker överlåtelsen. Ett exemplar av handlingarna skall arkiveras i det
europeiska patentverkt:t.
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( 2) Dcr Eintragungsantrag gilt crst als
gcst.:llt. wcnn cinc Vcrwaltun;?sgcbiihr entrichtct won.len ist. Er kann nur zuriickgewiL'sen wndcn, wcnn clie in Absatz l und
gcgebencnfalls in Artikel 72 rnrgcschriebcnen Voraussetzungcn nicht crfiillt sind.
(3) Jeder Rechtsiibcrgang wird dem Europäischen Pakntamt gegeniibcr erst nach
Erhalt der in Ahsatz l genannten Unterlagrn und nur in dem Umfang wirksam, in
dem er sich aus diescn Unterl~.gen ergibt.

(2) The rcqucst shall not be deemed to
havc been filcd until such timc as an administrative fce has been paid. It may be
rcjectcd only in thc cvent of failurc to
comply with the conditions laid down m
paragraph I and, where appropriate. m
Articlc 72.
(3) No transfer shall havc cffect vis-1i-1·i.1·
thc Europcan Patent Officc until aftcr rcceipt of thc papers referrcd to in paragraph I: it shall only bccome effcctivc to
thc extent to which it is verified by these.

Regel 21

Rule 21

Li111rag1111g ron Lizenzrn 1111d
a11dcre11 Recl1te11

Registeri11g uf /icencl's and othl'r rights

(I) Regel 20 Abslitze 1 und 2 ist auf dic
Eintragung dcr Erteilung oder dcs Dbergangs eincr Lizcnz sowic au!' d:.c Eintragung
dcr Begri.indung oder dcs Db1~rgangs eines
dinglichcn Rechts an einer europäischen
Patcntanmeldung und auf di1~ Eintragung
von Zwangsvol'.streckungsma13nahmen in
eine solche Anmeldung entspr~chend anzuwenden.
(2) Dic in Absatz I genanntcn Eintragungen werdcn auf Antrag gclöscht; der
Antrag gilt crst als gestcllt, wenn eine Verwaltungsgebi.ihr entrichtct worden ist. Dem
Antrag sind Urkunden, aus d1~nen sich ergibt, daB das Recht nicht mehr besteht,
oder eine ErkHirung des Rechtsinhabers
dari.iber beizufi.igen, daB er in die Löschung
der Eintragung einwilligt; der Antrag darf
nur zuriickgewiesen werden, wenn diese
Voraussetzungen nicht erfiillt sind.

(I ) Rule 20, paragraphs L and 2, shall
apply mwa1i.1· mutandis to the registration
of thc grant or transfer of a licencc, the
establishment or transfer of a right i11 rem
in respect of a Europcan patent application
and any legal means of exccution of such
an application.

Regel 22

Rule 22

Besondere A ngaben bei der Eintragung
von Lizenzen
(I) Einc Lizenz an eincr curopäischen
Patentanmcldung wird im europäischen Patentregister als ausschlieB!ichc Lizenz bezeichnct, wenn der Anmelder und der Lizenznehmcr dies beantragen.
(2) Eine Lizenz an cincr europäischcn Patentanmeldung wird im euro:Jäischen Pa-

Special indications for the
registration oj a licence

(2) The rcgistration rcfcrred to in paragraph 1 shall be cancelled upon request,
which shall not be decmed to havc been
filed until an administrative fcc has been
paid. Such requcst shall be supportcd either
by documents establishing that the right
has lapscd, or by a declaration whereby the
proprietor of the right consents to the cancellation of the registration; it may be rejected only if these conditions are not fulfilled.

(1) A licence in respect of a European
patent application shall be recorded in the
Register of Europcan Patents as an cxclusivc
licence if thc applicant and thc licensce so
require.
(2) A licence in rcspect of a European
patent application shall be recorded in the
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(2) La rcqucte n'cst rcputcc prcscntec
qu'aprcs le paiemcnt d'unc taxe d'administration. Ellc ne pcut Ctrc rcjctcc quc si les
conditions prcscritcs au paragraphe l ct, le
cas cchcant, it l'articlc 72 nc sont pas
n:mplics.

(2) Begäran om registrering anses ingiven
först n[ir expeditionsavgift erlagts. Den får
avsl[1s endast om de villkor som anges under I och, i förekommande fall. i artikel 72
icke iir uppfyllda.

(.\) Un transh:rt n·a 1fcrfct a l'cgard de
l'Office curopecn dcs brevets qu'apri:s reception dcs pii:ccs visccs au paragraphe I,
cl dans les limitcs qui resultcnt de cellcs-ci.

Ll) övcrl;ltelse gäller ej i förhållande till
det europeiska patentvaket förrän de handlingar SL1111 avses under I mottagits. överEttelscn g:illcr endast i tlcn utsträckning
den styrkes av dessa handlingar.

/11scrip1io11 de lice11ccs

cl

d'a111re.1· droits

Registrering av licens och a1111a11
rii11ighe1

( l) Les dispositions de la rcgle 20, paragraphes I ct 2 sont applicablcs å l'inscription de Ja concession ou du transfer! d'une
liCL'ncc ainsi qu'a l'inscription de la constitution ou du transfert d'un droit reel sur unc
dcmandc de brevet europeen et de rexecution forcee sur unc telle dcmande.

( 1) Regel 20. l. och 2 äger motsvarande
tillämpning i friiga om registrering av upplåtelse eller överlåtelse av licens samt i fråga om registrering av upplåtelse eller överlåtelse av sakr~itt som avser europeisk patentansökan och registrering rörande utmätning av sådan ansökan.

(2) Les inscriptions visees au paragraphe
sont radices sur requete; eller n\:st reputce dcposee qu'aprcs paiement d'une taxe
d'administration. La rcquete doit ctrc
accompagncc. soit dcs documcnts etablissant
que le droit s'cst cteint, soit d'unc declaration par Jaqucllc le titulaire du droit conscnt a la radiation de l'inscription: ellc ne
peut ctrc rejetec quc si ccs conditions nc
sont pas remplies.

(2) Registrering som avses under I avföres på begäran. Begäran härom anses ingiven först när expeditionsavgift erlagts. Vid
sådan begäran skall fogas handlingar som
styrker att rätten upphört att gälla eller förklaring av rättighctshavaren att han medger att registreringen avföres. Begäran får
avslås endast om dessa villkor icke är uppfyllda.

Regle 22

Regel 22

I ndications speciales
pour /'inscription d'une licence

Siirskilda uppgifter l'id registrering
al' licens

(1) Une liccnce d'une demande de brevet
europeen est inscrite au Registre europeen
dcs brevets en tant que Jicence exclusive s1
Je demandeur et le licencie Je requicrent.

(I) Licens avseende europeisk patentansökan skall i det europeiska patentregistret
antecknas som ensamlicens, om sökanden
och innehavaren av licensen begär det.

(2) Une licence d'une demande de brevet
europeen est inscrite au Registre europeen

(2) Licens avseende europeisk patentansökan skall i det europeiska patentregistret
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tcntrcgistcr als U ntcrlizcnz bczcichnet. wcnn
sic VL)n eincm Lizenznchmer crteilt wird.
dessen Lizcnz im ctiropiiise.1cn Patcntregistcr cingclragen isl.

Register of Europcan Patents as a suhliccncc wherc it is grantccl hy a liccnscc
whosc liccncc is rccordcd in the sai<l Rc-

Kapitel IV

Clrnptcr IV

A usstcll un gsbcschcin i gung

Ccrtification of cxhibition

Ucgcl 23

l?ui<' 23

A 11ss1d/1111gshc.1·chl'i11 ;g1111g

Catificate of cxhihi1in11

Dcr Anmcldcr mul3 inncrhalb von vicr
Monaten nach Einrcichung clcr curop1iischen
Patcntanmcldung dic in Artikel 55 Ahsatz
2 genanntc Bcschcinigung einrcichcn, dic
währcnd dcr Ausstcllung von clcr Stclle crteilt wire!, dic flir den Schu:z dcs gcwerbliehcn Eigcnlums auf dicscr Ausstcllung
zuständig ist, und in clcr bcstiitigt wire!, dal3
dic Erfindung dort tatsiichlich ausgcstellt
wordcn ist. In dicser Bcschcinigung isl forncr clcr Tag dcr Fröffnung uer Austcllung
und. wcnn dic crstmalige Offcnbarung dcr
Erfindung nicht mit dem Erötfoungstag dcr
Austcllung zusammcnföllt. dcr Tag dcr crstmaligen Off cnbarung anzugchen. Dcr Bcschcinigung muB eine Darstcllung cler Erfindung bcigcfUgt scin. clie mit cincm
Beg\aubigungsvcrmcrk dcr V·Jrstchcnd genanntcn Stelle versehen ist.

The applicant must, within four nwnths
of the filing of thc Europcar patent application. file thc ccrtificatc rcferrcd tl) in
Articlc 55. paragraph ::!. issued al the exhihition by thc authority rcsponsible for thc
protectilm of industrial propcrty at that cxhibition. and stating that thc invcntinn was
infact cxhibitcd there. This ccrtificatc shall
also state thc opcning datc ol thc cxhibit ion
and, whcrc thc firsl disclosure of thc invcntion did not coincidc with the opening date
of thc exhibition. the datc of thc first
disclosurc. This ccrtifiealL' must hc accompanied hy an idcntificatinn of thc invention.
duly authcnicatcd by thc abovemcntionccl
authority.

DRITTER TEIL

PART 111

AUSFDHRUNGSVORSC!HRIFTEN
ZUM DRITTEN TEIL DES
UBEREINKOMMENS

IMPLEMENTING REGULA TIONS
TO PART 111 OF THE
CONVENTION

Kapitel I

Chapter I

Einreichung der curopi:iischen
Patentanmeldun1i

Filing of the Europcan patent
application

Regel 24

Rule 24

A llgemeine Vorschrif ten

General provision.i·

(lJ Europäische Patentanm1~ldungen können unmittelbar oder durch die Post cingcreicht werden.

(I) Europcan patent applications may be
filed either dircctly or by post.

~istcr.
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<les brevets en tant quc sous-licencc, lorsqu'clle est conccdec par le titulairc d\111e
licencc inscrite audit registrc.

antecknas Sll!ll under! icens, om den upplfttits av licenshavarc vars licens 1ir antecknad
i det europeiska patentregistret.

Chapitre IV

Kapitel IV

.-\ttestation d'ex1JOsitio11

Utstiillningsintn,:
lfrgel .?3

A 11cs/alio11 d'l'xposi1io11

U 1.1·1ii//11i11gsi111yg

Le demandeur d()it, dans un detai de
quatre mois it compter du deptil de la dcrnandc de brevet ctirlipccn. produire l'attestation visec it l'articlc 55, paragraphc 2.
delivrec au cours de !"exposition par l'autliritc chargce d·assmer la protection de la
prnpricte industrielle dans ccttc L'Xposition
cl constatant que l"invention y a ete reellement cxposec. Cctte attcstatinn doit. en
outrc, mentionner la datc d\iuverturc de
!'exposition cl, le cas echeant, cclle de la
premii:rc divulgation de l'invcntion si ccs
delJ)i. datcs nc coinc"ldent pas. L 'attcstation
doit Ctrc aCClH11pagnec dcs pieCCS pcrmettant
d"idcntifier l'invention. rcvctucs d'une mcntion d'authenticite par l'autoritc susvisec.

I 1wm fyra mtrnaclcr friin det den .::u ropeiska patentansökningen ingavs skall sökanden inge det intyg som avses i artikel
.'.'5.2 ,1eh som vid utsfallningcn utfardats av
lien myndighet som vid utst1illningen svarar
för skyddet av den industriella ~igander1itten.
Av intygci skall framgå att uppfinningen
faktiskt förevisats på utställningen. l intyget
skall ~iwn anges dagen för utsfollningens
öppnande uch. om det första offcntl iggiirandct av uppfinningen ej ägde rum den dagen,
dagen för det första offentliggörandet. Vid
intyg<:! skall fogas en av nämnda myndighet hcstyrkt heskrivning av uppfinningL'll.

TROISl.EME PARTIE

TREDJE DELE'.\'

DISPOSITIONS D'APPLICATIO:'li
DE LA TROISIEME PARTIE
DE LA CONVENTION

TILLAMP:'lilNGSFöRESKRIFTER
TILL KONVENTIO~ENS
TREDJE DEL

Clrnpitre I

Kapitel I

Dcpöt de la demande de
hreYct europcen

lngirnnde a\' europeisk
patcntansiikan

Dispositions gh11.;rale.1

A l/111ii1111a f iireskrif1cr

I I 1 Le dcpot des clcmandes de brevd
curopcrn peut ctrc effcctue directcment Oll
par la voic postalc.

t Il Eurnpei.-;ka patentansökningar för mges direkt eller ins1indas med posten.
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(2l Dic fkhördc. bei dn dic curop~iischc
Patcntanrneldung eingereicht wird. vcrrncrkt
auf den Unterlagcn dcr Anrncldung den Tag
dcs Eingangs dieser Unterlagcn. Sic crtcilt
dem AnmL·lder unvc17iiglich cine Empfangsbeschcinigung. dic zumindcst die Nummer
dcr Anmeldung. die Art und Zahl der Unterlagcn und den Tag ihres Fingangs cnth;ilt.
L1 l Wird dic curop;lischc Patcntanmcldung
bci ciner in Artikel 75 Ahsal/ 1 Buchstabe
b gcnannten Hchiirde eingcrcicht. so untcrrichlcl dicse Behördc das Europ:iischc Patentamt unvcrziiglich vom Eir.gang dcr Unterlagen dcr Anmclclung. SiL' teillt dem Europiiischcn Patentamt dic Art und den Tag
clcs Eingangs dieser LJntcrlagen. die Nummer der Anml'idung und gegebcncnfalls den
Pri11ritiitstag rnit.
(4l Hat das Eurl1p:iischc l'atcntamt cine
europ~iischc Patcntanrneldun~: durch Vermittlung eincr Zcntralbchi..ird•~ fiir den gcwerblichen Rcchtsschutz cincs Vcrtragsstaats
erhailen. so ll'ilt cs dics d.:rn Anmcldcr unter
Angabc d.:s Tages ihrcs Eingangs bcim
Europiiisehcn Patentamt mit.

!4l When the Europcan Patent Officc
has reccivcd a Eurnpcan patent application
which has been forwarded hy a central industrial property officc of a Contracting
Stall'. il shall inform thc applicant accordingly. indicating the datc of its rcccipt at
thc Europcan Patent Officc.

Regel .]5

Rulc 25

Vorschrift<'ll f iir e11ropt'iische
Tei la11111l'id1111gn1

l'ro1·isio11s for Europl'llll t!ivisio11al
applications

(I) EinL' curopiiischc Teilanmeldung kann
cing.:reicht wcrdcn:
al j.:derzeit. nachdcm dic friihcrc curnpiiische l'atcntanmeldung dem [uropiiischen
Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt dcs
crsten Bcsch.:ids der Priifungsabteilung jedoch nur. wcnn die Teilianmcldung innerhalb der in diescm Beschcid fcstgesctzll'n
Frist cingcreicht wird oder wcnn nach
Ablauf dicser Frist die Priii'ungsabteilung
dic Einreichung ciner Tcilanmeldung fiir
sachdicnlieh häll;
bl inncrhalh von zwei Mnnatcn nach der
auf Aufrorderung durch dic Priifungsabtcilung crfolgtcn Hcschriinkung da friihcrcn
curopiiischcn Patentanmcldung, wcnn diese
nichl Artikel 82 cntspricht.

(Il A EuropL·an divisional application
may IJL• filcd:
(al al any time afler thc datc of reccipt
of thc carlier European patent application
by thc European Patent Officc. provided
that aftcr receipt of thc firsl cnmmunication
from thc [xaming Division. thc divisional
application is filcd within thc period prescribcd in that communication or that aftcr
Lhal pcriocl thc Examining Division considcrs thc filing of a divisional application
to be justified;
(bl within two months following thc
!imitation at thc invitation of thc Examining
Division of thc earlicr Europcan patent
application if thc lattcr did not mcet the
rc4uiremcnts of Article 82.

(2l The authority with which thc Europcan patent application is filcd shall mark
the documcnts making up thc application
with the date of their rcccipt. It shall issuc
without dl'iay a rcceipt Lo thc applicant
which shall includc at lcast the applicatinn
number, thc naturc and numbcr of thc
documcnts and thc date of thcir rcccipl.
(.Il lf the F.uropean patent application is
filcd with an aulh1Hily mcntioned in Articlc
75. paragraph I (bl, it shall withnul dclay
inform the Luropcan Patent Office of
rcceipt of thc documcnts making up thc
application. It shall inform thc Europcan
Patent Office of thc nature and datc of
rcceipt of thc documents, thc application
number and any priority datc claimcd.
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(2) L'aclministration aupri:s d.: h14udle la
demande ek brl~vet etirlipecn est depnsce
appose la dalc de kur reception sur les
pii:ces de celte demande. Elk delivrc sans
delai au demandeur un reccpissc indi4ua11t
au moins le numero de la demande, la naturc ct le nomlm: des pieces ainsi quc la
datc de lcur reception.

(~) fkn myndighet till vilken europeisk
palentansökan inge-; skall på amökningshandlingarna anteckn::! dagen för mottagandet av tlessa handlingar. Ocn skall omg[1ende lillsliilla sökanden bevis 0111 mottagandet som skall innehålla !11minstone ansökningsnummer. ansökningshandlingarnas antal och slag samt dagen fiir mottagandet.

(3) Si !'administration auprcs de laquellc
la demande de brevet europecn est dcposee
est celle visfr i1 l'artielc 75, paragraphc I,
lettrc b). elle informe sans delai I"Offiee
europcen des brevets de la reception dcs
pieces de la demande. Elle indique a l'Office
curopeen des brevets la nature de ccs pieces.
le jour cle kur reception. le numero dt1nnc
i1 la demandc cl, le cas echcant. la clate de
prioritc.
(4) Lorsque l"Office eunipecn des brevets
a re<;u une demande de brevet europeen par
l'intermcdiaire du servieo.: central de la
proprictc industrielle d\111 Etat contractant,
il en informe le demandeur en lui indiquant
la date it laquellc il a re<;u la demande.

{3) Inges europeisk patentansiikan till
myndighet S<lll1 avses i anikel 75. I. b. skall
denna myndighet ,1mgi'u:nde underr~itta det
europeiska patc111verkc't orn mott:igandet av
ansökningshandlingarna. Den ~kall meddela
det europeiska patentverket vilket slags
handlingar som mottagits. dag för mi.lltagandet. ansökningsnummer och, i förekommande fall. yrkad pri,1ritet-;dag.

(4) Har det europeiska patentverket mottagit europeisk patentansökan genom fördragsslutandc stats nationella patentmyndighet. skall det underriitta sökanden härom
och diirvid ange den dag d~1 ansökningen
ink,1111mit till det europeiska patentverket.

Regel 25
[),;p<it ct condi1io11.1· de la dc1111111dc
dil'isio1111airc europ,;enne
(I) U ne clcmande divisionnaire eurnpecnne peut 0trc dep,1sec :
a) a tout l11lllllen\ aprcs la datc de reception par \'Office curopcen dcs brevets de la
dcmande initiale de brevet etmipfrn, snus
rcscrve qu'apres reception cle la premicre
notification de la division d'cxamen, la dcmandc divisionnaire soit deposfr dans le
dclai imparti dans la notification ou. aprcs
ce dclai. que la division d'examen estime
jus~ific le depot d'une demande divisionnaire:
hl dans les deux mois it compter de la
!imitation de la demande initiale de brevet
europecn cffectuec it la requ0te de la
uivision d'examen, lorsque cette demande
ne satisfait pas aux exigences de l'articlc

82.
18 Riksdagen flJ77/78. I sam/. Nr I. Del C

Fiireskrifter a11gäcndc europeisk avdelad
a11siika11
(I) Europeisk avdelad ansökan får inges:
a) niir som helst efter det att den ursprungliga europeiska patentan~ökningen inkommit till det europeiska patentverket: efter del att första anmodan all inkomma
med yttrande erhållits från prövningsavdelningen får dock avdelad ansökan endast inges innm den frist som anges i denna anmodan eller nm prövningsavdelningcn efter utgången av denna frist finner lämpligt att
avdelad ansökan inges;
bl inom två månader efter det begränsning av den ursprungliga europeiska patentansökningen gjorts på anmodan av prövningsavdelningen, om denna ansökan icke
uppfyller vad som siigs i artikel 82.
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(2) Die Beschreibung und die Zeichnungen der friiheren europäischen Patentanmcldung und einer curopäischcn Teilanmcldung sollen sich nach Möglichkeit nur auf
den Gegenstand beziehen, fiir den in der
betrdfenden Anmeldung Schutz begehrt
wird. lst es erforclerlich, in eincr Anmcldung eincn Gcgcnstand zu bcsehreibcn, fiir
den in cincr andcrcn Anmeldung Schutz
begchrt wircl, so ist auf diesc zu verweisen.

(2) Where possible, thc tkscription and
drawings of the earlier European patent
applieation or any Europcan divisi<Jnal applieation shall relate only to the mattcr for
which protection is sought by that application. Howevcr, whcn it is ncccssary for
an applieation to descrihe the matter for
which protection is sought by anothcr applieation, it shall ineludc a eross-rcfcrei1ee
to that other application.

(3} Die Anmcldegcbiihr, die Recherchengebiihr und die Bcncnnungs,5ebiihrcn sind
fiir jcde europ1iisehe Tcilanmeldung innerhalb eincs Monats nach ihrer Einreichung
zu cntrichten. Dic Zahlung dcr Bcnennungsgebiihrcn kann noeh bis zum Ahlauf der
fiir die friihcrc curop1iisehc Patcntanmcldung nach Artikel 79 Absat7. 2 mal3gcbenden Frist erfolgen, wenn dicse Frist nach
dcr in Satz 1 genannten Frist abläuft.

('.l) The filing fce, seareh fee and dcsignation fccs must be paid in respect of
eaeh European divisional application within one month after thc filing thcreof. Payment of the designation fccs may still be
made up to thc cxpiry of thc period spccificd for the earlier European patent application in Article 79, paragraph 2, if that
period cxpircs aftcr the period rcferred to
in thc first sentence.

Kapitel Il

Chaptcr Il

Anmcldchcstimmungen

Provisions governing
thl' application

lfri;e/ 26

Rule

26

Ertei/1111gsa111rag

Req11est for ~ralll

( 1) Ocr Antrag auf Erteilung cines europ1iisehcn Patents ist sehriftlich auf eincm
vom Europ1iisehen Patcntamt vorgesehriebencn Formhlatt cinzurcichcn. Vorgcdruckte
Formbfattcr wcrdcn VLm den in Artikel 75
Absatz I gcnannkn Hehördcn gcbiihrcnfrci
zur Vcrfiigung gcstellt.
(2) Der Antrag muB cnthalten:
a) cin Ersuchcn auf Erteilung eines curopäischen Patents:
b) dil' Bezeichnung der Erfindung, die
cinc kurz und gcnau gcfal.ltc tcchnischc
Hczciehnung dcr Erfindung wicdcrgibt und
keine Phantasicbczcichnung ·~nthaltcn darf.
Enth;ilt dic curop;iischc Patentanmcldung
Patcntanspriichc vcr~chicdener Kategorien
!Erzcugnis. Verfahrcn, Vorriehtung, Verwcndung), so muf.\ dies aus der Bezcichnung crsichtlich scin;
e) den Namen, dic Anschrift. die Staats-

( ll The requcst for thc grant of a Europcan patent shall be filcd on a form drawn
up by the European Patent Office. Printcd
forms shall be made available to applicants
frec of charge hy thc authorities rcfcrred
to in Article 75. paragraph 1.
Gl The rcquest shall eon ta in:
(a) a petition for thc grant of a European patent;
(b) lhe title of the invention. which shall
clearly and concisely state thc tcchnical
dcsignation of the invcntion and shall exclude all fancy names. lf thc Eurnpean
patent application contains claims in diffcrcnt catcgories (product, proccs~;. apparatus,
usel, this must be evident from thc title:

(e} the name, address and nationality ot
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(2) La dcscription cl les dcssins. snit de la
dcmande initialc de brevet curopfrn. soit
de toutl' dcmandc divisionnaire de hrevd
curopecn, ne doivent. en principc. se rcferer
qu'aux elements pour lcsqucls une protection est recherchcc dans ccttc dcmande.
Toutefois. s'il est necessaire de decrirc dans
une dcmandc les Clcments pour lesqucls unc
protcction est rechcrchec dans une autrc
demande. rCference d0it etre faite it cctte
autrc demande.
(3j Les taxes de dep<'.11, de recherche ct
de designation doivcnt ctre acquittecs pour
toutc demande divisionnaire europeennc
dans le delai d'tm mois it compter de son
dcpöt. Le paiement des taxes ek dcsignation
peut toutcfois ctre cffectuc jusqu'i1 l'cxpiration du dclai prcserit it l'article 79. paragraphe 2. pour la demandc initialc de brevet europecn. si cc dcrnicr dclai cxpire
aprcs eelui dont il est fait mcntion dans la
prcmierc phrase du present paragraphc.

12) Beskrivning nch ritningar i den ursprungliga europeiska patl'ntansiikningen
eller i europeisk avdelad ansökan skall 11111
möjligt avse endast det som sökes skyddat i
ifri\gavarande ansökan. Ar det ni)ddndigt
att i en ansökan heskriva n<igot f(ir vilket
skydd sökes i annan ansökan. skall hiinvi~
ning giiras till denna andra ansiikan.

13) Ansökningsavgift. nyhctsgranskningsavgift och dcsigneringsavgifter skall fiir varje europeisk avdelad ansökan crl;iggas innrn
en m:'.111ad efter ingivandet. De-;igneringsavgifter fär hetala' till dess att den frist
som anges i artikel 79.'2 utgi1tt fiir den ursprungliga curnpeiska patentansi.ikningen.
om denna frist utlöper cftn den frist s11m
anges i föregiiende mening.

Chapitre Il

Kat>itl'I Il

Dispositions regissant les
demandes

Fiireskriftl'r riirandc
ansiikningcn

R,~utc

l?egd 2()

26

,·I 11/111//ll/l

Re1111i'tc en ddi1·ra11n·

<I) La requete en dclivrance d'un brev..:t
curopeen doit ctre prcs..:ntce sur un..: formule Ctabli..: par l'Office europfrn clcs
hrevets. Dcs formules imprimces so;:t mises
gratuitcment it la disposition des dcposants
par les administrations visees it rarticle 75.
paragraphc I.
(2l La rcquctc doit contcnir :
a) une petition en vuc de la dclivrancc
d'un brevet curopcen;
(h) le titrc de l'invention, qui doit t'airc
apparaitre de manierc clairc cl concisc la
dcsignation tcchniquc de l'invcntion ct nc
comportcr aucunc dcnomination de fantaisie. Si la dcmandc de brevet curopecn comportc des rcvcndications de differcnt..:s catcgories (produit. procedc. cli~positif ou utilisation). cc:la doit ressortir claircmcnt du
titrc;
(c) l'indication du nom. de l'adrcsse. de

1'111

f'cllC/lf

(I) Anh<tllan om att eurnpciskt patent
skall meddelas skall göras skriftligen pfi
formuliir som faststiillcs av det cuwpciska
patentverket. Tryckta formuliir skall k1.istnadsfritt tillhandah[tllas av de myndighet.n
som avses i artikel 75.1.
(2) Anhftllan skall innchttlla:
al framstiillning 11m att i:uropL·iskt patent skall medd..:las:
bl beniimning pi't uppfinningen. SLllll skall
utgöra en tydlig och kortfattad teknisk beniimning p[1 uppfinningL'n och icke f<ir inneh;llla n~1g1111 fan!asiheniimning: innchiillcr
den ..:urop..:iska patcntansiikningen patentkrav inom olika kalL'goricr (alster. fiirfarande. anordning. anviindningl. skall detta tydligt frnrngii av beniimningen:
Cl uppgift

om sökandens namn. adrcs~
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angch0rigkcit und den Staat des Wohnsitzcs oder Sitzcs des Anmclders. Bei nattirlichen Personen sincl Familiennamc und
Vornamc anzugebcn. wobci dcr Familicnname vor dem Yornamen zu stchen hat.
Bci juristischcn Personen ur.d juristischcn
Personen gcmlif3 dem för sie maf3gebendcn
Recht gleichgestclltcn Gcsclls;haften ist dic
amtliche Bezcichnung anzugeben. Anschriften sind in dcr Weise anzugcben. dal3 die
tiblichen Anforderungcn fiir einc schncllc
Postzustellung an dic angebenc Anschrift
erftillt sind. Sie mtissen in jcdem Fall alle
maf3gebliehen Yerwaltungseinheitcn. gcgcbenenfalls bis zur Hausnummcr einschlief3lich enthalten. Gcgcbenenfalls sollen Telcgramm- und Telcxanschriften und Telcfonnummcrn angcgeben werden;
d) falls cin Yertretcr best,~llt ist, scinen
Namen und scine Geschäfls:rnschrift nach
Maf3gahe von Buchstahc c;
e) gegebcncnfalls cinc E:·klärung, daf.\
es sich um cine curopäische Tcilanmcldung
handclt, tmd die Nummer der friihere!1 europäischen Patcntanmeldung;
f) im Fall des Artikels 61 Ahsatz l
Buchstabe b die Nummer der friihcren europliischen Patcntanrncldung;
g) falls dic Priorität einer friihcren Anmeldung in Anspruch gcnommen wird, cinc
entsprcchcnde ErkHirung, in dcr dcr Tag
dieser Anmcldung und dcr Staat angcgcbcn
sind, in dem odcr för den >ie eingcreicht
wordcn ist;
h) die Bcncnnung dcs Vcrtragsstaats
oder dcr Ycrtragsstaaten. in dcnen fiir die
Erfindung Schutz hcgchrt wirJ;
i) die Unterschrift dcs A.1melders oder
Ycrtreters;
j) cine Listc iiber dic dem Antrag bcigeftigtcn Anlagen. In dicser Liste ist die
Blattzahl dcr Beschreibung, der Patentansprtichc, dcr Zeichnungen und dc1~ Zusammenfassung anzugebcn, die mit dem Antrag eingcreicht werden;
k) die Erfinderncnnung, wcnn der Anmelder der Erfinder ist.
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the applicant and the State in which his
residencc or principal placc l1f husincss is
locatcd. Namcs of natura! persnn~ shall hc
indicalcd by thl' pcrsnn "s family name and
given namc(s), thc family namc bcing indicatcd hdnrc thc giwn namc(s). Namcs
nf legal cnlitics, as well as companics
cnnsidcred to be legal cntitics by reasLrn
of thc lcgislation lo which they are suhjecl,
shall be indicated by thcir official dcsignations. Adclrl'SSl'S shall hc indicatcd in such
a way as t<.> satisfy the customary requircmcnts for prompt posta! deli,·ery al thc
indicatcd ad·drcss. Thcy shall in any case
comprisc all lhe relevant administrative
unils. including thc house numbcr. if any.
lt is rcct>mmended that thc tclcgraphic and
tcklype address and the tclcphonc numbcr
be indicated:
tdl if the applicant ha-, appointcd a rc.
prescntativc. his narnc and thc address l>f
his placc of husincss under lhe condit ions
contained in suh-paragraph tel;
(c) whcrc appropriatc. indicatinn that the
application constitutcs a Eun1pcan divisional application and the numhcr nf thc
carlicr Europcan patent applicatil>ll:
tf) in cases covcrcd by Article (1 I, paragraph !(bl. the numbcr l>f thc original
European patent application:
tgl whcrc applicablc, a dcclaration claiming thc priority of an earlicr application
and indicating thc datc lHl which and thc
Cl1untry in or for which thc carlicr application was filcd;
th) designation of thc Contracting Statc
or St<\lcs in whieh protectinn of thl' invention is dcsircd;
t i) thc signaturc of the applicant nr his
representative:
(j) a list of the documcnts accompanying
thc rcqucst. This list shall also indicatc thc
numbcr of shects of the dcscription, claims,
drawings and abstract filecl with thc requcst:

tkl thc designation of the inventor whcre
the applicant is thc inwntor.
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la nationalile, de l'Etat du domicik ou du
siegc du dcmandeur. Les personnes physiques dnivenl ctre dcsignecs par leurs noms
el prenorns. les norns prcccdant les prcnoms.
Les personnes morales et les socictcs assimilees aux personnes moraks en vertu de
la lcgislation qui les regi! doivcnl figurer
sous leur designation officielle. Les adresses doivent Ctre indiquees selon les exigences usuelles en vue d'une distrihution pL1stale
rapide a l'adresse indiquce. Elles doivent en
tout etat de cause comporter loutes les indications administratives pertinentes. y compris. le cas echcant. le numcro de la maison.
L'adresse tclegraphique et de teletype ainsi
que le numcro de telcphone doivent Ctre
indiques en principe. le cas frheant:

LlCh nationalitet samt den stat i vilken denne har sitt hemvist eller säte: för fysisk
pt:rson skall efternamn och förnamn anges. varvid efternamn skall stt1 förL' förnamn: för juridiska personer och for enheter som enligt för dem giillande rält anses
som juridiska pers1ll1er skall ,1ffieicllt namn
anges: adress skall anges pf1 sC1dant siilt att
den uppfyller de sedvanliga krav som uppställes för att mi_ijliggiira snabh postbefordran till angiven adress: adress skall i
vari fall innehiilla alla administrativa enheter av betydelse. diiri inbegripet husnummer om s[1dant finnes: i fiirck,1mmandc fall
hör telegram- och tclcxadrcss samt telefonnummer angcs:

dl l'indication, dans les eonditions prevues sous cl. du nom et de l'adresse profcssionnelle du mandataire du demandeur, s'il
ena etc conslituc un:
e) le cas echeanl. l'indication que la dcmande constitue une demande divisionnaire europeenne et le numero de la demande initiale de brevet curopL;cn:
fl dans le cas prcvu il l'article 61, paragraphe I. lettre h l. le numero de la demande initiale de brevet curopfrn:
gl si la primite d'une demandc anterieure est revendiquec. une declaration i1
cet effet qui mentionnc la date de cette
demande ct l'Etat dans lequel ou pnur
lequel elle a etc deposce:

d) om ombud fi_irordnats. uppgift om
dcnnes namn och kontorsadress enligt vad
som sägs under c:
cl i fi_irckommande fall förklaring att ansökningen iir en europeisk avdelad ansökan
samt uppgift om numrcl pil den ursprungliga europeiska patentansökningen:
f) i fall som avses i artikel 61. l.h uppgift om numret pil den ursprungliga europeiska patentansökningen:
gl i forek,1mmande fall ~'rkande om
prioritet frftn tidigare ansökan samt uppgift om vilken dag !>amt i vilken stat eller
med verkan för vilken stat denna ansökan
ingavs:

h> la designation de l'Etat Clllltractant
ou des Elats contractants dans ksyuels la
protection de l'invcnlion est demandce:
i> la signature du demandeur ou celle
de son mandataire:
jl la liste dcs picces jointes il la requctc.
Cctte !iste indiquc cgalcment le nombre
<les feuilles de la description, des rcvendications. des dessins et de l'abrcgc qui
doivent Ctre joints i1 la requctc:

j l förteckning i.iver de handlingar som fogats vid anhållan: i denna förteckning skall
anges antalet hlad i beskrivning. patentkrav,
ritningar och sammandrag som inges tillsammans med anhttllan:

kl la designation de l'invcntcur, si celuici est le demandeur

k) angivande av uppfinnaren, om sökanden iir uppfinnaren.

h) Jesignering av den fördragsslutandc
stat el!t:r de fördragsslutandc stater, i vilka
skydd sökes för uppfinningen:
il siikandcns L'llcr ombudets underskrift:
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<3) lm Fall mchrcrer Anmcldcr sol! dcr
Antrag <lie Bczcichnung ein~s Anmcldcrs
odcr Vcrtrctcrs als gcmeinsa mer V ertrctcr
cnthalten.

(3) lf thcrc is more than one applicant.
thc requcst shall prefcrably contain the
appointment of onc applicant or representative as common representative.

Regel 27

Rule 27

lnhalt der lfrschreil•1111g

Cuntent oj the description

( 1) In der Bcschrcibung
a) ist am Anfang die im Antrag auf
Ertcilung cincs curop~iischcn Patents gcnannte Bczcichnung dcr Erfindung anzu-·
gcben;
b) ist das technische Gcbict. auf das sich
dit: Erfindung bczicht. anzugcbcn;
c) ist (.Jc:r bishcrige Stand der Technik
anzugeben, sowcit er nach dcr Kenntnis
dcs Anmclders flir das Verst~indnis der Erfindung. <lie Erstellung dcs curopföschen
Recherehcnberichts und die Priifung als
niitzlieh angesehen werdcn kann: es so lien
auch die Fundstellcn angcgeben werdcn,
aus dcncn sich dicser Stand dcr Teehnik
crgibt;
cl) ist die Erfindung. wic ~;ic in den Patcntanspri.ichen gekennzcichn~t ist. so darzustcllcn, dal3 danach die tcchnischc Au(gabc. auch wenn sic nicht ausdriicklich als
Sl'lchc genannt ist. und ckren Lösung verstanden wcrdcn könncn: aulkrdcm sind gcgcbcnenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung untcr Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzu.~cbcn;
e) sind dic Abbildungen der Zcichnungen, falls solche vorhanden sind. kurz zu beschreiben;
f) ist wenigstens ein Weg zur Ausfi.ihrung cler beanspruchtcn Erfindung im einzclnen anzugeben; dies sol!. wo es angebracht ist. durch Heispiclc und gcgebcncnfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen
geschchcn:
g) ist, wenn es sich aus dcr Bcschreibung oder tkr Art dcr Errindung nicht
offensichtlich ergibt. ausdrikklieh anzugeben. in welcher \Vcise dcr Gcgenstancl der
Erfinclung gcwerblich anwcnc.bar ist.
(2) Dic Heschreibung ist in der in Absatz l angcgebenen Art und Weisc sowie

( 1) The description shall:
(a) first statc the title of the invcntion
as appearing in tt.e requc:;t for thc grant of
a European patent:
(b) speeify the technical field tn which
thc invention relatcs;
(c) indicate thc background art which.
as far as known to the applicant. can be
rcgarded as uscful for underslanding the
invention, for drawing up the Europcan
search report and for the examinatinn. and.
prcfcrably citc thc documents refleeting
such art;

(d) clisclosc thc invention. as daimcd.
in such terms that thc tcchnieal pr<lhlem
((~ven if not exprcssly stated as suchl and
ils solution can be understood. and statc
any advantagcous cffccts of the invcntilln
with rcfercnce to thc hackground art;

(e) bricfly dcseribc the figurL'S
clrawings, if any:

111

the

(f) dcscribe in detail at least onc way llf
carrying out thc invention claimecl using
examplcs where appropriate and rcferring
to thc drawings, if any:

(g) indicatc explicitly. when it is not obvious from the description or nature or
thc invention, the way in which thc 111vcntion is capablc of cxploitation in inclustry.
(2) The description shall be presented
in thc manner and order spccified in para-
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(3) En cas de pluralite de dcmandeur, la
requete doit contenir la dcsignation d'un
demandcur ou crun mandataire commc representant commun.

(3) Göres ansökan av flera sökande, skall
anhållan en sökande eller ett ombud anges som gemensam fi.irctr[idarc.

lfrgil' ] 7
Co11fl'llll de la descrip1io11

/fr.rkrir11i11ge11s i1111e/Jäl/

(I) Beskrivningen skall inneh~Ula
a) först bcn~imningen p:°1 uppfinningen

I I) La description doit :
a) indiquer en premier lieu le titre de
l'irrn:ntion tel qu"il figure dans la rcqucte
en dclivrancc du hrevet europeen:

sådan denna angivits i anhtillan nm att
europeiskt patent skall meddelas;

h 1 preciscr le dl1maine tcchniquc auquel
se rapportc l'invention;
cl indiqucr l\!tal de la technique antcricur-c qui. dans la mcsure oti le demandeur le connait. pcut ctrc considerc comme
utilc pour l'inlclligence de l"invention, pour
l"ctablissement du rapport de rccherche
cun1pcenne et pour I' examen; les documcnls
servant i1 rerletcr l'etal de la tcchniquc antfricure doivent ctre cites de prCferencc;

bl uppgift om det tekniska omrade till
vilket uppfinningen är att hlinföra;
d sådana uppgifter om teknikens ståndpunkt som enligt sökandens uppfattninf
kan anses bidraga till att klargöra uppfin·
ningen eller vara till nytta vid uppriittan
det av den europeiska nyhctsgransknings·
rapporten eller för prövningen samt helst
iivcn uppgift om den litteratur av vilken
teknikens sti:indpunkt framg:°1r;

d I cxp,1ser l'irwention. tellc qu"clle est
caractcrisec dans les revendications. en des
tcrmes permcttant la comprchension du problemc tcchnique. mcmc s'il n"cst pas expresscment dcsignc comme tel. cl cclle de
la suluti,1n de ce prnbli:me; indiqucr en
outrc. le cas cchcaut. les avantages apportcs par l"invention par rapport it l'ctat
de la techniquc anterieure;
cl dccrire brii:vcment les figurcs dcs dcssins s"il en cxistc;

Jl redogörelse fi..ir uppfinningen. som den
anges i patentkraven. pii siitt som bidrager
till att klargi)ra det tekniska probkmet
(även om det icke uttryckligen betecknas
s,1111 ett sädant) och lösningen pi1 detta samt
redogörelse för de cvcntUL'lla fördelar som
uppfinningen innebär i förhilllandc till teknikens dittillsvarande st~indpunkt:
el kort beskrivning av figurerna
tuella ritningar;

even-

f) indiqucr en dctail au moins un mode
de rcalisatillll de l"invcntion dont la protection est dcmandec, qui, en principe, doit
comp,1rtcr des exemples, s'il y a lieu, et
clcs rcfrrcnccs aux dessins. s'il en existc;

f) utförlig beskrivning a\' minst en utföringsform av den uppfinning Sll!ll sökes
skyddad. liimpligen genom exempel och
med hiinvisning till eventuella ritningar;

g> explicitcr. dans le cas oli eller ne
rcsulte pa~ it l"cvidence de la description ou
de Ja nature de l'invcntion. Ja maniere dont
celle-ci est susceptilc d'application industrielle.

g) lllll delta icke klart framgår av beskrivningen l'llcr av uppfinningens art, uttryckligt angivande av det siitt pa vilket
uppfinningen kan tillgodogöras industriellt.

( 2) La deseription doit ctrc presentce de
la maniere et suivant l'ordre indiques au

( 2) Ueskrivningen skall vara uppst~illd p;i
det sätt och i den ordning som anges under
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280

Reihenfolgc einzurcichen. ~.orern nieht
wcgcn dcr Art dcr Erfindung cine abwcichcndc Fl)rm lider Rcihcnfolge zu einem
besscrcn Vcrstiindnis odcr zu eincr knappcrcn Darstcllung flihren wiirde.

graph I. unless. becausc of ene nature of
thc invcntion. a diffcrent manncr or a diffcrent order would afford a bettcr undcrstanding and a morc economic presentation.

Regel 28

Ru/e 28

Lrfordcrnis.H' curopiiischer l'ate111w1111l'id1111ge11 bctreff end
Af i/.:roorgani.mn·li

Req11ire111e11ts of L11ro11ea11 patent
applica/ions rdati11g 10 microorgani.1111.1·

(I) lkzicht sich cinc Erfindung auf cin
mikrnbiL)logisches Vcrfahren odcr aur cin
mit Hilfc dicscs Ycrfahrcns gcwonncnes Erzeugnis und wird hicrbci ein M ikroorganismus vcrwendet, der dcr Offemlichkeit nicht
zugänglich ist, so gilt die Erfindung in dcr
curop~iischcn Patcntanmcldung und in dem
curnpiiischcn Patent nur danr. als so dcutlich und vollstiindig offcnbart. daf3 ein Fachmann sic ausfiihren kann. wenn
al cinc Kultur dcs :Vlikrnorganismus sp~i
tcstcns am Anmcldctag bci ciner Sammclstellc: flir Kulturen hinterlcgt \HJrden ist.

(I) If an invcntion conccrns a microbiological process or thc product thcreof and
involvcs the usc Llf a micro-org.rnism which
is ll\ll available to the public. Lhe Europcan
patent application and the rl:'sulting Eurnpean patent shall only be regarded as disclnsing thc invention in a ma1111er surficicntly clcar and complcte ror it tn be
carried out by a person skillcd in the art
if:
(a) a culture of the micro-organism has
bccn depositcd in a culturc collection not
later than thc datc of filing or thc application;
(b) thc application as filed gives such
relevant information as is available to the
applicant on the characteristics of the microorganism;

b) dic Anmcldung in ihrer urspriinglich
eingncichtcn Fassung dic dem Anmclder
zur VL·rfligung stehendcn maf3geblichen
Angabcn iibcr die Mcrkmale des Mikroorganismus cnth~ilt und
cl dic Sammelstelle. der Tag der Hintcrlcgung der Kultur und das Aktcnzcichcn
dcr Hintcrlcgung in dcr Armcldung angegcbc11 sind.
c::!) Dic in Absatz I Buchstabc c gcnanntcn Angabcn ki.innen inncrhalb von zwci
M1,natcn nach Einreichung 'kr Anmcldung
nachgneicht werdcn. Die rvtittcilung dieser
Angahen gilt vorb1.:haltlos und unwiderruflich als ZtJstimmung dcs A imelders. daf3
dic von ihm hintcrlegtc Kultur nach Maf3gabc dieser Regel der öffcntlichkeit zug~inglich gemacht wird.

(C) the culture collection, the datc when
the culturc was deposited and the file numbcr of the dcposit are given in the application.
(2) The information rcferred to in paragraph l(c) may be submittcd within a
period of tWL) months after thc filing of
thc application. The communication or this
information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocablc
consent of the applicant to thc culturc dcposited being made available t~ thc public
in accordance with this Rulc.

<3) Vom Tag der Vcröffentliehung <ler
Patcntanmeldurg an ist <lie
hintcrlegte Kultur jedermann auf Antrag

(3) The culture deposited shall be available to any person upon request from thc
date of publication of thc application. The

curop~iischen
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paragraphc I. ;, mnins qu'cn rais1111 de la
naturc de l'invcntion UllL' mani\:rc ou un
ordrc difrcrcnt nc permcttc unc mcillcure
intclli!,!cncc cl une prJsentation plus concisc.

Jfrg/e

lfrgl'/ 28

28

f'rescripfi(lfl.I' rt·gis.11111/ les de11w111/,·s

I utom i d.: fall d{1 pil grund av uppfinning.:ns art annan uppst~illning eller annan
orduing skulle underlätta först[1clse11 och
medfi.ira en m.:ra kL1rtfattad frarnstlillning.

1fr

l>r<'l"<'I 1•11ro11,;c11 co11c1·nw111 1/ios 111icrc>-

Fiirnkrd11·r riirulllfr <'111"0/>l'i.vku p11/e11/-

<111siik11i11g<1r so111 <ll"S<'r 111ikrouruc111i.H11er

''rganis111e.1·

( 11 l.11rsqu't111c invcnti1111 conccrnant un
proccdc micro-hiolngiquc ou un produit 11hte11u par un tel pr1ict:;dc. c11mpurte l'utilisation d'tm micro-1)rganisme auquel le public
n·a pas acccs, la demande de brevet eurnpcen et le brevet c11ropcen ne sunt considcn~s comme exposant l'invention de fai;on
surfisammcnt claire ct complete pour qu'tm
hnmmc du mctier puisse l'executer que si :

1I1 Avser uppfinnin!:! mikn)biologiskt förfarande clkr alstn av sädant fiirfarandc
och 11rnfattar uppfinningen anvlindning av
mikroorganism som .:j lir allmlint tillgänglig.
anses uppfinningen vara s(1 tydlig och full-;tlindigt beskriv.:n i den europeiska patentansökningen och i det eurnpeiska patentet
att en fackman med ledning därav kan utiiva den endast om

a) unc culture du mien)-L1rganisme a
etc deposce auprcs 1J'un organisrne dcti:nant une collection de cultures. au plus
tard 11 la date du dcpbt de la demande;
bl la dcmande telle que dcposce contient
les informati11ns pcrtinentes dont dispose le
demandeur sur les caractcristiques du
mjcro-organisme et

a) en kultur av mikroorganismen senast
den dag ansökningen ingavs har lämnats i
förvar hos institution. som förvarar sf1dana
kultllrer:
hl ansökningen i dess lydelse vid ingivandet innehåller de uppgifter av betydelse
beträffande mikroorganismens karakteristiska egenskaper som sökanden har tillgång
till:
cl i ansökningen anges mottagande institution samt dag då kulturen lämnades
förvar och det nummer som [1satts denna.

c) la demande comporte l'indication de
l'organisme dctenant la colleetion de cultures ainsi que la date d le numcro de dcpöt
de la culture.
(2) Les indications visces au paragraphe
1, lettrc e), peuvcnt ctre communiquccs
dans Ull delai de dellX mois a compter du
dCpot de la demande de brevet europcen.
Du fait de la comrnunication de ces indications, le demandeur est considerc comme
s'engageant
consentir. sans reserve ct de
manicre irrevocablc.
mettre la culture
deposee a la disposition du public, conformement aux dispositions de la presente
regle.
(3) A compter du jour de la publicatio1~
de la demande de brevet europeen, la culture est accesible
toute personne qui en

a

a

a

(2) De uppgifter som anges under 1.c får
lämnas inom två månader från den dag då
den europeiska patentansökningen ingavs.
Har dessa uppgifter lämnats, anses sökanden utan förbehåll och oåterkalleligt ha
medgivit att den kultur som han lämnat i
förvar får hållas tillgänglig för envar i enlighet med vad som sägs i denna regel.

(3) Från den dag då den europeiska ansökningen publiceras skall den kultur som
lämnats i förvar hållas tillgänglig för envar
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Regel 29

R11/e 29

Form 1md ln/111/1 dcr /'11tcntw1spriiche

h1rm and con1<'111 of c/aims

(Il Dn Gegcnstand dcs Sdrntzbcgchrcns
ist in den Patcntanspri.khen durch Angabc
dcr tcdrnischcn l\lcrkmalc dcr Erfindung
anzugcbcn. Wo cs zwcckdienlich ist. habcn
dic Patcntansprlichc zu cnthaltcn:

(Il The claims shall del'inc thc matter
for whic:h protcc:tion is sought in terms of
thc tcchnical fcaturcs of thc invcntion.
Whcrcvcr appropriate. claims shall eon ta in:

a) dic Bczcic:hnung des Gegenstands dcr
Erfindung und dic technisc:hcn \terkrnalc,
dic zur Fcstlegung dcs bcan ;pruc:hten Gcgenstands der Erfindung notwcndig sind,
jcdoch in Ycrbindung mit:inandcr zurn
Stand dcr Tcchnik gch(ircn:
bl cinen kcnnzcic:hncndcn Tcil. dcr
durch dic Wnrte .. dadurch gl:kcnnzcichnct"'
odcr .. gckcnnzcic:hnct durch.. cingclcitct
wird und dic tcchnisch~n \1erkmalc hezeichnet, flir dic in Vcrbindung mit den
unter Buchstabc a angcgcben~n Merkrnalcn
Schutz begehrt wird.
(2lYorbchaltlich Artikel B2 können in
eincr curopföschen Patcntanmcldung zwci
oder mchr unabhängigc Patcntanspri.iche der
gleichen Kategoric ( Erzcugnis. Ycrfahren,
Vorrichtung odcr Vcrwcndungl enthaltcn
scin, sofern cs rnit Ri.icksicht auf den
Gcgenstand der Anmeldung nicht zwcckmäBig ist, dicscn in cinern einzigcn Anspruch wicderzugcbcn.
(3) Zu jedern Patcntanspruch. dcr die
wcsentlichen Merkmalc d,~r Erfindung
wicdcrgibt, können cin oder rnehrcrc Patentanspri.iche aufgcstellt werdcn, die sich auf
besondcre Ausfi.ihrungsarten dicser Erfindung beziehcn.
(4) Jedcr Patcntanspruch. der alle Mcrkmale eines andercn Patcntanspruchs enthält
(abhängiger Patentanspruch\ hat, wenn
möglich in seiner Einleitung, eine Bczugnahme auf den andercn Patentanspruch zu
enthaltcn und nachfolgend die zusätzlichcn
Merkrnale anzugeben, för die Schut?; begehrt wird. Ein abhängiger Patentanspruch
ist auch zulässig, wenn der Patentanspruch,
auf den er sich unmittelbar bezieht, selbst
ein abhängigcr Patentanspruch ist. Alle abhängigen Patentanspri.iche, die sich auf

(al a statcment indicating the designation
or thc subjcct-mattcr of thc invcntion and
thosc tcchnical fcaturcs which arc ncccssary
for thc definition of thc claimcd subjectmattcr but which, in cL1mbination. arc part
of thc prior art:
(b) a ch;1ractcrisi11g 1wrtion-· i'«eccdcd'
the cxprcssion ""charaeteriscd in thaf' or
.. charactcriscd by"-stating thc technical
fcaturcs which, in combination with thc
features statcd in sub-paragraph (al, it is
dcsircd to protcc:t.
( 2J Subject to Articlc 82. a European
patent application rnay contain two or more
independent clairns in thc same catcgory
(product, process, apparatus or use) whcrc
it is not appropriate, having regard to thc
subjcct-matt.er of thc application, to cover
this subjcct-rnatter by a singlc claim.

(3) Any claim stating thc csscntial features of an invention may be followed by
one or rnore clairns conccrning particu\ar
embodiments of that invention.

(4 l Any clairn which includes all the
fcatures of any other claim (dependent
clairn) shall contain, if possible at the beginning, a reference to thc other claim and
then state the additional fcatures which it
is desired to protect. A dependcnt claim
shall also be admissible where thc claim it
directly refers to is itself a dependent claim.
All dependent claims referring back to a
single previous claim, and all dependent
claims referring back to several previous
claims, shall be grouped together to the
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R{·g/1· :!'J
Fon11c

el t'(}fl/t'llll

t!c.1·

n·1·,·11t!icc1lio11s

r'tll<'llfkrtll'c'/l.\'

iorm och

i1111el11i//

(I) l.L's rl'VL'ndic·:lli1111s Lh1ive11I ddinir. en
indiquant les L'araclc;ristiyues teehniques de
l'invenlion. l'ohjct de la demande pnur
lcyuel la pn1tceliL•ll est rl'ehen.:hce. Si k
cas cl'espL'Ce le justific-. les revendieations
doivl'nl contenir :
a) un prcamhulc ml'ntionnant la designation tk l\1hjct de l'invention ct les caract0ristiques techniques qui sont nfres-;air.:s i1
la d0finitilll1 eks CklllClltS rl'VL'lldiqllC'i mai'i
qui. c11mhinces L'nlrl' L'lles. f,1111 partic' de
l'etat de' la technique:
hl une partic' caracterisanll' preccdee dcs
cxprcs.siL1ns ,, caractcrisc. en •· ou '·· caractcrisc par .. ct expusant ks caracfrristiq11c'S
techniques qui. en liaison avec les carac!Cristiques indiquecs sous al, sont celles po11r
ksquclks la prc_1tcction est reL'11erchce.

(I) I palc'ntkraven skall angl's vad som
siikes skvddal ge1wm all uppgift lämnas om
uppfinningens lL'kniska s~irdrag. N:ir sft befinnes liimplig1. skall patentkrav innch~tlla:

(2) St1LIS rcserve dcs dispositions de l"articlc l-:2. unc· dem<1nde de brevet curopcen
pc11t nmlenir plusil'urs rl've1i<Jicatinns indcpendantes de la 111.:·me calcgorie ( pn1dui1.
proecck. displ1sitif 011 utilisationl si l'ohjet
de la demande ne peut l:tre couverl de fac;on
appniprice par lille' sculc revendication.

121 Om ej annat följer av ar1ikcl ~2. ft1r
c'n eunipeisk patentansökan innchltlla tvii
eller flera nhc'l'l'c'lllk patent krav av samma
kafL'g,1ri !alster. fi'irfaralllk. anordning elkr anv:indningl. 1im tlct llll'd h;insyn till
vad ansi_ikningen avser icke' ;ir Himpligt att
ange dl'lta i c'll c'lllla kra\·.

( 3) Toulc' l'C\'endicalion cnonc;ant les c·araclcristiqucs essl'nliellcs de l'invenlion peut
ctre suivie <.J'une <'Il de plusieurs revendieations conc:nnanl des modes partic11liers
de realisation de cdte invention.

(.\I Patentkrav. som anger de \';isl'ntliga
S:irdragc'n htls uppfinningen. f;lr fiiljas av
ett eller flera patentkrav, sL)lll a\'scr s:irskilda utföringst'lirnll'r av uppfinningen.

(..() Tl.Hltl' revendicalion qui c:ontienl 1011tes les caractcristiques d°Lme aulre revendic:alion (rcvl'ndication dependanll:) doit
cornportc'r, si possihlc dans le prcamhule,
une rCfcrence i1 L'c'tle au\rc' revendication ct
preciser les caraetcristiques additionnelles
pour lesqucllcs la protection est recherchfr.
Une revendication dcpendantc est cgalement autorisfr lorsquc la rcvcndication a
Iaquelle elle se rctere direc:tcmcnt est ellememe unc revendic:ation cll;pendantc. Toutes
les revcndications dcpendantes qui se refr-

(-1-1 Om pate1Hkra\' 11pptagcr samtliga s;irdrag. SC11ll upptages i annat patl'ntkrav (hcrocnde palL'ntkravl. skall det. <)m möjligt i
inlcdningcn. inneh[tlla hänvisning till dct
andra palL'ntkrawt med angivande av de
ytterligare s:irdrag S\)!ll siikes skyddade. BeJ'L)endc patentkrav lir ~hen tillåtet om det
patenlkra\'. till vilkct det direkt hlinvisar.
:ir ett beroende patentkrav. Alla bcrocndc
patentkrav som hfovisar till ett enstaka
ticligarc palc'ntkrav '-'ch alla beroende patentkrav som hlinvisar till flera tidigare patent-

al en inkdning. \'ari anges vad upplin·
ningen avser C1L'h dl' IL'kniska slirdrag soir
c'rfnrdras fiir att ange del stlm sÖkc's skyddat men SL'lll tillsammans utgiir del av teknikl'ns st;\ndpunkt:
hl en k:inndecknamk del. \'ilkc'n skall
flireg<is a\· Prden "k;innc·tl'c:knad av" eller
"k;innc'll'c·knad genC111l .. C1Ch vilken skall innl'l1iilla c'n red"gÖrl'ISl' frir de ll'kniska slirdrag vilk;1 siikes skyddade tillsammans med
de s:irdrag S<'lll anges under a.
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eincn oder ntchrcrc vorangchcndc Patentansprlichc beziehen, sim! soweit wic möglich und auf dic zweckmäl3iptc \Veise zu-

cxtent and m thc most appropriate way
possiblc.

sarnmenzufasscn.
(5) Dic Anzahl dcr Patcntansprlichc hat
sich hL·i Rcrlicksichtigung <ler Arl <ler hcErfindung 111 verlretbarcn
anspruchlcn
Grenzen zu halten. Mehrere Patcnlansprlichc sind fnrtlaufend mit arabischen

(5) The numher of the claims shall be
rcasonable in considcration nf thc naturc or
thc invention claimccl. rr there arc several
claims. lhey shall be numbcre<l eonsecu··
tively in arahic numcrals.

Zahlcn zu numeriercn.
(nl Dic Patcntansprliche dlirfen sich,
wenn dies nicht unhcdingt crforderlich ist,
im Hinhlick aur dic tcchnischcn J\krkmalc
der Errindung nichl a11r l:lcz1.1gnahmcn auf
dic Reschrcibung oder dic Zcichnungcn
st[iizcn. Sic di.i rfcn sich inshesondere nicht
auf 1-linwcise st[itzcn wic: .,wie hcschriehcn
in Teil ... lkr Heschreibung" oder .,wic in
Abbildung ... der Zeichnung Jargestelll".

(6) Claims -,hall nnt. except wherc ahsolutcly necessary. rcly. in respcct of the teehnical fcaturcs of the inventi<Jn. 11n references to the deseriptinn or drawings. In
partiCLJlar. thcy shall not rely on sueh refercnccs as: ·'as descrihcd in part ... or the
descriptiun". or ··as illus(ratcd in fig11re ...
<Jr the drawings".

(7) Sim! dcr e11r•'P~iischen Patentanmeldung Zeichnungen heigefligt. so sollen die
in den Patcntanspr[ichen genannlen tcehnischen Merkmale mit Bczugszcichcn. dic
a11f diesc Mcrkmalc hinweisen, versehcn
werden. wenn dics das Verst~indnis clcs Patentanspruehs erleichtcrt; die lkzugszeichen
sind in Klammern zu setzcn. Die 13ezugszcich(.'.n d[irren nicht zu einer cinschr~inkcnden Auslcgung dcs Paientampruchs herangeZl)gen werdcn.

(7) lf the European patent applieation
contains drawings. the technical featurcs
mentioncd in the claims shall prcferably. if
the inlclligihility nr the claim can thereby
be increased. be rl,llowed hy rcfcrence sign~
relating to these fcatures and placed hctween parcnthcses. These rcfcn;nce signs
shall not be eonstrucd as limiting the claim.

/fo/c .W
Paf1'11fa11.1priicht' 1·crschi<'dC'11er K111cgoric11

C/11i111s in diffcre111 ctlll'gories

Artikel 82 ist so auszulege11. daJ3 in einer
europLiischcn Patentanrneldung insbcsonderc
enthaltcn scin können:
al neben einem unabhängigen Patentanspruch flir ein Erzeugnis ein unabh~ingiger
Patenlanspruch flir ein be•,ondcrs angepal3tes Verfahrcn zu dessen 1-lerstcllung und
ein unabhängigcr Patentanspruch fiir eine
Verwcndung des Erzcugnisscs odcr
h) neben cinem unabh~ingigcn Patcntanspruch flir ein Verfahrcn cin unabhängigcr
Patcntanspruch flir eine Vorrichtung odcr

Articlc 82 shall be construed as permitting in particular that onc and the same
Eur<Jpean patent application m;1y includc:
(a) in addition tn an independent elaim
ror a product. an independent claim for a
process speeially adaptcd for the manufaeture of (he product. and an independent
claim for a use of the product: or
(h) in addition to an independent clairn
for a process. an independent claim for an
apparatus or means specifieally dcsigned
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rent :1 une revendication antcrieure unique
ou il plusieurs revendications antericures
doivent. dans toutc la mesurc du possiblc,
etre groupees de la fa<;on la plus appropricc.
L'i) Le nombre des rcvendieations doit
ctre raisonnable, eompte tCllll de la nature
de l'invcntion dont la protedion est reeherchce. S'il existe plusieurs revendications,
clks doivent Gtre numcrotecs de fai;on continUL' en chiffrcs arabes.
! h) Les revend icatilms nc doivent pas.
sauf en cas d'ahsoluc nccessitc, se fonder,
pour cc qui concerne les caractcristiques
tcchniqucs de l'invcntion. sur des rdcrences
i1 la description ou aux dessins; en particulier, clles ne doivent pas se fonder sur
dcs refcrences telles que : « ... comme deerit dans la partic ... de la description '' ou
'" commc illustre dans la figure. . . dcs
dcssins :-._
(7l Si la dem ande de brevet europcen
eontient des dcssins, les caracteristiques
techniqucs mcntionnecs dans les revendications doivent, en principc, si la comprehension de la rcvendication s'en trouve facilitee,
ctre suivies de signes de rCfcrence a ccs
caractcristiques, mis entre parentheses. Les
'igncs de rcfcrcnce ne sauraient ctrc interprctcs wmme une !imitation de la revendicatiPn.

lfrglc 30

krav skall h{dlas samlade i så stor utsträckning som möjligt och pii ett så praktiskt
sätt Slml möjligt.

(.'i) Antalet patentkrav skall vara rimligt
med hlinsyn till det slag av uppfinning
för vilken skydd sökes. Finnes flera patentkrav, skall dessa vara fortlöpande numrerade med arabiska siffror.

(6) Patentkrav får icke dä det giiller uppfinningens tekniska slirdrag grundas p<t hänvisningar till beskrivning eller ritningar, om
detta ej lir absolut nödvlindigt. Framför allt
får de icke grundas på hänvisningar av typen "såsom framgår av del . . . i beskrivningen" eller "såsom framgår av figur ... i
ritningarna".

(7) Innehåller den europeiska patentansökningen ritningar, hör de tekniska element
som nlimncs i patentkraven följas av hänvisningsbcteckningar för dessa element, om
detta undcrnittar förståelsen av patentkravet. Hänvisningsbctcckningar skall sättas inom parentes. Hiinvisningsbctcckning får icke anses inncblira begränsning av patentkravet.

lfrgel 30

Rn·c11dicatio11s de cafrgorie.1 di/Nre11te.1

l'ate111krm· av olika kategorier

L 'article X~ doit ctrc cntendu comme
penncttant notammcnt d'inclurc dans une
mcme demandc de brevet curopeen :
a) outre une revendication indcpendante
pour un produit. une revcndication indcpcndan!L' pour un procedc con<;u spccialement pour la fabrication de ce prnduit, ct
unc re\·endication indcpcndante pour une
utilisation de ce produit, ou
bl nutre une revenclication indcpcndante
pour un procedc, une revenclication inclcpcndante pour un dispositif 011 moycn spe-

Artikel 82 skall tolkas si1 att i en och
samma europeiska patentansökan i vart fall
fitr upptagas:
a) utöver ett oberoende patentkrav avseende alster, ett oberoende krav avseende
ett förfarande som lir särskilt anpassat för
tillverkning av alstret och ett oberoende
krav avseende en användning av alstret, eller
b) utöver ett oberoende patentkrav avseende förfarande, ett oberoende krav avseende en anordning som är slirskilt utfor-
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ein Mittel. die zur Ausftihrung dcs Ycrfahrcns hcsondcrs cntwickclt wurdcn. odcr
c) ncbcn cinem unahhängigcn Patcntanspruch fiir cin Erzeugnis cin unabhängiger
Patentanspruch fiir ein bcsondcrs angepaf3tcs Verfahren zu dessen Herstellung und
cin unabhiingiger Patcntanspruch fiir cine
Vorrichtung odcr ein Mittel. die zur Ausfiihrung des Verfahrens hesondcrs entwickelt wurden.

(c) in addition to an independent clairn
for a product. an independent claim for a
process specially adaptcd for the manufacture of thc product, and an independent
claim for an appan1tus 1,r means spccifically designccl for carrying nut thc _process.

Regel 31

Rule 31

(; ehii lz rc11p f licl11 igc Pal en ;·a11spriic/zc

Claim.1· i11c11rri111: /ecs

( l) Enthält eine europ[iischc Patcntanmcldung bci der Einrciehung mchr als zehn
Patentanspriiche. so ist fiir jeden weitcrcn
Patentanspruch eine Anspn:.chsgehiihr zu
cntrichtcn. Dic Anspruchsgebiihrcn sind bis
zum Ablauf eincs Monats nach Einreichung
dcr Anmeldung zu entrichten.

(I) Any European patent application
compnsmg rnore than ten claims at the
lime of filing shall. in rcspcct of each claim
ovcr and above that numher. incur paymcnt of a claims fec. The claims fcc shall
be payahle wilhin one month after the filing
of the application.

(2) Absatz 1 ist entsprcchend anzuwendcn, wcnn die curopäischc Patcntanmeldung zum Zcitpunkt der M itteilung dcr
Priifungsahtcilung nach Regel SI Absatz 4
mchr gebiihrcnpflichtige Palcntanspriichc
als bci ihrer Einreichung oder erst zu diesem Zcitpunkt mchr als zc:hn Patentanspriiche enth;ilt. Anspruchsgchiihren. die
zum Zeitpunkt dicser Mittcilung fällig werdcn. sind inncrhalb der in dcr genannten
Vorschrift vorgcschriebencn Frist zu entrichten.

(2 l Paragraph l shall apply 11111tatis m111andis where thc European patent application cornprises more claims incurring fecs
at the clate of the communication of the
Examining Division madc in accordance
with Rule 51. paragraph 4, than at the time
nf filing, or wherc it comprises more than
ten claims al that date only. The claims fee
incurred at the date of that comrnunication
shall be payablc within thc period laicl down
in that provision.

(3) Wird die Anspruchsgebiihr fiir cinen
Patentanspruch nicht rechtzt:itig cntrichtet.
so gilt dics als Verzicht auf dicsen Patentanspruch. Einc fällig gewordene Anspruchsgebiihr, dic entrichtet worden ist. wird nicht
zuriickgezahlt.

(3 l If the claims fee for any claims is
not paid in due time, the claim conccrned
shall he cleemed to be abandoned. No claims
fec duly paid shall be refunded.

Regel 32

Rule 32

Form der Zeichmmgen

for carrying out thc pn><.:ess:

lll.

Form oj the drawings

(1) Auf Rlättern, dic Zeichnungen ent-

(J) On sheets containing drawings, the

halten, darf die benutzte Fäche 26,2 cm

usable surface area shall not exceed 26.2
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cialement conc;u pour la mise en ccuvrc de
ce procedc, ou
c) outre unc revcndicatil)ll independante
pour un produit, unc revendieation independante pour un prm:edc eonc;u specialcment pour la fahrication de cc produit ct
une revendication independante pour un
dispositif ou moyen specialemcnt conc;u
pour la mise en 1cuvre de ce procede.

mad eller cll medel Slllll ;ir s;irskilt utformat för genomförande av fi..irfarandet, eller
l') uti.iver ett oberoenck patentkrav avseende alster. elt L)henwndl· patent krav avseende ett flirfarandL' St)Jll lir s;ir.,kilt anpassat för tillverkning av alstret och etl oberoende krav avseende en anordning St)lll är
slirskilt utformad eller ett medel SL)m är
siirskilt utformat för )!en1)111fiirande av förfarande!.
lfrgd 31

Re1·e11dicatio11s do1111a111 lie11 a11 paie1111.'11t

A 1",1.;ii1s/>d11gd11 11111c111kr111·

de taxl!s
(I) Si une demande de brevet europecn
eomporte plus de dix revcndications lorsqu'elle est deposec, une taxe de revendication doit etre acquittce pour toute revendication en sus de la dixicme. Les taxes de
revendication doivent ctre acquittecs au
plus tard 11 l'expiration d'un delai d'un J11l)is
acompter du depöt de la demande.
(2) Les dispositions du premier paragraphe sont applicahles dans le cas ou. il la
date de Ja notification de la division d\~xa
men prevue a la rcgle 5 I, paragraphe -L la
demande de brevet europecn, soit comporte un nomhre de revendications donnant
lieu au paiement de taxes supcrieur au 1wmbre de rcvendications qu\:lle comportait
lors de son depot, soit comporte pour la
premicre fois a laditc date un nomhre de
revendications exccdant dix. Les taxes de
revendication exigibles a la date de cette
notification sont acquittfrs dans le delai
prescrit par la disposition precitee.
(3) En cas de dCfaut de paiement dans
les delais de la taxe de revendication afferente a une revendication, le demandeur
est rcpute avoir abandonne cctte revendication. Toute taxc de revendication exigible
et acquittec n'est pas rcmboursec.

(Il lnneh[tllcr eunipl·isk patentansökan
vid ingivandet mer lin tio patL'lltkrav. skall
avgirt erHiggas för varje patentkra\· utöver
tio. Avgifterna skall crlliggas innm en mfrnacl från ckt ansökningen ingavs.

(2 I Vad som sligs under I ;iger motsvarande tilHimpning. (1111 e1m1pci>k patentansökan. niir prövningsavdl'lningl'n a\·s;indl'r
underriittelse som avses i regel .:"I A. innehåller flera avgiftsbelagda patentkrav än
nlir den ingavs eller rörs! cb innehiiller mer
lin lil) palcntkrav. s:1dan avgift fiir patentkrav. som förfaller till hctalnin)! d:1 denna
underrlit le Ise avs;indes. skall l'l"Higgas i1wm
den frist SClm anges i n;imnda regel.

('.-\) Erliiggcs icke avgift för patentkrav
inom föreskriven lid. anses sökanden ha avsl[1lt frtrn patentkravet. Förfallen avgift som
erlagts t1terhctalas ej.

Regel 32

Forme des

dessin.1·

(1) La surfaee utilc des feuilles contenant les dessins ne doit pas exccder 26.2

19 Nikl"dagm 1977/78. I rn111/. Nr I. Del C

Ri111i11gama.1· for111

t I) P[i blad som innch[illcr ritningar får
använd yta icke vara större iin 26.2 cm.>: 17
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mal 17 cm nicht iiberschreiten. Die Blättcr
diirfcn keine Umrahmungen t1m die bcnutzbare oder henutzte Fläche aufweisen. Die
Mindestränder sind folgende:
Oberer Rand:
Linker Seitenrand:
Rechter Seitcnrand:
Unterer Rand:

2,5 cm
2,5 cm
1.5 cm
1 cm

cm X 17 cm. Thesc shects shall not c.:ontain
framcs round the usahlc or uscd surface.
The minimum margins shall be as follows:
top
left side
right sidc
bott om

2.5 cm
2.5 cm
I .5 cm
cm

(2) Die Zeichnungen sind wic folgt auszuflihrcn:
a) Dic Zeichnungen sind in widcrstandsfähigen, schwarzen oder hlauen, ausreichcnd festen und dunkkn, in sich gleichmäBig starkcn und klarcn Linicn oder
Strichen ohne Farben odcr Tönungcn auszufiihren.
h) Querschnitte sind durch Schraffierungcn kenntlich zu machen, <lie dic Erkennbarkcit der Bezugszeichen und Fiihrungslinicn nicht beeinträchtigen di.irfcn.
cl Dcr MaBstah dcr Zcichnungen und die
Klarhcit dcr zeichnerischen AusfUhrung
miissen gcwiihrleisten, daB eine fotografische Wiedergabe auch bei Ve:rkleinerungen
auf zwci Drittel alle Einzelheiren noch ohne
Schwicrigkeiten crkenncn lä13t. Wird der
MaBstab in Ausnahmefällen auf dcr Zcichnung angegcbcn, so ist er zeichnerisch darzustellcn.
d) Alle Zahlcn, Ruchstaber. und Bezugszeichen in den Zeichnungen miissen einfach
und cindeutig sein. Klammern, Krcise oder
Anfiihrungszeichen diirfen bd Zahlen und
Buchstahen nicht verwendet wcrden.

(2) Drawings shall he cxecutcd as follows:
(a) Drawings shall he exccuted in durabk, black or blue, sufficienlly dcnsc and
dark, uniformly thick and wclldcfincd,
lines and strokes without colourings.

c) Alle Linien in den Zeic:hnungen sollen mit Zeichengerätcn gezogcn werdcn.

(el All lines in thc drawings shall, ordinarily, he drawn with the aid of drafting
instruments.
(f) Elements of the same figurc shall
be in proportion to cach other. unless a
differencc in proportion is indispcnsablc for
the clarity of thc figurc.

f) Jcder Tcil dcr Abbildung muB im
richtigcn Vcrhältnis zu jedem andcren Teil
dcr Ahbildung stchen, sofcrn nicht die Verwendung eines andcren Verhältnisscs fiir
die Klarhcit dcr Ahbildung unerliiBlich ist.
gl Dic Ziffern und Buchs::ahen miissen
mindestcns 0,32 cm hoch scin. Fiir dic Beschriftung dcr Zcichnungen sind lateinische
und, soweit iiblich, griechische Huchstabcn
zu verwenden.

(h) Cross-sections shall hc indicated hy
hatching which should not impedc thc ekar
reading of thc refcrcnce signs and lcading
lines.
(cl The scale of thc drawings and thc
distinctncss of thcir graphical cxecution
shall he such that a photographic rcproduction with a linear reduction in sizc to
two-thirds would cnablc all details to hc
distinguishcd without difficulty. If. as an
cxception, thc scale is given on a drawing,
it shall be rcprescnted graphically.
(dl All numbcrs. letters, and rcfcrence
signs, appearing on thc drawings, shall be
simple and clear. Brackets, circlcs or invertcd commas shall not be uscd in association with numbers and letters.

(g) The height of thc numbcrs and letters shall not be less than 0.32 cm. For thc
lettcring of drawings. thc Latin and, whcrc
customary, the Greek alphabels shall be
used.
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cm X 17 Cm. JI ne doit pas etrc laisse de
cadre autour de la surface utile de ces feuillcs ou autour de leur surfacc utilisce. Les
marges minimalcs sont les suivantes :
margc
marge
marge
marge

du
de
de
du

haut :
gauche :
droite :
bas :

2.5 cm
2.5 cm
I ..'i cm
cm

cm. Dessa blad fftr icke vara försedda med
ram omkring den yta som får användas eller som användes. Minsta marginalbredd
är:
marginal upptill
vänstermarginal
högermarginal
marginal nedtill

2,5 cm
2.5 cm
1.5 cm
1.0 cm

( 2) Les dcssins sont executcs cornme
suit :
al Les dessins doivent etre executcs en
lignes et traits durablcs. noirs llU bleus.
suffisamment denscs ct fonces, uniformcment cpais et hien dclimites. sans coulcurs
ni !avis.

!2l Ritningar skall utföras L'niigt följande:
al Ritningarna skall utföras med varaktiga. svarta eller bl<l, tillr~ickligt t~ita <.Jch mörka, väl markerade linjer och streck av enhetlig tjocklek. De fi\r icke färgläggas.

bl Les coupcs sont indiquces par des
hachures qui nc doivcnt pas nuire it une
lccture facilc <les signes de rdcrcncc et <les
ligncs dircctrices.
cl L \!chellc des dcssins ct la clartc de
lcur execution graphiquc doivcnt ctre iclles
q u · u ne reproduction photogra ph iq uc cff ectuec avec reduction lincairc aux deux tiers
pcrmette d'cn distinguer sans peinc tous les
dCtails. Si. par exccption. l'echcllc figurc
sur Ull dcssin. elle doit ctrc reprcsentee
graphiqucmcnt.

bi Snittytt)r skall anges genom skraffering. som icke fär göra h~invisningsbeteck
ningar och huvudlinjer mindre liiufasta.

dJ Tous ks chiffn:s. kttres cl signcs de
refercnce figurant dans les dcssins doivent
etre sirnplcs ct clairs. l.'utilisation de parcntheses. ccrcles ou guillcmcts. en combinaison avec dcs chiffrcs ct des lett res. n 'est
pas autnrisfr.
C) Toutcs les lignes de-. dcS\ins doivent
en principc ctrc traC:CL'S ;t l'aick cJ'instrumcnts de dcssin t..:chniquc.
f) Les elements d'une mcmc figure doivent ctrc en pn)portion les uns ctcs autn:s
it moins qu·unc diffcrence de proportitrn nc
soit indispcnsablc pour la clartc de la figurc.
gl La hautcur dcs chiffrcs ct lcttrcs ne
doit pas ctre inffrieure il 0.32 cm. L.'alphahct latin. si tclle est la pratiquc usucllc.
l'alphabet grec, doivcnt ctre utiliscs lorsquc
<les lett res figurent sur les dessins.

cl Ritningar skall vara utförda i siidan
skala och deras grafiska utförnndL' skall vara sii tydligt. att alla detaljer kan urskiljas
utan sdrighcl ;ivcn dtL'r fotografisk rq)rtiduktion med linjär förminskning till tva
tredjedelar. Om skalan i undantagsfall anges pit en ritning. skall den vara grafiskt angiven.
dl Siffrnr. bokstiiver ,ich hiinvisningsbeteckningar som förekommer p{t ritningarna
skall vara enkla ,ich tydliga. Parenteser.
cirklar och anföringstecken ritr icke anviindas i samband med siffror och hl.lksfovcr.
eJ Alla linjer i ritningarna skall normalt
dragas med hjiilp av ritinstrumcnt.
fl Varje del i en figur skall \·ar~t utförd
i prl.lportion till envar av lk iiHiga delarna
i figuren. om det ej iir niidviindigt att anviinda annan propt1rti11n för all klargöra figuren.

gJ Sillr11rs och bokstiivl'J'-. höjd Uir icke
vara mindre iin 0.32 cm. I ritningar skall
det latinska alt'ahctct och. i den miln detta
är brukligt. det grekiska alfabetet anviindas.
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hl Ein Zeichnungsblatt kann mehrere
Abbildungen cnthalten. Sollen Ahbildungen
auf zwci oder mehr Blättern nur eine einzige
vollständige Abbildung darstellen, so sind
die Ahhildungen auf den einzelnen Blättern
so anzuordnen, daB die vollständige Abbildung zusammengesetzt wcrden kann,
ohne dal3 ein Teil der Ahbildungen au( den
einzelnen Blättern verdeckt wird. Die einzclncn Abbildungen sind auf cinem Blatt
oder auf mehrcren Blättcrn ohnc Platzvcrschwendung anzuordnen, eindcutig voncinandcr gctrennt und vorzugswcise m
Hochformat. Sic sind durch arahische Zahlen fortlaufcnd und unahhängig von den
ZcichnungshHittern zu numcricrcn.
il Bczugszeichcn dUrfen in den Zeichnungcn nur insowcit vcrwenc"ct werdcn, als
sic in der Bcschreibung und in den Patentanspriichcn aufgcfUhrt sind; das gleichc gilt
för den umgckehrten Fall. Gleiche mil Bezugszeichcn gckennzeichnete Tcile mUsscn
in dcr ganzen Anmeldung die gleichen Zcichen crhaltcn.
j l Dic Zcichnungen dUrfen kcinc Erläuterungcn cnthalten: ausgcnommcn sind
kurze uncntbchrlichc Angahen wic .. Wasscr" ... Dampf", .,Offcn", .. zu·· ... Schnitt
nach A --B" sowie in elektrischen SchaltpHinen und Blockschaltbildern odcr Flul3diagrammen kurzc Stichwortc. die för das
Vcrstiindnis unenthchrlich sind. Diese Erläuterungcn sind so anzuhringcn, dal3 sic
im Fall der Dbersctzung iiherkleht werden
könncn. nhnc dal3 dic Linicn der Zcichnungcn verdeckt werdcn.

(h) The same shect of drawings may contain several figures. Whcrc figures drawn
on two or more sheets are intended to form
onc who\e figure, thc figurcs on the sevcral
sheets shall be so arranged that the whole
figurc can be assembled without concealing
any part of the partial figurcs. The different
figures shall be arranged without wasting
space. prcferahly in an upright position,
clearly separated from one another. The
different figures shall be numbered consecutively in arabic numerals. independcntly of the numbering of the sheets.

(3) Fluf.\diagrammc und Diagrammc gcltcn als Zcichnungen.

(3) r:Iow shects and diagrams arc considcred drawings.

Regel 33

Rule 33

For111 1111d lnlwlt der Z11.1·a111111c11fas.rn11g

Form and content oj the ahstract

(I) Die Zusammcnfassung muB die
zcichnung der Erfindung enthaltcn.
(2) Die Zusammcnfassung muB
Kurzfassung der in der Bes·~hreihung.
Patentanspriichen und Zeichnungen

Bceine
den
ent-

<i) Rcferencc signs not mentioned in the
dcscription and claims shall not appear in
the drawings, and vice l'l!rsa. The same
fcatures, when denoted by rcfercnce signs.
shall, throughout thc application, be denotcd by the same signs.

(j) The drawings shall not contain text
maltcr. exccpt. whcn absolutcly indispensablc. a singlc word or words sm:h as "water". "steam". "open". "closed''. "section
on AB", and. in thc case or elcctric circuits
and block schcmatic or flow shcet diagrams.
a fcw short catch-words indispensable for
understanding. Any such words shall be
placed in such a way that, if rcquircd. they
can be replaced by thcir translations without interfcring with any lincs of thc drawings.

( 1) The abstract shall indicatc the title
of the invention.
(2) The abstract shall contain a concisc
summary of the disclosure as containcd in
thc description, the claims and any draw-
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hl Une m0mc feuillc de dcssin peul conlcnir plusicurs figun:s. LL1rs4uc dcs figuri.:s
dessinfrs sur plusieurs feuillcs sont dcstinees
it constiluer une figure <l'enscmble, ellcs
Joivent Clre pn:sentceS de SLlrlC quc la figure d'cnsemblc puisse ctre composce sans
quc soit cachcc aucunc parlie des figurcs
qui se trouvcnt sur les diffcrcntes fcuilks.
Les diffcrentcs figures <loivent ctre <lispLlSCeS, de prderence vcrticalcment. sur une
ou plusicurs fcuillcs. chacune ctant clairemcnt separcc dcs autrcs mais sans place
per<lue; clles doivent ctrc numcrotees consfrutivement en chiffres arabcs. indcpen<lamment de Ja lll!mCJ"OtatiLHl dcS feuillcS.

h l Ett Llch samma blad med ritningar
far innehttlla flera figurer. Om figun:r p;i
tvt1 eller flera blad tillsammans avses bilda en enda fullständig figur. skall dessa figurer uppstiillas ptt siidant s~itt att den fullst;indiga figuren kan sammanst;illas utan
att nitgon del av lk figurer som föri.:kommer på de nlika bladen döljes. DL' Lllika figurerna skall uppstiillas pit ett eller flera
blad, helst med bladen i sti'tcn<le format.
och vara tydligt [ttskilda frän varandra utan
att onödiga tomrum uppst~tr. De olika figurerna skall numreras med arabiska siffror
i löpande följd L1beroende a\' bladens numrering.

il Des signes de rCfercnce nc peuvent ctre
utiliscs pour les dessins que s'ils figuren!
dans la deseription et dans les rcvendications cl vice-versa. Les signes de rCference
<les mcmes clemcnls <loivcnt ctrc identiques
dans toule la dcman<le.

il H;invisningsbctcdningar S<llll il·ke anges i beskrivningen och patentkraven filr icke förekomma pil ritningarna och vice versa. För ett och samma ekmcnt skall samma hänvisningsbeteckning anv~indas genomg[1endc i hela ansökningen.

j) Les dcssins ne <lnivenl pas CLlntenir de
textc. a l'exccption de courtcs in<lications
indispensablcs telles que « cau :-:-. ·< vapeur ,:..
" ouverl :... " fcrmc ,.,. " cL1upe suivant AH ;;
et, dans le cas de schemas de circuits t!leclriqucs. de diagrammes d'installation schcmatiqucs et de diagrammes schcmalisant ks
elapes d\111 processus, i1 l'exceplion <le mols
clcs in<lispensablcs it lcur intclligence. Ces
mots doivent ctn: placcs de manicre telle
que leur lraduction eventuelle puisse leur
etrc substitucc sans 4ue soit cachee aucune
lignc des <lcssins.
(3) Les schemas d'ctapes de prncessus et
les diagramrnes snnt consi<leres comme dcs
<lcssins.

j l Ritning far icke inneht1lla text. Om
det ;ir absolut nödv;indigt rttr ritning dock
innchtilla ett eller flera enstaka ord, S:ts,1m
"vatten",
"[mga··.
"öppen",
"sfangd ··.
"snitt AB'·. Diagram i.iver strömkretsar.
schematiska blockdiagram och llödcsseheman får inneh;llla några nyckelord som är
nödvändiga för att klargöra diagrammet
eller schcmat. St1dana L1rd skall placeras s;i
att eventuell översättning kan klistras övcn
utan all nf1gon linjc i ritningen döljes.

Ri•g/e 33

och

diagram

anses

Regel 33

For111l' er con1e1111 de /'11hr1;g,;

(Il L'abrcgc doit mentionncr
l'inventinn.
(2) L'abregc ch1i1 cumprcndrl'
concis de ce qui est expose dans
tion, les revendications et les

( 3) Flöclcsschcman
som ritningar.

le litre de
Ull rcsumc
la <lcscripdessins; le

S11111111111ulrage1s form och i1111e/u)//

(I) I sammandraget skall ben;imningen
pa uppfinningen anges.
(2) Sammandraget skall
innehålla en
kortfattad sammanfattning av vad som
framgår av beskrivningen, patentkraven och
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haltenen Offenbarung enthalten; <lie Kurzfassung sol! das technische Gebiet der Erfindung angebcn und so gefaBt sein, daB
sic ein klares Verständnis des technischen
Problems, <les entscheidenden Punkts <ler
Lösung der Erfindung und d·~r hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht. In <ler Zusammenfassung ist gegebenenfalls <lie chemische Formd anzugcben,
<lie unler den in <ler europäi;chen Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet. Sic darf
keine Behauptungen iiber an;~eblichc Vorziige oder den angeblichen Wert der Erfindung oder iiber dcren thc·:>retische Anwendungsmöglichkciten enthalten.
(3) Die Zusammcnfassung :;oll aus nicht
mehr als 150 Worten bcstehcn.
(4) Enthält die europäische Patentanmeldung Zcichnungen, so hat der Anmelder
diejcnige Abbildung oda in Ausnahmefällen diejenigcn Abbildungen anzugeben,
<lie er zur Vcröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Das Europäische Pakntamt karm eine odcr mehrerc
andere Ahbildungen veröffentlichen. wenn
cs der Auffassung ist, daB diese <lie Erfindung bcsser kcnnzcichncn. Hinter jt::dem
wt::sentlichen Mcrkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und dur,;h die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern
ein Bczugszeichen zu stchen.
(5) Dic Zusammenfassung ist so zu formuliercn. daf3 sic eine wirksame Handhabe
zur Sichtung dcs jeweiligen technischen Gebiets gibt und insbcsondere einc Beurtcilung der Frage errnöglicht, ob es notwcndig ist, die curopäische Pat~ntanmeldung
selbst cinzusehcn.
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ings; the summary shall indicatc the tcchnical ficld lo which thc invenlion pertains
and shall be drafted in a way which allows
the clcar understanding of lhc tcchnical
problem, the gist of thc solution of lhat
problem through the invcntion and thc
principal use or uses of thc invcnlion. The
abstract shall, whcrc applicahlc. contain the
chcmical formula which, among thosc containcd in thc application, best charactcriscs
thc invention. Jt shall not contain statcments on thc allcgcd merits or value of the
invention or on its speculalivc application.

(3) The abstract shall prcferably not contain more than one hundrcd and fifty
words.
(4) If the European patent applicalion
contains drawings. the applicant shall indicale lhe figure or, exceplionally, the figurcs
of lhe drawings which he suggests should
accompany the abstract whcn the abstract
is published. The European Patent Officc
may dccide lo puhlish onc or morc other
figurcs if it considers that thcy bclter characterise the invcntion. Each main fcature
mentioned in the abstract and illustrated hy
a drawing shall be followcd by a rcfcrence
sign, placed between parenthcscs.

(5) The abstract shall be so draflcd that
it constitutes an efficient instrument for
purposcs of scarching in thc particular
technical field particularly by making it
possiblc to asscss whether thcre is a nced
for consulting the Europcan patent application itself.

ffo/e 34

Regel 34
Unz.ulässige Angahen
europäische Pat,~ntanmcldung
darf nicht enthalten:
a) Angaben oder Zeichnungen, die gegen
die öffentliche Ordnung odcr die gutcn Sitten verstoBen;
(1) Dic

Prohibited mal/er
(1) The

European patent application
shall not contain:
(a) statements or other matter contrary
to "ordrc public" or morality;
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n!sumc doit indiqucr le domainc tcchnique
auqud apparticnt l'invcntion cl doit ctre
redige de manii:rc it pcrmettre une claire
comprehcnsion du problcmc l<!chniquc. de
l"essencc de la sl1lution de ce problcmc par
le nwyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invcntil1n. L'abrcgc Cl11ll]Jl1rte. le cas ceheant. la
formulc chimique qui. parmi cellcs qui figuren! dans la dcmande de brevet. caracterise le mieux l'inventil11l. Il ne doit pas eontenir de declarations rclatives aux merites
lHI it la valcur al!Cgues de l'invention ou it
ses applieatilHls supputecs.

'-' l l,"abn:gc ne pcut. de prderence,
comportcr plus de cent cinquante mots.

ritningarna: 1 sammanfattningen skall anges
till vilket tekniskt omritde uppfinningen hör.
Sammanfattningen skall vara avfattad stt,
att den pil ett llittfattligt sLitt anger det tekniska problem som uppfinningen bd1andlar. grundprincipen l'i.ir den liisning som
uppfinningen inneb~ir ,1ch den huvulbakliga anv~indningcn eller de hu\uds<tldiga anviindningarna av uppfinningen. I sammandraget skall i fön;h1mmande tall anges den
kemiska formel som av de formler som fiirekornmer i patentansökningen blist karakteriserar uppfinningen. Det fiir icke inneh{tlla piistiicnden rörande fördelar med L'ller
vlinkt av uppfinningen eller rörande llinkhar användning av denna.
U l Sammandraget bör icke innehiilla mer
än 150 ord.

(4) Si la demande de brevet europeen
Cl1mportc des dessins. le demandeur doit
indiqucr la figure du dessin ou. exceptionnellement. les rigures clcs dessins qu"il propose de faire publier avec I'abregc. L'Office europecn dcs brevets peut decider de
publier unc autre figure ou plusieurs autres
figures s'il estime qu'elle caracterise ou
qu'elles caractcrisent m1eux l'invention.
Charnne dcs caracteristiques principales
ment ionnees dans I'abregc et illustrees par
le dessin doit ctre suivie d'un signe de
refcrcm:e entre parentheses.

14) lnnehttller den europeiska patentansökan ritningar. skall sökanden ange den
figur eller. i undantagsfall. de figurer i ritningarna som han föresEtr skall publil:eras
tillsammans med sammandraget. Det eurnpeiska patentverket fttr publicera en annan
figur eller flera andra figurer. lllll det anser
att denna eller dessa bfötre karakteriserar
uppfinningen. Vart och ett av de slirdrag
som angivits i sammandraget och belysts
med ritning skall följas av en hlinvi~nings
betel:kning. som skall slittas inom parentes.

t.:'il L'abregc doit etre redige de fai;:on
it constitucr un instrument efficace de sclection dans le domainc tcchnique en
cause. notamment en permettant d'apprecier s'il y a lieu de consulter la dcmande
de brevet elle-meme.

(5) Sammandraget skall vara avfattat sil
att det utgör ett effektivt hjlilpmcdel för
nyhetsgranskning inom ifriigavarandc tekniska omrädc. framför allt genom att göra
det möjligt att avgöra huruvida behov föreligger att taga del av själva den europeiska
patentansökningen.

lfrg/c 3..f.
Element~·

prohiht;,1.

( l) La demande de brevet europeen ne
doit pas contenir :
a) dcs c!Cmcnts ou dessins contraires it
l'ordrc public ou aux bonnes mreurs;

lekt• 1illå111a uppgifter
( l) Europeisk patentansökan far icke innehålla:
a) uppgifter eller ritningar som strider
mot allmän ordning eller goda seder:
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h) hcrabsetzcndc Aul3crungcn iibcr Erzeugnisse <Jdcr Verfahren Dritter oder den
Wert Lider dic Giiltigkeit von Anmeldungcn
oder Patenten Dritter. Rcire Vergleiche
mit dem Stand der Technik allcin gclten
nicht als herabsctzend:

(bl statements disparaging the products
or processcs of any particular person other
than the applicant, or the merits or validity
of applications or patents of any such
person. Mcrc comparisons with the prior
art shall not be considcred disparaging per
se;

c) Angaben, die den Um:;tiindcn naeh
offensichtlich belanglos oder unnötig sind.
(2l Enth;iJt eine curop;iische Patcntanmeldung Angaben oder Zei:hnungcn im
Sinn eks Absatzes I Huchstab..: a. so schlief3t
das Europäische Patcntamt diese Angaben
bei dcr VL·röffcntlidnmg aus und gibt dabci die Stelle der Auslassung sowic die
Zahl der ausgelassencn Wörkr und Zeichnungcn an.
L\ l Enth~ilt cinc europiiische Patentanmcldung Auf3crungen im Sinn dcs Absatzcs
I Ruchstabc b. so kann das Europiiische
Patentamt dicse Angaben b..:i der Yeröffcntlichung der Anmeldung ausschlicf3cn.
Dabei gibt cs die Stelle der Auslassung und
die Zahl der ausgclassenen "-'örter an und
stellt auf Antrag cine Ahschr.ft der ausgelasscnen Stellen zur YerfUgung.

(c) any statement or other matter obviously irrelevant or unneccssary under the
circumstances.
(2) lf a European patent application eontains prohibited matter within the meaning
of paragraph I (al. the European Patent
Office shall omit it when publishing thc
application. indieating the place and numbcr of words or drawings omittcd.

(.1) lf a European patent application eontains statements within the meaning of paragraph l{b), the European Patent Offiee
may omit thcm when publishing the applieation. It shall indicatc the plaec and numbcr of words omittcd, and shall furnish,
upon rcquest, a copy of thc passages
omitted.

Rege/35

Rede 35

A l/gemeine Bestim11111ngen iif:.er die Form
der Anmdd1111gs11nterlagen

General provisions goveming the
presentation oj the application documeflls

(I) Die in Artikel 14 Absat;'. 2 genannten
Ubersctzungcn gclten als Unterlagen der
europäischcn Patentanmeldung.

(2) Dic Unterlagcn <ler europäischen
Patentanmeldung sind in drei Stiicken einzureichen. Dies gilt nicht för den Antrag
auf Erteilung eines europäischen Patents
und för die nach Artikel 14 Absatz 2 Satz
1 eingereichten Unterlagen.

(I) Translations mcntioned in Article 14.
paragraph 2, shall be considercd to be included in the term "documcnts making up
the European patent application".
(2) The documents making up thc European patent application shall be filed in
three copies. This shall not apply to the
rcquest for the grant of a European patent
nor to those documents filed under Article
14, paragraph 2, first sentence.

(3) Die Unterlagen dcr europäischen
Patentanmeldung sind in ein•!r Form einzureichen, die gewährleistct, daB eine unmittelbare Vervielfältigung durch Fotografie, elcktrostatisches Verfahn:n, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer un-

(3) The doeuments making up the European patent application shall be so presented
as to admit of direct reproduction by photography, electrostatic processes, photo offset
and micro-filming, in an unlimited number
of copies. All sheets shall be free from
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bl des d0t:larali<)IJS d0nigranlcs L'<Hlcernant de-. pn1duits nu prlh.:clks dt: tiers <1ll
le 111crite <HI la v<d idit0 ek demandcs UL'
hrcvcl <_)ll de bre\'Cts de tiers. De simplcs
<.:umparatiun avec 1'0tal de la teclrnique ne
S<l111 pa-. considcrfrs l'llllllllL' dc11igranlcs en
L'I ks-m.:·m cs:
cl des 0kmcnts manifcslemcnt 0trangcrs
au sujet ou supcrflw,.

bi nL'lb~itt<t1ldL· ultalandL'll röranclc tredje
ma!h alslL'r eller l'i.irfarandL' eller rörande
v~irJL' elkr giltighet S:i\·itt avser tredje mans
ansi.ikningar eller patL'nt: L'nbart j:imfi-irelsn
med teknikens s1:111dpunkl anses ickL· som
nL'cb:it landL':

t 2 l Lnrsqu'une demamle de brevet eLm.>pcen <.:tlnlienl de-. 01ements cl clcssins vises
au paragraphe I. lcttre al. 1·01'fit:e e1m1pcen
des brevds IL·s nmet l,ll·s de la puhlit:atinn
L'n indiquanl la place cl k 1wmbre Jes moh
ct dcs dessin.s nmi.s.

(2) lnneh:iller curl)pL·isk
patentansökan
uppgifter eller ritningar som avses under
I a. skall det europL'i-.ka patl'nt\'erkct ulel:imna dL·ssa n:ir ansökningen puhlit:L'ras od1
d:irvid ange platsen f(ir dL' <lrd <l<.:h ritningar ·'LHll uteliimnats <)t:h antalet siidana ord
nt:h ritningar.

(.\) L<lrsqu·une demande de brevet curnpecn conticnl des d0clarations visccs au
paragraphe I. lcltre bl. l'()ffit:e eurL)pcen
des brevets pcut les omettre lors de la publi<.:atiLll1 Je la dcmande. Dans ce cas. il indique la place ct le nombrc des nwts omis.
et fournit. sur demandc. unc e,1pic eks passages ayant fait l"objet de l"Pmission.

(3) l nneh{iller eurnpeisk patentansökan
uttalanden s<lm avses under I. b. fttr det
europeiska patentverket utcliimna dessa niir
ansiikningen publiceras. Det skall i sa fall
ange platsen fi.ir de ord som uteUmnats och
antalet si'tdana ord samt pii begiiran tillhandahiilla avskrift av vad som ukliimnats.

lfrg/c 35

lfrgd 35

Dispositions g<;ll,;rall's rcla1i1·es cl la
pn;.1·e111ati1111 de pii·ccs de la dc11u11u/e

A l/111ii111111 hesrii111111e/ser 1111g1iel/{le
ansiik 11 i11gslw11d /inga mas llfl psrii/ /11i11g

(Il Les traductions visfrs i1 l'article l-1.
paragraphe 2. sont CLrnsidcrees <.:omrrn: des
picces de la demande.

(I) Översällning SLH1l avses i artikel 1-1.2
skall anses ingå i de handlingar som utgör
den europeiska patentansökningen.

( 2 l Les picees de la dL'mande de brevet
europ0cn doivent ctre produites en trois
exemplaires. Celte disposition n 'est pas applicable i1 la requcte en dclivrance du brevet europcen ni aux picces dcpllsecs eonformement
l'article 1-1, paragraphe 2,
premiere phrase.
(3) Les pieces de la dcmande de brevet
europfrn doivent etre presentees de manicrc
a permettre lcur reproduetion directe par
le moyen de la photographic, de proccdcs
clcctriqucs, de l'offsct et du microfilm en
un nombre illimitc d'exemplaircs. Les feuil-

(2) DL' handlingar som ingt1r i den europeiska patentansökningen skall inges i tre
exemplar. Vad nu sagts gäller ej anhållan
om att europeiskt patent skall meddelas och
ej heller handlingar som inges enligt artikel
14.2, första meningen.

a

cl uppgifter S<)lll :ir uppenbart ovidkommande eller onödiga i sammanhanget.

U) De handlingar som ingår i den europeiska patentansökningen skall inges i sådant skick att de kan mi'tngfaldigas direkt
genom fotografering, elektrostatiska metoder, offset och mikrofilm i obegränsat antal
exemplar. Bladen får icke vara skrynkliga,
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hcschriinktcn Stii..:kzahl vorgcnnmmcn wcrdcn karm. Die Bliilter miis~;cn glatl und
knitterfrci scin. Sic diirkn nichl gefaltct
scin und sincl einseitig zu heschriften.
t-1) Dic Cntcrlagen <ler curopiiischen Patcntanmcldung sim! auf bicgsamcn. festcm,
wcil.km. glattcm. mattcm und widerstandsfähigcm Papicr im FL1rmat A -I ( 29. 7 cm
mal 21 cm) cinwrcichen. Vnrbchaltlich
Regel 32 Absatz 2 Huchstabc h ist jcdcs
Hlatt in dcr Wcisc zu verwndcn, daf3 dic
kurzcn Sciten nben und untcn crscheinen
( Hochformal ).
( 5) Jcdcr Bcstandtcil <ler eurnpiiischcn
Patcntanmcldung ( Antrag. Bcschrcibung.
Patcntanspriiche. Zcichnungcn und Zusammenfassungl muf3 auf cincm ncuen Hlatt
beginnen. Alle Bnitter miisscn so mitcinander verbunden sein. daf3 sic lc:icht gewendet
sowie leicht entfcrnt und wic:der miteinandcr verbunden wen.len können.
(li) VLirbchalllich Regel 32 Absatz I sind
aur den Bliittern als :V1indcstriinder folgende Flächcn unbeschriftet zu lassen:
Oberer Rand dcs erstcn Blatts
mit Ausnahme dcs Antragsblalts:
Oberer Rand der anderen
Bliittcr:
Linker Seitenrand:
Rechter Seitcn rand:
U ntcrer Rand:

8
2
2.5
2
2

cm
cm
cm
cm
cm

Die empfohlenen Höchstmal3c fUr
vorstchenden Ränder sincl folgende:
Oherer Rand des erstcn Blatts
mit Ausnahme des Antragsblatts:
Oberer Rand der anderen
Blätter:
Linker Seitenrand:
Rechter Seitenrand:
Unterer Rand:

die

9cm
4cm
4cm

cracks. crcases and folds. Only one sidc ot
thc shcet shall be uscd.

1-1) The documents making up thc European patent application shall be 1111 A -I
papcr 129.7 cm · 21 cm) which shall hL'
pliable. strnng, white. smlllllh, matt and
durable. Subject t\) the provisions l.lf Rule
32. paragraph 2thl. each sheet shall hL' used
with its short sidcs al the top and bnttom
( upright positinn ).
(5) Each llf the documents making up
the European patent application I requesl,
dcscription. claims. drawings and abstract)
shall commcnce (111 a ncw shcet. The shects
shall he connectcd in sw:h a way that they
can easily be turncd over. separated and
joined together again.

(6) Subject to Rulc 32. paragraph I. thc
minimum margins shall he as fol lows:

ll)P of first shcet. cxcept that
of the rcquest:
top of other sheets:
lcft sicle:
right side:
hottom:

cm
cm
2.5 cm
2 cm
2 cm

8

..,

-

The recommcndcd maximum for the margins quoted above is as follows:
top of first shcet, except thal
of the request:
top of other sheets:
left side:
right side:
bottom:

9cm
.+cm
-I cm

3cm
3cm

3cm
3cm

(7) Die Ränder der Slätter mi.issen bei
der Einreichung der europä::schen Patentanmeldung vollständig unbcnutzt sein.
(8) Alle Blätter der europäischen Patentanmeldung sind fortlaufend mit arabischen

(7) The margins of the documents making up the European patent application,
when suhmitted, must be completely blank.
(8) All the sheets contained in the European patent application shall be numbered
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~ida

les n..: doivcnt pas. ctr..: d..:chirces froissccs
<)ll
pliecs. Un seul cote des fruilles dl)it ctre utilise.

söndriga eller vikta. Endast en
blad far anviindas.

(..J.) Les picccs de la demande de brevet
eLJrl)pCen dl)ivenl etre remises Sur papier
souple. fort. h!anc. lissc. mat ct durahle,
de format A .+ (29.7 cm · 21 cmJ. Sous rescrve de la rcgle .32. paragraphe 2. lettre
hl. chaque feuille doit Ctre utilisee de fac;,m
~' ce lJLIL' les pctits cLitcs se trouvcnt en
haut eten bas Isens vcrtical ).

l..J.J De handlingar som ingär i den europeiska patentansökningen skall vara uppriittade pil vikbart, starkt, vitt. glatt. matt och
hållbart papper av format A..J. 129. 7 cm ·'.~I
cml. Om ej annat följer av regel .32.2. h.
skall varje blad användas sil att de korta
sidorna befinner sig upptill och nedtill (stt1ende format l.

1:'i J Le debut de chaque piccc de Ja dem ande de brevet europecn (requctc. description. revendications. dcssins. abn:gcJ
doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutcs
les fcuilles dl)ivcnt ctrc rcunics de fac;on
:1 puuvnir etre facilcment feuillctfrs et aisement scparces ct rcunies i1 nouveau.

(:'il Varje handling som ingilr i europeisk
patentansökan (anhållan, beskrivning, patentkrav. ritningar och sammandrag) skall
börja på nytt blad. Bladen skall vara hopfästade p[1 sådant sätt att de lätt kan viindas.
skiljas ttt nch fästas ihop p{t nytt.

I h l s,ius reserve de la rcglc .32. paragraphe I. les marges minimalcs dtiivcnt
C·t re les suivantes :

(6l Om ej annat följer av regel .32. L iir
minsta marginalbredd:

marge du haut de la prcmicre feuille
;\ l'e\ccption de cclle de la requctc:
margc du haut des autrcs feuillcs :
margL' de gauehc :
margc de droite :
margc du has :

cm

marginal upptill på det första bladet, med undantag av första bladet
i anh[illan
8 cm
marginal upptill pt1 övriga sidlll.
2 cm
2.5 cm
vänstermarginal

L"Tll

högcrrnarginal

8
2

cm

cm

2.5 cm

2

.,

marginal nedtill

av varje

, cm

.;.

LL' rna\imum rc..:ommande dcs margcs eitccs ei-dt·ssus est le suivant :

Rekommenderad högsta bredd för de marginaler som avses ovan lir:

marge d11 haut de la prcmierc feuillc
it l'cxception de la fcuille de la
rcquete :
rnargc du haut dcs autres fcuillcs :
marg.: de gauchc :
margc d.: droite :
rnargc du has :

marginal upptill på det första bladet, med undantag av första bladet i anhållan
9 cm
4cm
marginal upptill på övriga sidor
4cm
vänstermarginal
3cm
högermarginal
marginal nedtill
3cm

9
4

.+
3
3

cm
cm
cm
cm
cm

(7) l.cs marges dcs fcuilles doivcnt etrc
totalement vicrgcs lurs <lu depöt de la <lemande d.: brevet europecn.
(8) Toutes les feuilles de la demande
de brevet europeen doivent ctre numerotees

(7l Bladens marginaler skall vara helt
blanka när den europeiska patentansökningen inges.
(8l Samtliga blad som ingår i europeisk
patentansökan skall vara numrerade i löpan-
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Zahlcn zu numcricrcn. Dic Blattzahlen sind
obcn in dcr M itte, abcr nicht aur dcm
obcren Rand anzubringcn.

in nmsccutivc arabic numcrals. Thcsc shall
bc placcd at thc lop or till' shcct. in thc
middlc. but not in thc lllp margin.

t9l Aur jeclcm Blatt clcr Bcschrcihung
und cler PatcntansprUchc se-Il jcdc fiinfte
Zeile numcriert scin. Die Zahlcn sind an
cler linkcn Scite, rcchts vom Rand anzubringcn.

(l)) The lines or each sheet of thc dcscription and ,1f thc claims shall prdcrahly be
numbcrcd in sets of five. thc 11umhcrs appcaring on thc lcft sidc, to t hc right of t he
margin.

(I 0) Ocr Antrag auf Erteilung cincs curopliischen Patents. die Beschreibung. clic Patentanspriiche und clie Zusammenfassung
miissen mit J'vl aschine gesehr icben ocler gedruekt scin. Nur graphischc Symhole und
Schriftzcichcn. chcmische eder mathematische Formeln können, falls notwendig.
handgeschriehen odcr gczeichnet sein. Ocr
Zcilcnabstancl hat I 1/2zeilig zu scin. Alle
Texte miissen in Buchstahen, deren Grol3huchstahcn eine M indcsthöhc von 0.21 cm
bcsitzcn. und mit dunklcr unauslöschlichcr
Farbe geschricbcn scin.

( lOl The rcquest for thc grant nf a Eurnpcan patent. thc dcspriptit1n. thc claims
and the abstract shall be typcd nr printed.
Only graphic symbols and charactcrs and
chemical or mathcmatical formulac may.
if nc1.:cssary. be writlL'n hy ha11.I nr d1;iwn.
The typing ~hall be I I... ~ spaccd. All te· i
matter shall be in characters, the capita!
letters of which are not less than 0.2 l cm
high, and shall be in a dark. indelible CLllour.

( 11 l Der Antrag auf Erteilung eines curopliischcn Patents. die Bes.;hreibung. die
Patentansprlichc uncl dic Zusammcnfassung
diirfen keine Zeichnungen enthalten Die
Bes1.:hreibung, die Patentanspriiche und die
Zusammcnfassung kl.inncn chemische oder
mathcmatischc Formeln enthalten. Dic
Bcschrcibung und die Zusammenfassung
können Tabellen cnthaltcn. Ein Patentanspruch darf dies nur dann, wenn sein
Gcgcnstancl die Verwcndung von Tabellen wiinschenswcrt erscheinen llif3t.
( 12 l Gewichts- und M al3~inheitcn sind
nach dem mctrischen System ocler falls den
Angabcn ein anderes System rngruncle liegt,
auch nach dem metrischcn System anzugeben. Temperaturen sind in Grad Celsius
oder. falls den Angabcn ein .:,nderes System
zugrundc liegt, auch in Grad Celsius anzugebcn. Oic Oichte ist in mctrischcn Einheitcn anzugebcn. Fiir dic Ubrigcn physikalischen Einheiten sincl dic in der internationalcn Praxis anerkanmen Einheiten,
fiir mathematische Formeln die allgemein
tiblichcn Schrcibwciscn und ftir chcmische
Formeln die allgemcin iiblichcn Symbole,
Atomgewichte und Molekularformeln zu

( 11) The request for the grant of a
Europcan patent. thc dcscription, thc claims
and the abstract shall not contain drawings.
The description. the claims and the abstract
may contain chcmical or mathcmatical formulac. The dcscription and the abstract may
contain tablcs. The claims may contain
tablcs only if their subject-mattcr makes
thc use of tablcs desirable.

( 12) Units of weights and measures shall
be expressed in terms of the metric system.
If a different system is used they shall also
be expressed in terms of the metric system.
Temperatures shall be expressed in degrees
Celsius. If a different system is used thcy
shall also be cxpressed in degrees Celsius.
Densitics shall be cxprcssed in metric units.
For the other physical V<:'.lues, the units
recognised in international practicc shall be
used. for mathcmatical formulae the symbols in general use, and for chemical formulac the symbols, atomic weights and
molecular formulae in general use shall be
employed. In general, use should be made
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consfrutivement en chiffres arabes. Les
num,;ros des feuilles tf..iivent ctre inserits en
haut des feuillcs au milieu. mais 1wn dans
la marge du haut.
('JI Les Jignes <.k chaque feuillc de la
d..:scription et des r..:vendieati,l11-, d,livent
en principe ctr..: numerntces de cinq en
cinq. les numews 0tant port0s sur le cCit0
gaucho:. it dn.iite de la marg..:.

( llJ La requett: l'll dclivrance du br..:vct
europ,;<.:tL la descripti,1n. les reve11di..:atil111s
el l'ahr,;g,; doiv..:nt etre dactylllgraphi0s nu
imprimes. Seuls les svrnbnles et caracteres
graphiques. les formuks ehimiques l)U
lllathematiqlll'S peun•nt etre lllanuscrits llll
d,»;sines . ..:n cas de nccessit0. Pnur ks tcxtes
dactvlngraphil;S, J'intt:rJigne dnit etre lk
I 1/2. Tous les textes doiv..:nt ctre 0erits en
caracfrres dont les majuseules ont au nwin-,
0.21 cm de haut. dans Ulll' C<lUkur n,lire l't

30 I
Je liiljd 111.:d arabiska siffnir. Siffrnrna skall
skrivas upptill i mitten p:t bladen. ch1ck icke
i marginalen.

(<)) Var femte rad p[1 varje blad som inneh;'tller beskrivning och patentkrav bör
numrer<is. Siffr,lrna skall skrivas p<I viinstra
sidan. till höger i marginakn.
( 10) Anh<illan lim att eur,lpeiskt patent
skall llll'ddelas. hi:skrivning. patentkrav lich
samlllandrag skall vara lllaskinskrivna eller
tryckta. Endast grafiska') mh<ller lKh skrivtecken samt ki:mi-,ka (•ller matematiska
f<:•rmkr f<ir skrivas för hand elkr tecknas.
n;ir detta ;ir nödv;indigt. Radav-,ti111det i ma-.kin-,krivl·n text skall \·ara I I.>:'. Alla texti:r
skall skrivas med b<lkst;ivcr vars \'l:rsaler ;ir
minst O.~ I cm hiiga. Dl' skall vara fram<>t;illda i svart. h,·ständig liirg.

indelchile.
I I I J La requete en Lklivrance du brevet
elll·,lpecn. la description. les revendications
ct l'abrcgc ne Joivent pas l'llrnporter de
dcssins. La description. les revendications
ct l'abrcge peuvent comporter dcs fnrmules
chimiques ou mathcmatiqucs. La description
ct l'ahrcgc p..:uvcnt com1wrter des tabkaux.
L..:s revendications ne pcuvent comporter
des tablcaux quc si l'ohjet desditcs revcndications en fait apparaitre l'intcret.

( 11) Anhitllan <.lm att ,·urnpi:i-.kt patent
skall meddelas. h..:-;krivning. pati:ntkrav och
sammandrag fi1r ej innchiilla ritningar. Heskrivning. pati:ntkrav och >ammandrag för
innehiilla kemiska och mati:matiska f<)rn1kr. Beskrivning nch sammandrag fi''tr innehttlla tabeller. Patentkrav for innehålla tabeller endast om anviindning av tabeller iir
iinsh;ird 111.:d h;insyn till vad kravet avser.

( 12 J L..:s unitcs de poids l'l de mesurc
doivent ctre exprimfrs selon le systerne
metrique; si un autre systeme est utilisc.
cllcs doivent ctr,, exprimees cgalement sclon
le systeme rnctrique. Les tcrnpcratures doivent ctre cxprirnecs en d..:gres centigrades;
si un autre systemc est utilisc. elles doivent
Ctre exprimCCS cgalement en cfegrc;S ccntigrades. Les dcnsitcs sont exprimces en
unitcs mctriques. Doivent l:tre utilisecs.
pour les autrcs indications physiqucs, les
unites de la pratique intcrnationalc. pour
les formulcs mathcmatiques. les symbolcs
generalement en usagc et pour les forrnules
chimiqucs. les symbolcs, poids atomiqucs

I I~ l Vikt- tich miitil'nheter skall anges
enligt metersystcmi:t. Anviind,·s annat system. skall de dessutom anges enligt metersystcmct. T,·rnpcraturer skall anges enligt
celsiusskalan. Andndes annat system, skall
de dessut,lm anges enligt celsiusskalan. Tiithct skall anges i rnl'lriska enheter. I fd1ga
om andra fysikaliska viirden skall anviindas
de enheter som erk;innes i intcrnaticincll
praxis. i fr[1ga om matematiska formler allm;int lörl'kommande symboler och i fr[1ga
<Hll kemiska formler allmänt förekommande
symboler. atomvikter. och molekylformlcr. I
allm~inhct hör endast si'1dana tekniska termer. tecken och symbnlcr som är allmänt
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vcrwendcn. Grunds~itzlich sind nur solche
tcchnischcn Hezcichnungcn. Zeiehen und
Symhlile zu verwenden, die aur dem 1-'achgehiet allgemein ancrkannt sind.

of Leehnical terms, signs and symbols generally accepted in the ficld in 4uestion.

(]3) Terminologie und Zcichen sind in
der gcsamten europ~iischen Patentanmcldung einhcitlich zu vcrwcndcn.
( 14) Jcdes Hlatt mur.I weitg·:hend frci von
Radicrstellcn und frei von Anderungen,
Ohcrschrcibungcn und Zwischcnbeschriflungen scin. Von cliescm Erlonkrnis karrn
abgesehen werclen, wenn cler verhinclliehe
Text dadurch nieht in Fragl: ges tellt wircl
und clie Yoraussetzungcn fiir cine gute
Vcrviclniltigung nicht gd~ihrdet sim\.

( 13) The tcrminology and thc signs shall
be consistenl throughout the Europcan patent applieation.
( 14) Each shccl shall be rcasonably frec
from erasurcs and shall he free from alterations, overwrit ings and inlerl incations.
Non-compliancc with this rule rnay be authorised of the authc11Licity of the cnntent
is not in 4uestion and thc requiremenls for
good reprnduclion arc not in jcopardy.

0

Ru/c 36
Unter/agi'n naclr L"inrciclu111g da
c' 11 ropiiisclre11 Pa tcn tan meli/11 ng
(I) Di.: Regeln 27. 29 uncl 32 bis 35 sind
auf SchriftstUcke. die clie Unterlagcn der
europ~iischen Patenlanmeldung ersetzen, anzuwcnden.
12 l Alle anderen als dic in Absatz I
genannlcn Schrirtstlieke so lien mit M asehine geschriehen oder geclruckl scin. Auf
jcdcm 131att ist links ein etwa 2,5 cm bn:iter
Rand freizulasscn.
'3) Dic nach Einreichung der europ~i
isehen Patentanmcldung cinzureichcndcn
SchriflstUekc sind zu unterzeichncn. snweit
es sieh nicht um Anlagen lundell. Ist ein
Sehriflstiick nicht unterzciehnet worclen, so
forclert das Europfösehe Patentamt den Bcteiligten auf. das Schriftstiiek innerhalb
einer vom Europ~fochcn Pal·~ntaml zu bcstimmcndcn Frist zu untcrz·~ichnen. Wird
das Schriftstiick rechtzeitig untcrzeiehnet, so
behält cs den urspriingliehen Tag clcs Eingangs; andercnfalls gilt das SchriftstUck als
nicht eingegangen.
(4) Schriftstiieke. die anderen Personen
mitzutcilen sind oder die rnehrerc europfösche Patentanmeldungen oder europäisehe Patcnte betreffen. sincl in der entspreehenden
StUekzahl
einzureiehcn.
Kommt ein Beteiligter cliescr Vcrpflichtung

Docwnents filed .\'/lh.1·cc111<'llfly
(I) The provisi,1ns of Rules 27. 29 and

32 to 35 shall apply Lo doeuments replacing
documents making up the Europcan patent
applicalion.
(2) All doeumcnts other than thnse refcrrecl to in paragraph I. shall normally hc
typewrittcn or printcd. Therc must be a
margin of ahoul 2.S cm 011 thc lcft-hand
sidc of each page.
(3) All documents, with the exccption of
annexcd documents. filcd aftcr filing of the
European patent application must be signcd.
lf a document has not hcen signed. the
Europea11 Patent Offiee shall invitc thc
party concernccl to do so within a timc
limit to be laid clown by that CHfice. lf
signed in duc timc. thc documcnt shall rctain its original date of reccipt: otherwisc
it shall be deemed 1101 to have bcen rcecivccl.

(4) Sueh documents as must be communicatecl to other persons or as rclatc to two
or more European patent applications or
European patents. must be filcd in a sufficient numbcr of copies. lf thc party concerned does not eomply with this obligation
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ct formulcs molcculaires gencralcment en
usagc. En rcglc gcncrale, seuls les termcs,
signcs ct symbolcs techniques generalcmcnt
acceptcs dans le domainc considerc doivent
ctrc utiliscs.
( 13) La tcrminologic et les signes de la
demande de brevet europeen doivent ctre
uniformes.
l 14) Aucunc feuille ne doit ctre gommce
plus qu'il n'est raisonnahle ni comporter de
corrections, de surcharges ni d'intcrlineations. Des derogations cette rcgle peuvent
etre autorisees si l'authcnticitc du contcnu
n 'est pas en cause et si cllcs nc nuisent pas
aux conditions necessaires
une honnc rcproduct ion.

a

a

D1>c11111e11ts prod11it.1· 11/t1;rie11re111c111

(!) Les dispositions des regles 27. 29 et
32 ii. 35 s'appliquent aux documents rcmpla<;ant des pieces de la demande de brevet
europcen.
(2) Tous documents autres que ccux visl;S
au paragraphe 1, doivent. en prineipe. ctre
dactylographies ou imprimes. Une marge
d'environ 2,5 cm doit ctre reservec sur le
cöte gauche de la feuille.
(3) A I'cxclusion des pieccs anncxcs, les
doeuments posterieurs au depOt de la demande de brevet curopecn doivent ctre
signcs. Si un document n 'est pas signc,
l'Office europcen des brevets invite l'intcrcsse, dans Ull delai qu'iJ Jui impartit, it remedier ii. cette irrcgularitc. Si le doeument
est signe dans les dclais, il garde le hcndice
de sa date. Dans le cas eontraire, le doeument est repute n'avoir pas etc l'C(,:U.

(4) Les documents qui doivent ctre communiques ii. d'autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet europeen ou plusieurs brevets curopcens, doivent ctrc produits en un nombrc suffisant
d'exemplaires. Les exemplaircs manquants

glidtagna pä ifr[igavarande l'mr[idc a11vii11das.

(I.\) t\nvii11dning av tcnni1wlogi nch ICL'kcn i europeisk patentansökan skall vara
konsekvent.
( 141 Radcring p[t bladen far ha gjorts
endast i ringa omfattning. Riittl'lser. iivcrskrivna ord och text skriven mellan raderna får icke förL'komma. Avvikelser frilll
dessa hcstämmelscr for tillf1tas. \'111 diirigenom icke uppkommer osiikerhct om innehållet och förutsättningarna för en god reproduktion icke minska'>.

S<'llU/'t'

ingirnu h11111//i11gur

( l) Reglerna 27. 2lJ nch 3::'- 35 skall tillliimpas pfr handling S<'lll ersiittcr handling
som ingår i europeisk patentansiikan_
12) Andra handlingar iin siid;111a Sl'll1 a\ses under I bör vara m~hkin.skrivna cllcr
tryckta. P{1 varje blad skall finna' en ca
2.5 cm bred viinstermarginal.
(3) Alla handlingar. S<llll inges efter de1
att den europeiska patcntansökningcn ingavs och som ej iir bilaglll". skall vara undertecknade. Är handling ide undertecknad. skall det europeiska patentverket anmoda vederbörande part att undcrtl·ckna
handlingen inom frist som fashtiilles av
verket. Undertecknas skrivcl-.cn innm fiirclagd tid behåller drn sin ursprungliga inkomstdag:. I annat fall anses som l>lll
handlingen ickL' ingivih.

(4) Handling som skall tillstiillas annan
eller som avser flera eurlipciska patentansökningar eller eun:ipciska patent skall inges i tillriickligt antal exemplar. lakttagcr
part icke vad nu sagts trots anmndan rr:1n
det europeiska patentverkc!. framstiille-, fe-
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trotz Aufforderung des Eurnpäischen Patentamts nicht naeh, so wcnkn dic fchlenden Stiicke auf Kosten des lkteiligten angefcrtigt.
(5) Nach Einreichung der europäischen
Patentanrncldung können Sehriftstiicke abweichend von den Absätzen 2 bis 4 heim
Europliischen Patentamt aud. tclcgraphisch
oder fernschriftlich eingereicht werden. Innerhalb von zwci Wochen nach Eingang
dcs Teekgramms oder f'ernschreibens ist
jedoch ein Schriftstlick nachwreichcn. das
den lnhalt des Tekgramm:; oder Fernschreibens wiedergiht und d ieser Ausfiihrungsordnung
entspricht.
Wird
dieses
Schriftstiick nicht rechtzeitig eingereicht. so
gilt das Teiegramm oder das Fernschrciben
als nicht eingegangen.

in spitc of a request hy thc Europcan Patent
Office. thc missing copics shall be provided
at thc cxpcnsc of the party concerncd.

Kapitel 111

Chapter III

Jahresgebiihrcn

Renewal fccs

Re1:el 37
Fälligkeit

(Il Die Jahresgebiihrcn flir clie europa1sche Patentanmelclung sincl jeweils fiir das
kommende Jahr am letzten Tag des Manats
fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht. in den der Anmeldetag fi.ir
diese Anmeldung fällt. Die Jahresgebiihr
kann friihestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden. Eine Jahresgebiihr ist in Höhe dcs Satzes zu entrichten, der am Tag ihrer Fäll igkeit gilt.
(2) Wird fiir eine Jahresgebiihr, die innerha\b von drei Monaten nach lnkrafttreten einer Gebiihrenerhöhung fällig wird,
nur der vor der Erhöhung maf3gebcnde Betrag rechtzeitig gezahlt, so gilt dic Jahresgebiihr als wirksam entrichtet, sofern der
fehlende Betrag innerhalb Yon sechs Monaten naeh Fälligkeit der Jahresgebiihr gezahlt wird. Eine Zuschlagsgebiihr wird nicht
erhoben.

()) Documents filed arter filing nf the
European patent applicati,1n may. by way
of exccption to the provisiL>ns of paragraphs 2 to -+. b.: sent to !he European
Patent Office by telegram or telex. Howevcr, a docum..:nt reprL>ducing thc contents
of such telegram or telcx and complying
with thc requircments of thL·se lmplemcnting Regulations must be filed within two
wceks as from the rcceipt of such telegram
nr telex. I f this doeumcnt is not fil ed in duc
time, the telegram or telex shall be decmcd
not to havc bccn received.

Rrilc 37
l'ay111t'll/ of

rcncwal f<'l'S

(I) Renewal fces for the Eurnpean patent
application in respect of thc coming ycar
shall be due on the last day of the month
containing the anniversary of the date of
filing of the Europcan patent application.
Renewal fees may not be validly paid morc
than one ycar bcforc they fall due. Rencwal
fecs shall be paid in accordancc with the
ratc in force on thc day on which they fall
due.
!2) Any renewal fee falling due within
three months after the cntry into force of
an increasc in fccs and paid on or bcfore
the duc date hut only to thc mount valid
bcfore thc increase entered into forcc shall
be deemed to have been validly paid. providcd that thc dcficit is madc good within
six months of thc due date. Payment of an
additional fee shall not be required.
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sont etablis aux frais de l'interesse. si ecluici ne se conforme pas a cctte obligation
malgrc l'injonction de l'Office europcen
des brevets.
(:'i) Les documents posterieurs au dcpöt
de la demande de brevet europeen peuvent.
par dcrogation aux dispositions des paragraphes 2 a 4. etre adresscs par tclegramme
ou tckx. Toutefois. un document reproduisant le eontenu du tclcgramme ou du telex
et repondant aux prescriptions du present
reglcment doit ctre produit dans un delai
de deux semaines i1 compter de la reception
dudit telegramme ou telex. Si ee document
n 'est pas produit dans les dela is. le tclcgramrne (llf le telex est rcputc non rcc;u.

!ande exemplar p{1 hans bekostnad.

(5) Efter det att den europeiska patentansökningen ingavs filr med avvikelse fr[rn
vad som siigs under 2-4 handling sändas
till det europeiska patentverket rneJ telegram eller telex. Handling som t1terger innehållet i telegrammet eller telex.meddelandet och snrn uppfylkr vad som stadgas i
dessa tilllirnpningsfiireskriftcr -,kall dock inges inom tv[1 veckor frtm det telegrammt't
eller telexmeddelandet mott,)gs. Inges icke
sådan handling inom fi)reskriven tid. skall
anses som om tt:legr;11n111e1 eller tclexmcddelandct icke kommit.

Chapitre 111

Kapitel 111

Taxes annuellcs

,\ rsavgiftcr
Regel

Paic111c111 dc.1· 1axc.1· tm1111clles

(Il Le paiement pour une demande de

brevet europcen des taxcs annuelles au titrc
de l'annec a venir vient i1 cchcanec k dernier jour du mois de la datc annivcrsairc du
dcpöt de la demande de brevet europeen.
La taxe annuelle ne peut Ctre valablcment
acquittec plus d'une annce avant son echcance. La taxe annuellc est payec au taux
en vigueur au jour de l'Cc:heance.
( 2) Lorsque. s·agissant d"une taxe annuelle tjlli vient a echeance dans un delai
de trois mois apres l'entree en vigueur d'une
decision de relcvement des taxes. le montant exigible avant ce rclcvement a Cte payc
a l'echeance. la taxe annucllc est rcputec
avoir etc valablcment acquittce, sous rcserve que la difference soit payee dans un
delai de six mois a compter de l'echcance.
Il n"est pen;u aucune surtaxe.
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ll<'ta/11i11g

111·

37
<irsar1<ifter

I I) Arsavgifter fi.ir euwpcisk patentansökan avseende p[1följande t1r förfaller till
betalning sista dagen i den månad i vilken
iirsd<1gen av ansökningens ingivningsdag
infaller. Arsavgift kan ej med verkan erläggas tidigare än ett :1r innan den förfaller till
betalning. Arsavgift skall crliiggas med belopp s1)\11 anges i den taxa som glillcr pf1
förfall()dagen.
I 2 l Har {1rsavgift. s.~m förfaller till betalning inom tre mfoader friln det avgiftshöjning trlitt i kraft. erlagts i riitt tid med
endast det belopp som giillde före höjningen. skall årsavgiften anses erlagd i rätt
tid. om <lterstående belopp erlägges inom
sex månader fr{1n förfallodagen. Tilläggsavgift uttages icke.
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(3) Die flir cinc europäische Teilanmeldung nach Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 76 Absatz 2 fälligen Jahresgebiihren sind innerhalb von vier Monaten nach ihrer Einreichung zu entrichten.
Absatz 2 und Artikel 86 Ab>ätze 2 und 3
sind anzuwcnden.

(3) Renewal fees for a European divisional application already due pursuant to
Article 86, paragraph 1, in combination
with Article 76, paragraph 2, must be paicl
within four months of thc filing of such
application. Paragraph 2 and Artide 86,
paragraphs 2 and 3, shall apply.

(4) Fiir eine nach Artikel 61 Absatz 1
Buchstabe b eingereichte .neue europäische
Patentanmeldung sind Jahre>gebiihren för
das Jahr. in dem diese Anmeldung eingercicht worden ist, und för vorhergehende
Jahre nicht zu entrichten.

(4l Rcnewal fees shall not be payable for
a new Eurorean patent application filcd
pursuant to Articlc 61, paragraph 1(b). in
respect of the year in which it was actually
filed and any preceding year.

Kapitel IV

Chapter IV

Priorität

PrioritJ

Regel 38

Rule 38

Prioritätserklänmf? und
Priorität.rnnterlagen

Declaration of priority and

(1) Dic in Artikel 88 Absatz 1 genannte
Prioritätserkfärung besteht aus einer Erklärung iibcr den Tag der friiheren Anmeldung und den Staat, in dem oder fiir den
sic eingercicht wordcn ist. >owie aus der
Angabc des Aktenzeichens.
(2) Die ErkHirung iiber den Tag und den
Staat der fri.iheren Anmeldung ist bei Einreichung der europäischcn Patentanmeldung
anzugcben: das Aktcnzeichen ist vor Ablauf
des sechzchnten Monats nac:h dem Prioritätstag zu nennen.

0) The declaration of priority rcferrcd
to in Article 88, paragraph I, shall state the
date of the previous filing and the Statc in
or for which it was made and shall indicate
thc filc number.

OJ Dic fiir die Inanspruchnahme der
Priorität crforderliche Abschrift der friihercn Anmcldung ist vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzurcichen. Die Abschrift mul3 von der Behördc. bci dcr die friihere Anmeldung eingercicht wordcn ist, als mi·: der friiheren
Anmeldung iibercinstimmend bescheinigt
sein: dcr Abschrift ist eine Bescheinigung
dicscr Bchördc Uber den Tag der Einreichung der friiheren Anrneldung beizufiigen.

(3) The copy of the prcvious application
required for claiming priority shall be filed
bcfore the end of the sixteenth month after
the date of priority. The copy must be
certified as an exact copy of the previous
application by the authority which reccived
the prcvious application and shall be accompanied by a ccrtificate issucd by that
authority stating the date of filing of the
previous application.

priority doc11me11t.1·

(2J The date and State of thc previous
filing must be statcd on filing the Europcan
patent application; the filc numbcr shall be
indicatcd beforc the end of the sixtecnth
month aftcr the datc of priority.
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(3) La taxe annuelle qui snait exigihk
en vcrtu des articles 86, paragraphc I. et
76, paragraphe 2, pour une demandc divisionnaire de brevet europeen, doit ctre
acquittce dans les quatrc mois du dcpöt
de cette demande. Le paragraphe 2 ct l'articlc 86, paragraphes 2 et 3. sont applicables.
(4) La taxc annuclle pour une nouvelle
dcmandc de brevet europeen dcposee en
application de l"article 6 l. paragraphc l.
lettre b), n'est pas exigible au titre de l"annec au cours de laquelle cette demandc a
etc dcposee et de toute annee anterieure.

U) Arsavgifter för europeisk avdelad
ansökan, som förfallit till betalning enligt
artikel 86.J och artikel 76.2. skall erliiggas
inom fyra månader från det denna ansökan
ingavs. Därvid gäller vad som sägs under ~
och i artikel 86.2 och :>.

Chapitre IV

Kapitel IV

Priorite

Prioritet

Jfrgle 38

Regel 38

D1;clarlllio11 de priorit1; <'f doc111111•111s
de priori11;

Priori1ct.1"fiirk/uri11g och priorill'/Sha11d/i11gar

t I) La declaration de prioritc visce a
l"artidc 88. paragraphe I indique la datc du
depot anterieur. l"Etat dans lcquel ou pour
lequcl celui-ci a cte cffcctuc et le numcro
de ce depöt.

(I) Prioritetsförklaring som avse~ i artikel 88.1 skall innehttlla uppgift om ingivningsdag för elen tidigare ansökningen och
om den stat i vilken eller med verkan fi:ir
vilken denna ansökan ingavs samt uppgift
0111 dennas ansökningsnummcr.
(2) Uppgift om ingivningsdag L1eh l)lll
stat i vilken eller med verkan för vilken
elen tidigare ansökningen ingavs skall lämnas samtidigt med att den europei,ka patentansökningen inges. Ansökningsnummer
skall mccldl'las inom sexton milnader fr[rn
prioritetsdagen.
LI) Sådan avskrift av tidigare ansökan
Slll11 kräves för alt prioritet skall !"[i ?ttnjutas skall inges inom se.xton m:'tnader friin
prioritetsclagcn. A vskrifkns i·iverens>tiimmelsc med den tidigare ansökningen skall
vara bestyrkt av den myndighet till vilken
den tidigare ansökningen ingavs. Vid a\·skriften skall fogas intyg av denna myndighet av vilket framgår vilken dag den tidigare ansökningen ingavs.

(2) La date ct l'Etat du dcpöt anterieur
doivent ctrc indiqucs lors du dcpot de la
dem ande de brevet europfrn; le numcro de
dcplit doit Ctre indiquc avanl l"cxpiration
du seizicme rnois suivant la date de priorite.

U l La copie de la demancle anterieure
rcquise lorsqu"unc prioritc est rcvcndiquec
est procluiie avant l'expiration du seizicme
rnois suivant la clatc de priorite. La copie
doit ctre certifice conforme par !'administration qui a rcc,:u la dcmande anterieurc et
cloit etrc accompagnee d\me attcstation de
cette administration indiquant la date de
depöt de la dcmande antcrieure.

(4) I fräga om ny europeisk patentansökan som ingivits enligt artikel 61.1.h skall
t1rsavgifter icke erläggas för det ~lr dit ansökningen ingavs och ej hdler för tidigare
ar.
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(4) lst einc Obersetzung der friiheren
Anmcldung in eincr der Amtssprachen dcs
Europäischen Palentamls crfordcrlich, so
muB dic Obersctzung innerhalb von zwanzig Monaten nach dem Prioritätstag cingcreicht wcrdcn.
(5) Dic Angabcn der Prioritätserklärung
sind in der veröffcntliehten curopäischen
Patentanmeldung und auf dcr europäischcn
Patcntschrift zu vermcrkcn.

(4) Wherc a translation of the prcvious
application into one of thc official Ianguagcs of the European Patent Office is
required, thc translation must be filed within twcnty months aftcr thc date of priority.

VIERTER TEIJL

PART IV

AUSFOHRU~GSVORSCHRIFTEN

ZU.'\f VIERTEN TEl.L DES
OBEREINKOMMENS

IMPLEMENTING REGULA TIONS
TO PART IV OF THE
COl'i'VENTION

Kapitel I

Chapter I

Priifung durch
die Eingangsstelllc

Examination by the receiving
section

(5) The particulars stated in thc declaration of priority shall appear in the publishcd
European patent application and also on
the European patent spccification.

/fo/e 39
l\1ittei/11ng a11fgrund dcr E;11gangspriif1mg

Communication following thc examination
filing

Gcni.igt die curopiiische Patcntanmeldung
nicht den Erfordcrnissen d1:s Artikels 80.
so tcilt die Eingangsstclle d.e festgestclltcn
Miingel dem Anmeldcr mit und wcist ihn
darauf hin. dal3 dic Anmeldung nicht als
curopiiischc Patcntanmcldung hehandclt
wird. wenn er <lie fcstgcstclhen Miingel
nicht inncrhalb eincs Monals hcsciligt. Bescitigt der Anmcldcr rechtzeitig dic fcstgestelltcn Miingel. so tcilt ihm die Eingangsstellc den Anmelcletag mit.

lf thc Europcan palent application fails
to mcct thc requiremcnts laid down in Articlc 80. thc Rcceiving Section shall communicatc thc discloscd dcficiencics to the
applicant and inform him that the application will not he dcalt with as a European
patent application unlcss hc remcdies thc
discloscd deficicncics within onc month. If
hc cloes so, hc shall be informcd of thc
datc of filing.

Regel 40

R 11/e 40

Priif 1111g hcsti111m1er Formafordcmisse

Exa111i11atio11 for ccr1ai11 physical

011

rcq11iremc111.1·

Dic Formerfordcrnisse, d1:nen eine curopäischc Patcntanmelclung nach Artikel 91
Absatz I Buchstabe b geniigen muL\. sind
die in Regel 32 Absiitze 1 und 2. Regel 35
Absätze 2 bis I J und 14 sowie in Regel 36
Absätze 2 und 4 vorgeschriebenen Erfordernisse.

The physical requircments which thc
European patent application must satisfy
pursuant to Articlc 91. paragraph .1 (b), shall
be thosc prescribcd in Rule 32. paragraphs
1 and 2, Rulc 35, paragraphs 2 to 11 anc\
14, and Rulc 36. paragraphs 2 and 4.
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(4) Si une traductilin de la demande anterieurc dans l'unL· des la11g11es offi<:icllcs
de l'Office curopecn des brevets est requisc, cette traductinn doit 0tre pwduitc
dans un dclai de vingt mois it CLllllpter de
la <late de prioritc.
(.5) Les indieatinns contenues dans la dcclaration de prinritc sont mentionnfrs dans
la demande de brevet europeen publiee et
sont portecs sur le fascicule du hrevet europeen.

(-il Erfordras livcp;iittning av den !idiga ..
re ansi.ikningen till ett av de! ctmipcio,ka
patentverkets ,ifficielia .;pr:'tk ..skall i.ivcrsiittningen ingL's i1lllm t_jugu miinadn fr~in prinritetsdagcn.

(5) De uppgifter S•llll priLirilL't.sfiirldaringen inncldlkr skall (itcrgL'S i den publicerade
europeiska patcntanslikningen sanll i den
europeiska pa tcntsk ri ftcn.

QUATRU:ME PARTIE

FJARDE DEi.EN

DISPOSITIONS D'APPUCATION
DE LA QUATRIEME PAR'HE
DE LA CONVENTION

TILLAMPNl'.\'GSFORESh.RIFTER
TILL KONVENTIONE"iS
FJARDE DEi.

Chapitre I

Kapitel I

Examen par la scction
de dcpot

Priivning ,·id mottagningsavclelning
Rer;el 39

Notification.1· /aisant suite ,) /'cxaml'n fors
du dt;put

U11dl'rrii11else i anledning 111· 1•riii·ning 1·id
i11gi1·and1'1

Si la demande de brevd europecn ne
satisfait pas aux exigences de l'articlc 80.
la seetion de dep6t notifie au demandeur
les irregularitcs constatecs et l'informe quc
s'il n'y remedie pas dans Ull delai d'un
mois, la demande ne sera pas traitee en
tant que demande de brevet europcen. Si Je
demandeur remedie dans le dclai aux irregularites eonstatces. la seetion de dcp6t
lui notifie la date de dcp6t.

Uppfyller europeisk pakntansökan icke
de krav som anges i artikel 80. skall mottagningsavdelningcn underrätta sökander.
om vilka brister som konstaterats samt upplysa honom om att ansökningen ej kommer
att behandlas som europeisk patentansökan,
om han icke inom en månad avhjälper dessa brister. Avhjälper sökanden dessa brister
inom angiven tid. skall mottagningsavdclningen underrätta honom om ingivningsdagcn.

Regle 40

R eget ./-0

Examen de certaines conditions de

f orme

Les eonditions de forme auxquelles doit
satisfaire toute demandc de brevet europeen, en vertu de l'article 91, paragraphe 1,
lettre b), sont celles prevues
la regle 32,
paragraphes 1 et 2, a la regle 35, paragraphes 2
11 et 14, et
la regle 36, paragraphes 2 et 4.

a

a

a

Prövning m·.1·ecnde 1·is.1·a for111clla kra1·
De krav i formellt avseende, som europeisk patentansökan skall uppfylla enligt
artikel 91.1.b, är de som anges i regel 32.1
och 2, regel 35.2-11 och 14 samt regel
36.2 och 4.
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Uege/ 41

/fo/e 41

Hesci1ig1111g \'011 h1ii,-1gd11
in den A 11111t'/d1111gsw11crlage11

Recti/ icatio11 oj deficiencie.1· in the 11pplica1io11 doc111111·111s

(Il Wcrden aufgrund dcr in Artikel 9 l
Absatz I Ruchstabcn a bis d und g vorgcschricbcncn PrUfung Mängcl der europäischen Patentanmeldung fcstgcstcllt, so teilt
die Eingangsstclle <lies dem Anmclder mit
und fordert ihn auf, die Mängcl inncrhalb
cincr von ihr zu bcstimmendcn Frist zu be'citigcn. Die Bcschreibung, die Patentanspiichc und die Zcichnungen können nur
insoweit ge~indcrt werden, als cs crforderlich ist, um dic festgestellten Mängel gcmfö3 den Bemcrkungcn dcr Eingangsstelle
zu bcseitigen.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wcnn
der Anmelder. der einc Prioriföt in Anspruch nimmt, bei Einrcichung der europ~iischen Patentanmcldung den Tag oder
Staat der frUhcren Anmcldung nicht angcgeben hat.
Ul Absatz l ist auch nicht anzuwcndcn,
wc11i1 dic Priifung crgcben hat. daB der bei
Einreichung der curopäischcn Patentanmeldung genannte erste Anmeldctag um mchr
als ein Jahr vor dem Anmelclctag der curop1iischcn Patcntanmcldung licgt. In dicsem
Fall teilt die Eingangsstelle dem Anmelder
mit. daB kcin Prioritätsanspruch besteht,
wenn der Anmelder nicht innerhalb eines
Monats cincn berichtigten Prioritätstag angibt, dcr in das Jahr fällt, das vor dem Anmeldctag dcr europäischen P<:ltentanmcldung
liegt.

( 1) 1r thc examination provided for in
Article 91, paragraph l{aJ to (uJ an<l (g),
reveals deficiencies in the European patent
application, thc Rccciving Sci.:tion shall inform thc applicant accordingly and invite
him to rcmedy thc dcficicncies within such
period as it shal\ specify. The dcscription,
claims and drawings may be amcndecl only
to an extent sufficient to remedy thc discloscd dcfiniciencies in accordancc with the
observatiLlllS of the Rccciving Scction.

Regel 42

Rule 4:!.

Nachho/ung der t:rfindanennung

S11hseq11ent identif ication of the in\'entor

(1 J Ergibt die in Artikel 91 Absatz
Buchstabe f vorgcschriebenc Priifung, daB
<lie Erfindernennung nicht nach Regel 17
erfolgt ist, so teilt <lie Einf:angsstellc dem
Anmeldcr mit, daB die europäische Patentanmeldung als zuriickgenommen gilt, wenn
<ler Mangel nicht innerhalb der in Artikel 91
Absatz 5 vorgeschriebcnen Frist beseitigt
wird.

(I) lf thc examination providcd for in
Article 91, paragraph l(f), reveals that the
inventor has not been identified in accordancc with thc provisions of Rulc 17,
the Receiving Scction shall inform the
applicant that thc European patent application shall be deemcd to be withdrawn unless
this deficiency is corrected within the period
prescribed by Article 91, paragraph 5.

(2) Paragraph I shall not apply whcrc
thc applicant, whilc claiming priority, has
omittcd to indicate on filing the European
patent application the date or State of first
filing.
(3) Paragraph I shall not apply whcre
the examination reveals that the datc of the
first filing given on filing thc European
patent application preccdes thc datc of
filing of the European patent application by
morc than one ycar. In this evcnt the
Rcceiving Scction shall inform the applicant
that there will be no right of priority for
the application unless, within one month,
the applicant indicates a corrc1.:tcd datc,
lying within the year prcceding thc date of
filing of thc European patent application.
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/frgl'/ ./I

Corr1·c1io11 d'irr1;gu/arifrs d1111s les
pil~ccs de Ja de111111ult'

A 1-!1jii/pa11dc a1· hrisl<'r i ll/1s,·ik11i11g.vha11d/i11gama

(I) Si l'ex::unen prcvu i1 l'article l) I. paragraphe I, lett res a) å d) et gl fait apparaitre des irregularites dans la demande de
hn:vet europecn. la section de dcpöl le
~ignale au demandeur et l'invite a remedier
i1 ces irrcgularitcs dans le dclai qu'elle lui
impartit. La deseription. les revendications
et les dcssins ne reuvent ctre modifics que
dans la. mesure necessaire pour remedier
aux. irrcgularitcs constatees et cnnformement aux nhservations de la seel ion de dcp\,t.

( 1) Om vid den prövning som avses
artikel 91.1.a-d och g brister iakttages
den europeiska patentansökningen. skall
mottagningsavdclningen undcrriitta sökanden härom samt annwda h1,nom att avhjälpa hristerna inom frist som avdelningen
fastställer. Beskrivning, patentkrav tH.:h ritningar far ändras endast i den utstriickning
som kräves för alt avhjiilpa de iakttagna
bristerna i enlighet med mottagningsavdelningens anmiirkningar.

L~ .l Lcs dis1wsitions du paragraphe I ne
sonl pas applicahlcs si le dcmandeur qui
revendique la priorite a omis cl"indiquer
lor~ du dcpt'.it de la demande de hrevet
europcen la date ou le pays du premier
dcpClt.
Ll) Les dispositiuns du paragraphe I ne
sont pas davantage applieables si !'ex.amen
fait apparaitre quc la date du premier dcp6t
indiqufr lors du dcplit de la demande de
brevet europeen est anterieure de plus cl'un
an il la date de dcpöt de la demande de
brevet europeen. Dans un tel cas. la scction
Je dcpt'.it signale au dcmandcur qu'il n'existe
pas de droit de priorite i1 moins quc, dans
un dela i d\m mo is, il n 'indiquc Lme datc
rectifiec qui se situc au cours de l'annec
prcccdant Ja datc de depöt de la demandc
de brevet europcen.

(21 Vad som siigs under I giiller ej. llm
sökande, som yrkar prioritet. vid ingivande
av den europeiska patenlan~ökningen icke
uppgivit ingivningsdag för den tidigare ansökningen eller den stat i vilken den !idi!,!are ansökningen ingavs.
(3l Vad som sägs under I giiller ej heller.
om vid pri.ivningen framkommer. att den
första ingivningsdag som uppgavs dft den
europeiska patentansökningen ingavs ligger
mer än ett år före den europeiska patentansökningens ingivningsdag. I s{1dant fall
skall mottagningsavdclningen underriitta sökanden om att nf1gon riitt att åtnjuta prioritet icke föreligger. med mindre sökanden
inom en månad uppger rättad prioritetsdag, som ligger inom det år som föregär
den europeiska patentansökningens ingivningsdag.

Ri•g/e ./l

Rcgl'i 42

DJsiwzatiun 11/terieure de /'im·enteur
( 1l S'il rcsulte de !'examen prescrit a
l'article 91, paragraphe 1, lettre f) que la
dcsignation de l'inventeur n'a pas ete effectuec conformcment a la regle 17. la section
de dep6t notific au demandeur que s'il n'a
pas ete remedie a cette irregularite dans les
dclais prcvus a l'articlc 91, paragraphe 5,
la demandc de brevet europeen est reputee
retircc.

Senare a11giw111dc

111·

11ppfi1111are

(I) Framkommer vid den prövning som
avses i artikel 91.l .f att uppgift om uppfinnaren ej lämnats i enlighet med regel 17,
skall mottagningsavdelningen underrätta
sökanden om att den europeiska patentansökningen anses återkallad. om icke bristen
avhjälpes inom frist som anges i artikel
91.5.
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( 2 l Han de It es sich um eine europ~iische
Tcilanmeldung odcr um einc nach Artikel
61 Ahsatz I 13uchstabe h eingcreichte neue
curupiiische Patcntanmeldung, so cndd dic
rrist fiir die Erfindernenm.ng nicht vor
Ahlauf von zwci Monatcn nach dcr in
Absatz I genannten Millcilung; auf diese
Frist wird in der Mitteilung hingcwiesen.

(2) In the case of a European divisional
application or a new European patent application fikd pursuant to Articlc 61, paragraph I (hJ. the timc lim it for idcntifying
thc inventor may in no casc expire bcforc
two months afkr the communication
rcfcrrcd to in paragraph I. which shall state
the time limit.

Regel 43

R11le ./3

Verspiitet odcr 11icl11 eingereichre
Zeich111111gc11

Late-filed or 111issi11g t!rmrings

(Il Ergibt die in Artikel 9 I Absatz
Huchstahc g VL1rgcschriehcne Pri.ifung. daB
die Zeichnungcn nach dem Anmcldetag
eingcrcicht worden sind. so teilt dic Eingangsstclh: dem Anmelder mil, daB <lie
Zci1:hnungen und die Bczugnahmcn auf dic
Zcichnungcn in der curopi:schcn Patcntanmeldung als gcstrichen gclten, wenn der
Anmcldcr nicht innerhalb eines Monats
bcantragt. den Anmeldetag neu auf den Tag
dcr Einreichung der Zeichnungen fcstzusetzcn.
l2l Ergibt dic in Absatz I genannte Pri.ifung. dal3 die Zeichnungen nicht eingereicht
wordcn sind, so fordert die Eingangstelle
den Anmcldcr auf, die Zcichnungen innerhalb cincs M onats cinzurcichcn, und tcilt
dem Anmclder mit, daB der Anmcldetag
neu auf den Tag dcr Einreichung der Zcichnungen fcstgcsctzt wird o{er, wcnn die
Zeichnungen nicht rechtzeii:ig eingcreicht
wcrden, die Bczugnahmen auf die Zcichnungen in dcr curopäischcn Patcntanmcldung als gestrichcn gelten.
(3) Jcder neu fcstgesetzt ~ Anmeldetag
wird dem Anmelder mitgeteilt.

(I) lf the examination prnvidcd for 111
Articlc 91. paragraph I (g). reveals that thc
drawings were filed later than the date of
filing of the Europcan patent application,
the Receiving Section shall inform the
applicant that the drawings and the refcrences to the drawings in the Europcan
patent application shall be deemcd to be
dclcted unless the applicant rcquests within
a period of onc month that thc application
be rc-dated to the date on which thc drawings were filed.
(2) If thc examination rcvcals that thc
drawings were not filed, the Rccciving Section shall invite him to filc thcm within one
month and inform him that the application
will be re-dated to the date on which they
arc filed, or, if thcy are not filed in due
time, any refcrcncc to thcm in the application shall be deemed to be delctcd.

Kapitel Il

Chapter Il
European search report

Europäischer Recherchenbericht

(3) The applicant shall be informed of
any new date of filing of the application.

Regel 44

Rule 44

lnhalt des europäischen Recherchenberichts

Content of the Europea11 search report

(1) lm europäischen Recherchenbericht
werden die dem Europäischen Patentamt

(1) The European search report shall
mention those documents, available to the
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(2) Dans le cas d\111c dcmandc divisil111naire curopcenne ou dans eclui d"une nouvelle dcmande de brevet curopeen au scns
de l"article <il. paragraphc I. lettre bl. le
dclai pendant lequcl l"invcntcur peut eneorc
etre cksignc nc pcut en aU<:un cas \:tre inf erieur it deux mois ;'1 C'lllllptcr de la notifieation visec au paragraphe I, qui doit
mentionner la datc d'expiratillll de ee dclai.

( 2) I fråga lllll europeisk avdelad ansökan eller ny europeisk patentansökan Sl)m
ingivits enligt artikel 61.1.b fttr fristen inom
vilken uppgift om uppfinnaren mi\sle lämnas icke utlöpa tidigare iin tvii miinader från
den underrLittelse som avses under I. Denna frist skall anges i underriittelsen.

Ri·Rlc -13

R<'gel ./3

Dl'ssi11.1 0111is 011 ,/,;f'OS<;S 1ardil-1•1111'11f

Fiir sl'!I/ i11gii·1111 cffa icke i11girn11 rit11i11gar

(Il S'il rcsultc de !'examen prcserit a
l"articlc 91, paragraphL' I. leltre g). que les
dessins lll1( etc dcposcs postcricurcment it
la date de dcplit de la dcmandc de brevet
europfrn. la sectim1 de depöt notifie au demandeur que les dcssins cl les rcfrrenees
aux dessins figurant dans la demandc de
brevet europecn Sll!lt reputcs SUpprirnes a
moins que le demandeur nc prcsente. dans
un dclai d'un rnois. unc requO:te aux fins
d'obtenir une dcmande ckrnt la datc sera la
datc it laquelle les dcssins ont etc deposcs.
( 2 J S'il rcsultc de I' examen quc les dessins n·ont pas de deposcs, la seetion de
dcpC1t invite le demandeur a les deposer
dans un dclai d\m mois ct l'informe que la
datc de la demandc sera eelle a laquelle les
dessins auront etc dcposcs ou que, si les
dessins nc sont pas dcposes dans le delai.
les rderenees aux dessins figurant dans la
demandc seront rcputees supprimecs.

(Il Framkommer vid den prövning som
avses i artikel 91. I .g. att ritningarna ingivits
efter den europeiska patentansökningens ingivningsdag. skall mottagningsavdelningen
underrätta sökanden om att ritningarna llCh
hiinvisning till dessa i den europeiska patentansökningen skall anses utgå. med mindre sökanden inom en månad begär att ansökningen som ny ingivningsdag åsättes
den dag då ritningarna ingavs.

(2) Framkommer vid den pr~ivning som
avses under I att ritningarna icke har ingivits. skall rnottagningsavdelningen anmoda sökanden att inge ritningarna inom en
månad samt underrätta honom om att ansökningen kt1mmer att som ny ingivningsdag [tsättas den dag då ritningarna inges
eller. om ritningarna icke inges i rätt tid,
alt hänvisning till ritningarna i den europeiska patentansökningen skall anses utgå.

(.3) Toute nouvelle date de depot de la
dernande est notifice au demandeur.

{3) Sökanden skall underrättas om varje
ny ingivningsdag som åsättes ansökningen.

Chapitre Il

Kapitel Il

Rapport de rccherche
europeennc

Europeisk nyhetsgranskningsrapport
Regel 44

R i:gle -1-1
Co11te1111 du rapport de rccherchc
e11rop1;e1111e

( l J Le rapport de recherchc europcenne
cite les documents dont dispose l'Office

Den

europeiska

11yhetsva11sk11i11gsrappor-

tens innehåll

( l) 1 den europeiska nyhetsgranskningsrapporten skall anges de handlingar som
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zum Zeitpunkt dcr Erstcllung des Berichts
zur Vcrfligung stehenden SchriftstUcke genannt, dic zur Beurteilung <ler Neuheit <ler
der europäischen Patentanmcldung zugrundcliegenden Erfindung und der crfinderischen Tätigkeit, auf der die Erfindung
bcruht, in Bctracht gczogcn w~rden könncn.
!2J Die SchriftstUckc wcrdcn im Zusammcnhang mit den Patentansp::Uchen aufgcfiihrt, auf dic sic sich bezichcn. Soweit crforderlich wcrden dic maBgebliehen Teile
jedes Schriftstiicks nliher g·:kennzcichnet
(heispielswcise durch Angabe der Seite. <ler
Spaltc und <ler Zcilcn odcr dcr Abbildungen).
(3) I 111 europliischen Recherchenbericht
ist zu unterscheiden zwischcn SchriftstUcken. dic vor dem beanspruchlen Prioritätstag, zwischen dem Prioritätstag und dem
Anmelcletag und an oder nach dem Anrneldetag veröHcntlicht v.·orden sind.
(4l Schriftstiicke. die sich auf eine vor
dem Anmeldetag dcr europ1ii~;chcn Patentanmcldung der öffcntlichkeit zuglinglich
gemachtc mlindliche Rcschreiht;ng. Benutzung oder sonstige Offenbanmg beziehen.
wcrdcn in dem curopäischen Recherchcnhcricht unter Angabc dcs Tag!; einer etwaigcn Vcröffcntlichung des Schriftstlicks und
einer nichtschriftlichen Offenbarung genannt.
( 5) Dcr curopliische Rech ~rchenbericht
wircl in cler Ycrfahrcnssprache ahgcfaBt.

(6) Auf dem curopäischen Recherchenbcricht ist dic Klassifikation des Gegenstancls dcr europäischcn Patcntanmcldung
nach clcr lnternationalcn Klassifikation anzugcben.

European Patent Office at thc timc of
drawing up thc repor!. whid1 may be taken
into consideration in deciding whether thc
invention to which the European patent
application relates is new and involvcs an
invcntive step.
(2) Each citation shall be refcrred to thc
claims to which it rclates. If necessary, the
relevant parts of thc doeumcnts cited shall
be idcntified (for examplc, by indicating
thc page, column and lines or thc diagrams).

(3) The Europcan scarch report shall
distinguish betwcen cited documcnts publishcd before the date of priority claimed,
between such date of priority and the date
of filing. and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an
oral disclosurc, a use or any othcr means
of disclosure which took place prior to the
date of filing of thc European patent application shall be mentioncd in the Europcan
search repor!, together with an indieation
of thc date of publication, if any, of the
doeument and the date of the non-written
disclosurc.
(5) The European search repor! shall be
drawn up in thc languagc of the proceedings.
(6) The Europcan search repor! shall
contain thc . classification of the subjectmatter of thc European patent application
in accordancc with the international classification.

Rule 45
U n 1•ofl.1·1iindiRe Rechache

/11cump/ele search

[st clic Rccherchenabtdlung der Auffassung, daB dic europ1iischc Patentanrnclclung
den Yorschriftcn dieses Obercinkommens
so wenig entspricht, daB cs nicht möglich
ist, auf dcr Grundlagc aller odcr einiger

lf thc Scarch Division considers that thc
European patent application does not comply with the provisions of the Convention
to such an cxtent that it is not possiblc to
carry out a meaningful search into the statc
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europcen lies brevets ii la dale d'ctablisscmcnt Ju rappllrl. qui pcuvent etrc pris Cll
considcration pour apprccier la nouvcautc
de l'invention. objet de la demandc de brevet curopcen. ct l'activite inventive.

niir rappt1rten uppriillas iir tillgiingliga för
det europeiska patentverket och som kan
beaktas vid bedömningen huruvida den uppfinning som den europeiska patentansökningen avser iir ny LlCh har uppfinningshöjd.

l 2 J Chaquc citation est faite en relation
avec les revendications qu'elle concernc. Si
nccessaire. les parties pcrtinentes du document cite sont identifices (par exemple en
indiquanl la page. la colonne et les lignes
nu les figures).

l 2 J I fr[iga om varje iibcropad handling
skall anges de patt·ntkrav som den avser.
Om sti erfordras skall preciseras vilka delar av varje siidan handling som har b.:tydebe It. ex. genom angivande av sida. spalt
nch rader elkr figurer).

U J Le rapptJrt de reeherche europcennc
doit distinguer entrc les docurnenls citcs qui
ont ek publi..'.·s avant la date de prinrite.
entre la datc de prinritc et la date de dcpLlt
et la datc de dcput et postcrieurement.

(.~ J I den europeiska nyhetsgranskningsrapportcn skall skillnad giiras mellan sådana ~ibernpade handlingar snm publicerah
fiire den yrkade prioritetsdagen. st1da11a som
publicerats mellan denna prioritchdag och
ingivningsdagcn uch siidana snm publicerah
pi\ ingivningsdagen och d;irdtcr.
!-1-J Handling stllll hiinvisar till n~\gut som
,,ffe11tliggjt11·ts genom muntlig fra1mtiill11ing.
an\·iindning eller pii arrnal slit! fiire den eun.1peiska patentansökningens ingivningsdag
skall anges i den europeiska nyhetsgranskningsrappnrlcn nll·d angivande av dagen för
eventuell publicering av handlingen L)<.:h av
den dag di'i det icke skriftliga nffcntliggiirandet iigde rum.

(-!-) Tout document se rderanl it une divulgatinn tlrale, a Ull usage llU a lllllte autre
divulgation ayant eu lieu ankrieurcment it
la datt: de depöt de la demande de brevet
europecn. est citc dans le rapport de recherche europecnne en prccisant la date
de publication du document, si elle exisle.
et celle de la divulgation non ecritc.

(:'i J Le rnpporl de recherche europfrnne
csl redige dans la langue de la procedure.

(6) Le rappt.irt 1.k rechen.:he curopcennc
mentionne le classemcnt de la dcmande de
brevet europeen sclon la classification internationalc.

(.~) Den europeiska nyhetsgranskningsrap1wrlen skall avfattas p[i ha11dliiggningsspr[1ket.
(()) Den curnpciska nyhdsgranskningsrapporten skall innehi\lla uppgift t)!ll klassificering enligt den internationella klassificeringen av den uppfinning som den curnpeiska patentansökningen avser.

lfrgd .J5

R echercht> i11co111ph;1e

Of 11/lstii11dig 11yhetsgra11sk11i11g

Si la division de la recherchc cstime que
la demande de brevet europcen n'cst pas
conforme aux dispositions de la convention.
au point qu'unc rechen.:hc significative sur
l'ctat de la techniquc nc peut ctrc cffectuce

Finner nyhetsgranskningsavdelningcn all
europeisk patentansökan ej uppfyller bestämmelserna i denna konvenlitm och att
bristerna är av stidan omfattning att 11[1gon
meningsfull granskning bctriiffande tckni-
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Patcntanspriichc sinnvollc Ermittlungcn
Ubcr den Stand der Tcchnik durchzuföhrcn.
so stellt sic entwcdcr in cincr Erklärung
fest. daf3 Ermittlungen nicht möglich sincl.
odcr crstcllt. sowcit dies durchflihrbar ist.
för cincn Tcil dcr Anmcldung eincn europäischcn Rechcrchenbcricht. Diesc Erkfärung und dicscr Bericht gdten för das
weiterc Verfahren als europlii>chcr Rechcrchenbericht.
/frgel

.J(j

of the art on the basis L>f all or some of lhc
claims, it shall either dcclarc that scarch is
not possible or shall. so far as is practicable,
draw up a partial Europcan scarch rcport.
The dcclaration and thc partial report rcferrcd to shall be considered. for thc purposes of subsequcnt proccL~dings, as thc
European scarch repor!.

Rulc

.f(J

1:.·11r11piiischcr Rec/1erchc11berich1 hei
11w11gcl11cler Ei11hci1/ilhkei1

Luropean scarch repon
ll"hcrc thc ill\·c111io11 lacks 1111i1y

(Il Enlspricht dic curopäischc Patcnlanrncldung nach Auffassung dcr Rcchcrchcnabtcilung nichl den Anfordcrungen an die
Einhcitlichkeit der Erfindung. so crstclll sic
den curopäischcn Recherchi.:nbericht fUr dic
Teile dcr Anmeldung. dic sich auf dic zuerst
in den Patcntansprlichen erwiihntc Erfindung oder Gruppe von Ertindungcn irn
Sinn des Artikels 82 beziehen. Sie tcilt dem
Anmcldcr mit. daf3 fUr die iibrigen in <ler
Anmcldung cnthaltencn Erfindungcn curopäische Rccherchcnbcrichtc nur erstcllt
wenkn. wcnn hierflir innerhalb eincr von
der Rccherchcnabteilung zu bcstimmendcn
Frist. dic nicht kUrzcr als ;:wei Wochen
scin und scchs Wochcn nicht iihcrsteigcn
darf. die Rccherchcngcblihrcn fUr dicse Berichtc enlrichtct wcrden. Die Recherchcnabteilung crstcllt flir dic Tcilc dcr Anmcldung curopäischc Recherchcnberichte. dic
sich au( <lie Erfindung beziehen, för <lie <lie
genannten GebUhren entrichtct worden sind.
(2) Einc nach Absatz 1 gczahlte Rechcrchcngeblihr wird zurUckgczahlt. wcnn <ler
Anmelder im Verlauf der Priif.mg <ler europäischen Patentanmcldung durch <lie PrUfungsabteilung cinen Erstattungsantrag stcllt
und dic PrUfungsabteilung fcststcllt, daf3
<lie in Absatz 1 genanntc Mittcilung nicht
gerechtfertigt war.

(Il Il" the Scarch Di1·ision L"••llsidcrs that
the Eun>JKan paknt application does 1wt
C<)mply with thc requircmcnt nf unity of
invcntion. it shall draw up th1.: European
search rcport on thosc parts of thc European patent application which rclate to the
invcntion. or the group of inventions within
thc meaning of Articlc 82, first mentioned
in the claims. It shall inform thc applicant
that if Europcan search reports are to be
drawn up in respccl of the other inventions,
thc nccessary scarch fccs for obtaining such
rcports must be paid within a period to be
fixcd by the Search Division and which
may not be shortcr than two wccks and
may not excccd six weeks. The Scarch
Division shall clraw up European search
reports for those parts of thc European
patent application which relate to invcntions in rcspect of which thc fees rcferred
to wcrc paid.
(2) Any fce which has becn paid under
paragraph I shall be refundcd if, <luring
the examination of the Europcan patent
application by thc Examining Division, the
applicant requests a rcfund and the Examining Division finds that thc communication rcferrcd to in the said paragraph was
not justified.

Regel 47

Rule 47

Endgiiltiger lnhalt der Zusammenfassung

Dejinitive content of the abstract

(1) Glcichzcitig mit <ler Erstcllung <les
europäischen Rechcrchcnberichts bestimmt

(l) At thc same timc as drawing up the
European search rcport, thc Scarch Division
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au regard de tout ou partie des rcvendications. elle declarc qu'une tcllc recherche est
impossible ou elle Ctahlit, dans la mesure
du possiblc, un rapport particl de recherche
europcenne. La declaration ct le rapport
partiel sont considcres. aux fins de la prrn.:cdure ulterieure. eomme le rapport de n:cherche europecnne.

kcns stt111dpunkt icke kan utföras p{1 grundval av samtliga patentkrav eller nf1gra av
dem. skall avdelningen antingen förklara att
nyhetsgranskning icke lir miijlig eller i den
utstriickning detta iir möjligt uppriitta europeiska nyhetsgranskningsrapport för dl'!l av
ansökningen. Förklaringen od1 siidan rapport anses s[1vitt avsa den vidare handläggningen som eur11peisk nyhetsgranskningsrapport.

Rt;Ri<' 46

lfrgt'I ../()

Rapport de reclll'rche Cllr<J/h;l'lllll'
en ca.1· d'absence d'1111ifr d'inl'e11rio11

F11r1>pl'isk 11yliersgra11sk11i11g.1T1111p11rt 11111

(I) Si la division de la recherche estimc
quc la demande de brevet curopcen ne
satisfait pas
l'exigenee coneernant l'unitc
d'invention, elle etablit le rapport de reeherchc curopecnne pour les parties de la
dcmande de brevet europecn qui se rapportcnt
l'invention OU
Ja pJuraJite d'inventions au sens de l'articlc 82, mentionnee en
premier lieu dans les revendications. Ellc
notifie au demandeur que dcs rapports de
rechcrchc europeenne ne pcuvent ctre ctablis pour les autres invcntions quc si les
taxes exigibles sont aequittees dans un dclai
qu'clle lui impartit ct qui ne peut ctre inferieur
deux semaines ni superieur
six
semaines. La division de la recherchc etablit dcs rapports de rccherchc europeenne
pour les parties de la demande de brevet
europcen qui se rapportent aux inventions
pour Jesquelles les taxes cxigihles ont etc
aequittees.

t I) Anser nyhctsgranskningsavdelningen
att europeisk patentansökan icke uppfyller
kravet pf1 uppfinningens cnhL'l. skall avdelningen uppr;itta europeisk nyhetsgranskningsrapp,1rt riiranck de delar av ansiikningcn som hiinför sig till den uppfinning
eller den grupp uppfinningar av det slag
som avses i artikel X2 s1Hn anges först i
patentkraven. Den skall undcrriitta sökanden om all europeiska nyhctsgranskningsrapportcr kommer att uppriittas rörande övriga uppfinningar endast om nyhetsgranskningsavgifter för dessa rapporter crHigges
inom frist som faststiilles av avdelningen och
som icke för vara kortare än två veckor och
ej heller Hingre än sex veckor. Nyhetsgranskningsavdelningen skall uppriitta nyhetsgranskningsrapportcr rörande de delar av
ansökningen s<1m hfofiir sig till de uppfinningar för vilka sådana avgifter bdal::its.

(2) Toute taxc acquittcc en vcrtu du paragraphe I est remboursce si, au cours de
!'examen de la demande de brevet europecn
par la division d'examen. le demandeur le
requiert et si Ja division d'examcn constate
que la communication visee audit paragraphe n'ctait pas justifiee.

(2l Nyhctsgranskningsavgift som erlagts
enligt vad som siigs under I skall ftterbetalas. om sökanden medan den europeiska patentansökningen prövas av prövningsavclclning yrkar ilterhetalning och priivningsavdelningen finner att den underrättelse som
avses under I icke var befogad.

a

a

a

a

a

ll/>f>f i1111i11g icke uppfylla 01/ll'tskrm·er

Reglc 47

Regel 47

Contenu d1ifinirif de tabr1;g1;

Sam m11ndragct.1· .1'111 t liga in 11ehåll

(1 l La division de la recherche etablit le
rapport de rccherche europeenne et arrcte

(I) Samtidigt som den europeiska nyhetsgranskningsrapportcn upprättas, skall ny-
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die Recherchenabteilung der. endgUltigen
Inhalt der Zusammenfassung.
(2) Der endgi.iltige Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmek,er zusammen
mit dem europäischen Recherchenbcricht
i.ibersandt.

shall determinc the definitive contcnt of
the abstract.
(2 l The definitive content of the abstract
shali he transmitted to the applicant togcthcr with the European scarch report.

Kapitel 111

Chaptcr 111

Veröffentlichung der europäischen Patentanmcldung

Publication of thc curopean
patent application
R11fr 41\

Tech11ische Vorhereit1111gt11 jiir die
Ve röj jentlicl11111g

Tech11ical preparations for p11hlicatio11

(1) Der Präsidcnt dcs Europäischen Patentamts bestimmt, wann dic technischen
Vorbcreitungen fi.ir die Veröffentlichung
der curopäisehcn Patcntanme\dung als abgeschlosscn gcltcn.
(2) Dic europäische Patcntanme\dung
wird nicht veröffentlicht, wenn sic vor AbschluB dcr technischcn Vorbcrcitungcn fi.ir
dic Vcröffcntlichung rcchtskräftig zuri.ickgcwicscn odcr zuri.ickgenommen wordcn ist
odcr als zuriickgenommen gilt.

(I) The President of thc European Paten I
Officc shall dctcrmine whcn thc ll:chnical
preparations for publication of thc Europcan patent application an: to hc decmcd
to havc becn completed.
(2) The European patent application
shall not he publishcd if it has hcen finally
refused or withdrawn or deemed to be withdrawn heforc the tcrmination of the technical preparations for publication.

Regel 49

R11lc 49

Form der Ver(jjfe11tlich1111g der e11ropliische11 Pate11ta11meldu11ge11 1111d
e11ropäische11 Recherchenherichte

Form oj the p11hlicatio11 oj E11ropca11
patent 11pplic11tio11s and L11rope1111

Dcr Präsidcnt des Europäischcn Patentamts bestimmt, in welchcr Form die
europäischcn Patentanmcldungcn vcröffentlicht wcrdcn und welchc Ang:i.bcn sic enthaltcn. Oas glciche gilt, wenn der europäische Rcchcrchcnbericht und dic Zusammcnfassung gcsondert vcröffontlicht werden. Der Präsident dcs Europäischcn Patentamts kann för die Veröffcntlichung der
Zusammenfassung besondere Vorschriften
erlassen.
(2) In der vcröffentlichtcn europäischen
Patentanmeldung werdcn die bcnannten
Vertragsstaaten angegeben.
(3) Sind vor AbschluB dcr technischen
Vorbereitungen fi.ir die Veröffentlichung

The President of thc European Patent
Office shall prescribc the form of the publication of thc European patent appliL:ation
and thc data which are to be includcd. The
same shall apply where thc European search
report and the abstract are published separately. The President of the European
Patent Office may lay down special conditions for the publication of the abstract.

(1)

searc/1 reports
(l J

(2) The dcsignated Contracting States
shall be specified in the published European patent application.
(3) If, beforc thc tcrmination of thc technical preparations for publication of thc
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sirnultanerni.:nt le eonlenu dcfinitif de
l'abrcgc.
C21 Le contenu definitif de l'abrcge est
nolifie au demandeur avec le rapport de
recherche eLJropecnne.

hetsgranskningsavdelningen faslställa sammandragets slutliga innehäll.
(2) Sammandragets slutliga innch<!ll skall
sändas till sökanden samtiuigt med den europeiska nyhetsgranskningsrappl,rten.

Chapitre 111

Ka11itel 111

Puhlication de la dcmande de
hrcnt curopcen

Puhlicerini.: a\' europeisk
patentansiikan

lfrgle 48

Regel 48

l'r1;pt1rati.fs tcchnit111es 1·11

1·11e

d<'

la

1ck11i.1k.11 liir/)('redd.H·r fiir 1>11h/icai11g

1>11hlicatio11

I I I Le President de l'Officc europecn des
hrevets dcterrnine quand les prcparatifs
techniques entrepris en vuc de la puhlication de la dernande de brevet europcen
son! rcputcs achevcs.
(2 l La dem ande de brevet cun,pcen n 'est
pas publice lorsque la demande a etc rejetec definitivemenl ou a etc retirec l'll est
rcputee retirCc avant la fin des pl"L;paratifs
lcehniques entrepris en vue de la publicarion.
lfrgfr

(I I Det eur11peiska patentvakcts pre~i
dent bestiirnrncr niir de tekniska förheredel'crna för publicaing av eunipcisk patentansi.ikan skall anse-. avslutade.

121 DL'n eurupciska patentanslikninge11
skall ickl' publiceras. om Jen slutligt avslagits. :tterkallats eller anses illcrkallad innan
de tekni-.ka förberedelserna fiir publicering
a1·slutats.

49

Reg<'I 49

/-"ur111<· d<' la 1>11hlicatiu11 dc.1· dcmlltllil'., cle
hrn·ct e111"op1;e11 1't dc•.1· rapports

de

Fur/Il ./;;,. 1i11/>lin•ri11g en· <'l/l"n/!<'isk.<1 />cll<'l//tlll.\'i;k.11i11gar

och e11ro1)('iska m-/11'/sgr1111sk.-

rechercfl<' c•11ropc;e1111e

11i11gsra1>f" irll'r

(I I Le President de l'Office europcen des
hrevets dctermine la forme de la publicalilrn
des demandcs de hrevet eurnpcen ainsi quc
ks inuicatinns qui dnivcnl y figurer. 1.es
memes disposiiions sont applicablcs lorsque
k rnppLll"t Je reehcrche curopecnne et
l'abrcgc snnt. publics scparemcnt. 1.e President de l'Office europfrn des brevets peut
dcterminer des nwdalitcs particulii.'res de
publication de l'abrcgc.

(I I Det cun.lpeiska patentverkets pn:sitknt bcstiimmer rnrmen för publicering av
europeiska patt:ntansökningar och vilka uppgiflcr denna publicering skall innehi[lla. Detsamma giiller niir den europeiska nyhctsgranskningsrapporlcn nch sammandraget
publiceras var för sig. DL'l europeiska patentverkets president for utfiirda .•iiirskilda
fore-.krifter fiir puhlil'ering av sammandrag.

I 2 I Les F.tats contractants dcsigncs doivenl figurer dans la dcmandc de brevet
europfrn pLJblice.
( 3) Si avant la fin des prcparatifs lcchniques entrepris en vue de la publiealinn

( 2) De designerade flirdragsslutande staterna skall anges i den publicerade europeiska patc11tansiikningL'n.
(3) Har palentkravcn ändrah i enlighet
med regel 81i.2 innan de tekniska förbcredel-
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der europäischen Patentanmeldung die Patentanspriiche nach Regel 86 Absatz geändcrt worden, so wcrden in der Vcröffcntlichung auBer den urpriinglichen Patentansprtichcn auch dic ncuen oder gcänderten
Patentanspriiche aufgefiihrt.

Europcan patent application, thc c\aims
have bccn amended pursuant to Rulc 86,
paragraph 2, the new or amended c\aims
shall be inc\uded in thc publication in addition to the original claims.

Regel 5U

Rule 50

Mitteilung iiber die Veröffemlichwzg

Information aholll puhlication

(1 l Oas Europäischc Paten tamt hat dem
Anmelder den Tag mitzuteile11, an dem im
Europäischcn Patcntblatt auf dic Veröffentlichung dcs curopäischcn Recherchenberichts hingewiesen worden ist, und ihn in
dieser Mittcilung auf Artikel 94 Ahsätzc 2
und 3 hinzuweisen, dessen Wortlaut beizufiigen ist.
(2) Ocr Anmelder kann aus der Untcrlassung der Mittcilung nach Ahsatz I kcinc
Anspriiche herleiten. lst in der Mittcilung
ein spätcrer Tag dcr Veröffontlichung angegeben, so ist för die Frist zu Stellung des
Priifungsantrags der spätere Tag als der
Tag des Hinwcises auf die Veröffentlichung
maBgebend, wenn der fehlcr nicht ohne
weitcres erkennbar war.

( I) The European Patent Office shall
communicate to the applicant the datc on
which the European Patent Bulletin mentions the publication of thc European search
report and shall draw his attention in this
comrnunication to the provisions of Articlc
94, paragraphs 2 and 3, the text of which
shall hc attached.
(2) The applicant may not invokc thc
omission of thc communicatil>n prnvided
for in paragraph I. I f a later date than the
date Of thc mentiLln Of the pubJication is
specified in the cornmunication, thc later
date shall be thc decisivc date as regards
thc time limit for filing thc request for
examination unless the crror is apparcnt.

Kapitel IV

Chapter IV

Priifung durch dic Priifungsabteilung

Examination by thc examining
division

Regel 5 I

l?ulc51

P riif 11ngsrerf ah ren

Exa111i11atio11 procedure

(1) In dem Bcscheid nach Artikel 96 Ahsatz l stellt das Europfösc;1e Patcntamt
dem Anmeldcr anheim, zu dem europäischen Recherchcnbericht Stellung zu nehmcn und gcgebenenfalls die Bcschreibung,
die Patcntanspriiche und die Zeichnungcn
zu ändern.
(2) In den Bescheiden nach Artikel 96
Absatz 2 fordert dic Priifung~.abteilung den
Anmelder gegcbcnenfalls au1', dic fcstgestellten Mängel zu beseitigcn und soweit
erfordcrlich die Beschrcibunf, die Patcntanspriiche und die Zcichnungen in geänderter Form einzureichcn.

(I) In the invitation pursuant to Article
96, paragraph l, thc European Patent Officc shall invite the applicant. if he wishcs,
to commcnt on the Europcan scarch report
and tl1 amend, where appropriatc, thc dcscription. claims and drawings.
<2) In any invitation pursuant to Article
%, parapraph 2, thc Examining Division

shall, whcrc approprialc, invite thc applicant to correct the discloscd deficicncies
and, wherc nccessary, to filc thc description, c\airns and drawings in an amended
form.
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de la demande de brevet europeen. les revendieations ont etc modifiecs conformement it la regle 86, paragraphe 2. les revcnd ications nouvelles ou modifiecs figuren!
dans la publieation it eötc dcs rcvendications
initialcs.

serna för publicering av elen europeiska patentansökningen avslutats. skall utöver clc
ursprungliga patentkraven de nya eller iinclraclc patentkraven publiceras.

Regd 50
Rc11scig111·111<'ll/s co11cenw111 la 11111>/icatio11

/indt'rriitt('/sc 0111 1>11/>/ic1Ti11g

(I) l..'Office eurnpeen des brevets est
tenu de notificr au demandcur la datc il
laquellc le Bulletin eur;.)pccn des brevets a
mcntionne la puhlicatilll1 du rapport clc
recherche europeenne et cl'appelcr. dans
cctte 1wtification, son attention sur les dispositions de l'anide 94. paragraphcs 2 et 3.
dont le tcxte est anncxc.
(2) Le clemanclcur ne peut se prevaloir
de romission de la notifieatinn visee au
paragraphc I. Si la notifieatinn inclique
par errcur une datc posterieure it ecllc de la
mention de la publication, la date postcrieure est considerce commc clctcrminantc
pour le ddai de presentation de la requcte
en examen, i1 moins quc l'erreur nc soit
evidcntc.

(I) Det europeiska patentverket skall underriitta sökanden ''lll vilken dag publiceringen av den europeiska nyhetsgranskningsrapporten kungjorts i den L'Unipeiska patenttidningen och i unclerr:ittelscn erinra honom
11111 innehtillet i artikel 94.2 ,,eh 3. vars text
skall bifogas.
(2) Sökanden kan icke grunda nagra anspdtk pt1 undcrl~\lenhet alt l:imna unckrrättelse som avses under I. Anges oriktigt i
underrättelsen senare dag iin elen clft kungörandet av publiceringen iigdc rum. :ir den
senare dagen avgörande såvitt avser frist för
ingivande av begäran <)111 patenlerbarhetsprövning. om felet icke :ir uppenbart.

Chapitrc IV

Kapitel IV

Examen par la division
d'cxamen

Patcntcrbarhctsprii,·ning
utförd av prövningsavdelning

Ri:g/c 51

Regel 51

F<irjam11d1• 1·id pate111er/)(lr/ictsprii1·11ing
( 1) L 'Office europecn dcs brevets, dans
la notification adrcssec au demancleur en
vertu de l'arliclc 96. paragraphe I, l'invite.
si tel est son dcsir. a prenclrc position au
sujet du rapport de rcchcrchc curopecnnc
et i1 modifier, s"il y a licu. la dcscription,
les revcndications cl les dcssins.
(2) Dans toutc notification adressce au
demandeur en application de l'article 96.
paragraphe 2. la division d'examcn l'invitc,
s'il y a licu. a remedier aux irregularites
constatecs ct. en tant que de bcsoin.
cleposcr une description, dcs rcvcndications cl
des clessins moclifics.

a

~I Riksd11g1•11

/977/7X. I sam/. Nr I. Del C

(Il I anmodan enligt artikel 96.1 skall
det europeiska patentverket anmoda si.ikanden att, om ha;1 s[t önskar. yttra sig över
den europeiska nyhetsgranskningsrapporlcn
nch i förekommande fall iinclra beskrivningen. patentkraven och ritningarna.
(2) I anmodan enligt artikel 96.2 skall
prövningsavdelningen i förekommande fall
anmoda sökanden all avhjiilpa konstaterade
brister och om så erfordras inge beskrivningen. patentkraven och ritningarna i ändrad avfa!lning.
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(3) Die Bescheide nach Artikel 96 Absatz 2 sind zu begri.inden; dabei sollen alle
Gri.indc zusammengefaBt werden, die der
Erteilung des europäischen Patents entgegenstehcn.
(4) Bevor die Pri.ifungsabt1~ilung die Erteilung des curopäischen Patents beschlieBt,
teilt sie dem Anmclder mit, in welcher
Fassung sic das europäische Patent zu erteilcn beabsichtigt, und fordcrt ihn auf innerhalb von drei Monaten d.ie Erteilungsgcbi.ihr und die Druckkostenf;ebi.ihr zu entrichten sowie eine Obersetzung der Patentanspri.iche in den beiden Amtsprachen des
Europäischen Patentamts einwreichen, die
nicht dic Verfahrenssprache sind. Teilt der
Anmeldcr innerhalb dieser Frist mit, daB
er mit <ler Erteilung des eurnpäischcn Patents in dcr vorgesehenen Fassung nicht
einverstanden ist, so gilt die Mitteilung der
Pri.ifungsabteilung als nicht erfolgt: die
Pri.ifung wird fortgesetzt.
(5) In der Mitteilung der Pri.ifungsabtcilung nach Absatz 4 wcrden die benanten
Vertragsstaaten angegcben, die eine Obcrsetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(3) Any communication pursua11t to Articlc 96, paragraph 2, shall contai11 a reasoned statement covering, whcrc appropriate, all thc grounds against the grant of
thc Europcan patent.
(4) Before the Examining Division dccides to grant thc European patent. it shall
inform the applicant of the text in which
it intends to grant it, and shall rcqucst him
to pay within three months the fecs for
grant and printing and to file a translation
of the claims in thc two official languagcs
of the European Patent Officc other than
the language of the proceedings. lf the applicant has communicate<l his <lisapproval
of thc patent being grante<l on the basis
of this text within that period, the communication of the Examining Division shall
be deemed not to have been madc, and thc
examination shall be resumed.

(6 J In dcr Entscheidung, durch die das
Patent erteilt wird, ist die dcr
Patenterteilung zugrundeliegcnde Fassung
der europäischen Patentanmeldung anzugebcn.

(6) The decision lo grant the European
patent shall state which text of thc European
patent application forms thc basis for thc
grant of the European patent.

europ~iische

Rege/52

(5) The communication of the Examining Division under paragraph 4 shall indicate the <lcsignated Contracting States
which require a translation pursuant to Articlc 65, paragraph 1.

R11/e 52

Lrteilung des europäischen Patents an
verschiedene A nmelder

Grant oj the European patent to differrnt
applica111.1·

Sind als Anmcldcr fi.ir verschiedene Vertragsstaaten verschiedcne Personen in das
europäischc Patentregister cingetragen, so
ertcilt <lie Pri.ifungsabteilung das europäische Patent den vcrschiedenen Anmeldern
jcweils fi.ir die sie betrcffenden Vertragsstaten.

Where <lifferent persons are entered in
the Register of Europcan Patents as applicants in respect of different Contraeting
States, the Examining Division shall grant
the European patent for each Contracting
State to thc applieant or applicants registered in respect of that State.
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artikel 96.2 skall
annwdan skall an,;om utgör hinder
rn.::ddelas.

(::\) Tnute 11otifieatio11 faite en vertu de
rarticle L)(). paragraphe 2. chiit ctre motivC.:
et indi4uer. s·il y a lieu. l'enscmble dcs
nwtih qui s\ipposent it la dlqivrancc du
brevet curnpccn.
<-il Avant de prendre la decisi11n de dcliwcr le brevet cunipcen. la division d\:xamcn notific au clemandcur le tcxte dans
lequel elle cnvisagc de dclivrcr le brevet
curl1pec11 et J'invitc i1 acquitter dans un dclai
de truis mois les taxes de ddivranec ct
trimprcssil111 et ;\ produirc unc traduction
dcs rcvendications dans les deux langucs
officicllcs de J'Office eurnpccn des brevets
autrcs 4uc celle de la proccdure. Si, dans
ledit <klai. le demandcur a marque son
desaccord sur la dclivrance du brevet europcen dans ce texte. la notification de la
division d'examcn est rcputcc n·avoir pas
etc faite Cl J'cxamcn est repris.

(.\) Anmodan enligt
vara nwtiverad. I sttdan
ges alla omst~indigheter
nwt att europeiskt patent

(5) La notification de la division cl"examen it laquclle fait rCfcrence le paragraphe
-i doit indiqucr les Etats contractants dcsigncs qui exigent une traduction en application cles dispositions de l'article 65.
paragraphc I.
(6) La dcsision de dclivrance du brevet
europcen indique celui des textes de la demande de hrevet europcen qui a donnc lieu
a la dclivranee du brevet europcen.

t 5 l I sådan underrättelse friln prövningsavdelning som avses under 4 skall anges de
designerade fördragsslutande stater, vilka
kr~iver övers~ittning med stöd av artikel
65.1.

<-il Innan prövningsavdelningen beslutar
meddela europeiskt patent. skall den underr~itta sökanden 1)m i vilken lydelse den avser att meddela patentd och anmoda ho1lllm
att inom tre månader erlägga avgifter för
patentets meddelande och för tryckning
samt att inge översättning av patentkraYen
till de båda av det europeiska patentverkets
officiella språk, Slim icke är handläggningsspråk. Meddelar sökanden inom denna frist
att han ej medger att europeiskt patent
meddelas i denna lydelse, skall pri.ivningsavclelningens underrättelse anses icke ha
förekrnnmit och skall patenterbarhetspri.ivningcn ftterupptagas.

(()) I beslut varigenom europeiskt patent
meddelas skall anges vilken text i den europeiska patentansökningen som ligger till
grund för meddelandet av det europeiska
patentet.

Ni·gle 51
f)l;livrance du hrevet e1iropl;l'll 1i plusieurs

Europeiskt pment fiir olika siikandc

de111ande11rs

Si des personnes differentes sont inscritcs
au Registre europcen des brevets en tant
que titulaires de la demande de brevet dans
differents Etats contractants, la division
d'cxamen delivre le brevet europeen, pour
chacun desdits Etats contractants, a celui
des demandeurs qui figure ou a ceux des
demandeurs qui figurent au registre comme
titulaires des droits pour cet Etat.

Är i det europeiska patentregistret olika
personer antecknade som sökande för olika
fördragsslutande stater, skall prövningsavdelningen meddela europeiskt patent för envar fördragsslutande stat till den eller de
sökande som antecknats i registret för den
staten.
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Kapitel V
Europäische

Patent~.chrift

Chapter V
The european patent
specification

Regel 53

R11/e 53

Form dcr c11ropiii.1·che11 P,:11e11tschrif t

Form of the specij ication oj the
F.uropean patent

Regel 49 Abs~itze I und 2 ist auf die
europäische Patcntschrift entsprechcnd anzuwendcn. AuBcrdcm wird :n der Patcntschrift die Frist angegeben, inncrhalb dcren
Einspruch gegen das europäischc Patent
eingelegt werden kann.

Rule 49, paragraphs I and 2, shall apply
mutatis m111a11dis to the specification of the
European patent. The specification shall also
contain an indication of thc time limit for
opposing the European patent.

Regel 54

Rule 54

Urk1111de iiber das e11ropiii1-chc Patent

Certif icare fora t:urofll'llll patent

(I ) Sobald die europäische Patentschrift
hcrausgegcbcn worden ist. stellt das Europäische Patentamt dem Patentinhaber die
Urkunde iiber das europäische Patent aus,
dcr als Anlage die Patentschrift beigcfiigt
ist. In dicser Urkunde wird bescheinigt, daB
das Patent fUr dic in der Patcntschrift
beschricbene Erfindung der in dcr Urkunde
genanntcn Person fiir die in der Patcntschrift bezeichncten Vcrtragsstatcn erteilt
wordcn ist.
(2) Der Patcntinhaber kann verlangcn,
daB ihm gegen Entrichtung einer Vcrwaltungsgebiihr Ausfcrtigungcn der Urkunde iiber das europäische Patent ausgestellt
werden.

(I ) As soon as the specification of the
European patent has heen published the
European Patent Office shall issue to the
proprietor of the patent a certificate for a
European patent. to whieh the specifieation
shall be annexed. The certificate shall certify that the patent has been granted, in
respect of the invention described in the
patent specification, to thc person named
in the certificate, for the Contracting States
designated in the specification.
(2) The proprietor of thc patent may request that duplicate copies of the European
patent ccrtificate be supplicd to him upon
payment of an administrative fec.

FVNFTER TEIL

PART V

AUSFVHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM FVNFTEN TEIL DES
VBEREINKOMMENS

IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART V OF THE
CONVENTION

Regel 55

Rule 55

lnlzalt der Einspruchssclzrift

Content of the notice of opposition

Die Einspruchsschrift muB cnthaltcn:
a) den Namen, die Anschrift und den
Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach MaBgabe der Regel 26
Absatz 2 Buchstabe c;

The notice of opposition shall contain:
a) the name and address of the opponent
and the State in which his residence or principal place of business is located, in accordance with the provisions of Rule 26,
paragraph 2(c);
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Chapitrc V
Fasciculc du hrc,·ct

curop~cn

lkn europeiska 1>atcnt-

skriftcn

Fonll<' d11 /ascic11/c d11 hrc1'1'/ c11rop(;('/I

Den l'11ropci.1ku f'lll<"11t.1krif1,·11s fflr/11

Les dispositions de la rcgle 49. paragraphes I d 2. s'appliquent au fascicule du
brevet europecn. Le fascicule mentionne
cgalement le dclai pendant lequel le brevet
curnpcen dclivrc pcut faire l'ohjet d\me
opposition.

Regel 49.1 od1 2 iiger mptsvaramk tillltimpning i l'r[1ga ,_1111 den eurc1pei-,ka patentskriftcn. I pall:ntskril'ten sbll iiven anges
den frist inom ,-ilken invtindning mot det
europeisk<! patentet for g\1ras.

{frgcl 5./

Certificat

de

Bevis 0111 1'11ropeiskt fllll<'ltl

hrcvet e11ror1<;e11

(1) Des que le fasciculc du hrcvet euro-

peen a etc public. l'Offiee europeen des
brevets dclivre au titulairc du brevet un
certifieat de brevet eurnpeen auquel est
annexc le fascicule. Le eertificat de brevet
europcen attestc que le brevet accordc pour
t'invention decrite dans le fascicule a ete
delivrc pour les Etats eontractants designcs
dans celui-ci a la personnc pour laquelle
le eertificat a etc dclivrc.

snart den europeiska patent skriften puhlicerats. skall det europeiska patentverket åt patenthavaren utfiirda bevis om
europeiskt patent. vid vilket hcvis patentskriften skall fogas. l heviset skall intygas.
att patent pii elen uppfinning Sc)m beskrives
i patentskriften meddelats den som anges i
beviset för de fördragsslutancle stater som
upptages i patentskriftcn.
(I) S{1

(2) Le titulaire du brevet europcen pcut
demander la dclivrance de duplicata du ccrtificat de brevet europeen en acquittant une
taxe d'administration.

(2) Patcnthavaren kan begära att mot erUiggande av expeditionsavgift fä ytterligare
exemplar av beviset om europeiskt patent.

CINQUIEME PARTIE

FEMTEDELEN

DISPOSITIONS D'APPLICA TION
DE LA CINQUIEME PARTIE
DE LA CONVENTION

TILLÄMPNINGSFöRESKRIFTER
TILL KONVENTIONENS
FEMTE DEL

Regle 55

Regel 55

Contenu de l'acte d'opposition

I nvändningsskrif ten.1· innelu111

L'acte d'opposition doit comporter :
a) l'indication du nom. de l'adresse et de
l'Etat du domicile ou du siege de l'opposant, dans les conditions prevues
la regle
26, paragraphe 2, lettre c);

Invändningsskriften skall innehålla:
a) invändarens namn och adress samt
den stat i vilken denne har hemvist eller
säte angivna på sätt sägs i regel 26.2.c:

a
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b) dic Nummer dcs curopäi>chcn Patents,
gcgcn das dcr Einsprueh cingclegt wird,
sowic dic Bezeichnung des lnhabers dieses
Patents und der Erfindung:
c) cinc Erklärung darUber. in welchcm
Umfang gegen das eurnp~iischc Patent Einsprueh eingelegt und auf wclehe Einspruchsgr[indc der Einspruch gestlitL.t wird, sowie
di..: Angab..: der zur BcgrUndung vorg..:hrachtL'll Tatsachen und Bewcismittel:
d) falls cin Vcrtrctcr des Einsprcchendcn
bcstellt ist. seincn Namcn und scine Gcschäftsanschrift nach MaBgabc der Regel
26 Absatz 2 Bu..:hstabc c.

(b) thc number of thc European patent
against which oppos1t10n is filed, and the
namc of thc proprictor and titk of thc
invcntion:
(c) a statemcnt of the cxknt 1,, which
thc Europcan patent is ''PJJLiscd and of tht:
grounds Lln whieh the opposition is bascd
as wcll as an indication t'f the facts, eviclcncc
and argumt:nts prcsented in support of
thcsc grounds;
(d) if thc opponent has appointed a representative, his namc and thc addrcss of his
place of busincss, in accordance with thc
pnwisions of Rule 26. paragraph 2(c).

/frgc/ 56

/fo/e 5fi

Verl\'erfung des Ein.l'pruchs t1!s 1111::.11/iis.1·ig

Rejectio11 of the 11otice uf
opposition as i11admi.1·sible

(l) Stellt dic Einspruehsabteilung fest.
daf.\ eter Einspruch Artikel 99 Absatz J
sowie Regel I Absatz l und Regel 55 Buchstabc c nicht cntspricht oder daB das europäischc Patent, gcgen das dcr Einspruch
eingekgt wird, nieht hinreiehrnd bezeiehnet
ist, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum
Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden
sind.
(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest,
daf3 dcr Einspruch andcrcn als den in Absatz 1 bczeichneten Vorsehriftcn der Regel
55 nicht entsprieht, so teilt sic dies dem
Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb cincr von ihr zu bestimmenden Frist
die festgestcllten Mängel zu beseitigen.
Werden die Mängel nieht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabtcilung
den Einspruch als unzulässig.
(3) Jcde Entseheidung, durch dic ein
Einspruch als unzulässig ve::worfcn wird,
wird dem Patentinhaber mit ciner Abschrift
des Einspruchs mitgcteilt.

(I) lf thc Opposition Division notcs that
thc noticc of opposition dncs not comply
with thc prnvisions of Article 99, paragraph
I, Rulc I, paragraph I, and Rulc 55, subparagraph (c), or docs not provide sufficicnt
identification of the patent against which
opposition has been filed, it shall rejcct thc
noticc of opposition as inadmissiblc unless
thesc dcficicncics have heen remedicd bcforc
expiry of thc opposition period.
(2) lf the Opposition Division notcs that
thc notice of opposition docs not comply
with the provisions of Rulc 55 other than
those mentionecl in paragraph 1, it shall
communicate this to the opponent and shall
invite him to remcdy thc deficiencies notcd
within such period as it may specify. lf the
notice of opposition is not corrected in good
time, the Opposition Division shall rejcct it
as inadmissible.
(3) Any decision to rejcct a notice of
opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent.
togcther with a copy of thc notice.

Regel 57

Rulc 57

Vorbereitung der Einspruchspriifung

Preparation of the examination of the
opposition

1) Ist dcr Einspruch zuläsf.ig so teilt die
Einspruchsabteilung dem Pat(:ntinhaber den

( l ) I f the opposition is admissible, the
Opposition Division shall communicate the
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hl le numera du brevet curopccn contre
lcqucl ropposition est formec, ainsi que le
dCsignation de son titulairc ct le titrc de
l'inn·ntion:
cl une dcclaration precisant la mesure
dans laquclle le hrevet curopecn est mis en
causc par l'oppnsition, les motifs sur lesquds !"opposition se fonde ainsi que les
faits et justificalions invoques a l'appui de
ces mntifs:
dl l'indication du nom et de l'adresse
professionnellc du mandataire de l'opposant.
s'il en a etc constitue un, dans les conditi1:ins prcvues i1 la regle 26 paragraphe 2.
kttn: c).

b) nummer på det eurnpeiska patent mot
vilket invändning gjorts samt patenthavarens namn och benämningen på uppfinningen:
c) förklaring varav framgår i vilken omfattning invändning gi.ircs mot det europeiska patentet, de skiil på vilka inviindningen grundas samt uppgift om de omständigheter och bevis som fahcropas till
stöd för invfodningcn:
cl) om ombud för in vändaren förordnats,
dennes namn och kontorsadress angivna pil
siitt siigs i regel 26.2.c.

lfrgfr 56

Regel 56

Uejet de /'oppc1.1ilio11 po11r irrece1·ahili11;

A 1·1·isande av inl'ii11d11i11g

( J J Si la divisiL)Jl d\1pposition constate
que !'opposition n'csl pas conformc aux
dispnsiti1111s de l'article 99, paragraphe 1.
Je la rcgle J. paragraphe 1 ct de la rcglc
:'5, kttre c), ou ne designe pas le brevet en
c:1usc de manicrc suffisantc. cllc rcjcttc
laditc opposition comme irrccevablc, amoins
qu'il n'ait ete remedic
ces irregularitcs
avant l'cxpiration du ddai d'opposition.

(I) Finner invändningsavdelning att invändning icke uppfyller de krav som anges
i artikel 99.l, regel l.l och regel 55.c eller
icke tillräckligt noga anger det patent som
invändningen avser, skall den avvisa invändningen. om dessa brister icke avhjälpts före
invändningsfristens utgång.

(2) Si la division d'opposition constate
que l'opp,1sition n'cst pas conformc aux
disposili1111s de la rcgle 55 autrcs que cclles
prcvucs au paragraphe I. elle le notifie il
l\1ppo~ant et l'invik it remedier aux irrcgularit(;S constalfrs, dans un delai qu'elle
lui impartit. Si l'acte d'opposition n'est pas
regularisc dans les dClais. la division J'opposition rcjcttc !'opposition commc irrccevablc.

(2) Finner invändningsavdelning att invändning icke uppfyller de krav SLlm anges
i regel 55. utöver de krav som nämnts under 1, skall den underrätta invändaren hiirom samt anmoda honom att avhjiilpa konstaterade brister inom frist som avdelningen
bestämmer. Avhjiilpes icke bristerna inom
denna frist, skall inv:indningsavdelningcn
avvisa invändningen.

!3 l T11ute decision par laquelle une oppositinn est rejetec pour irrecevabilitc est notifice, avec une copie de l'acte d'opposition.
au tilulaire du brevet.

(3) Beslut att avvisa inviindning skall
meddelas patenthavaren. som samtidigt skall
tillställas avskrift av invändningsskrivelsen.

a

lfrglc 57

Regel 57

A4es11re.1· pn;paratoire.1· å !'examen de
/'oppo.1·itio11

1-"örherl'delser fijr prövning m· in1·ii11d11i11g

( 1) Si !'opposition est recevable, la divi5ion d'opposition notifie au titulaire du

( 1) Avvisas ej invändning, skall invändningsavdelningen tillställa patenthavaren
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Einspruch mit und fordert itn auf, inncrhalb ciner von ihr zu bcstimmendcn Frist
cinc Stcllungnahmc und gcgebcncnfalls Änderungcn dcr Bcschrcibung, dcr PatcntansprUchc und der Zcichnungen einzureichen.
(2) Sim! mehrere EinsprU ~hc cingelegt
wordcn. so tcilt die Einspruehsabteilung
gleichzcitig mil der Mitteilung nach Absatz
I die Einspriiche den Ubringen Einsprechenc.lcn mit.
(3) Dic Einspruchsabteilung tcilt die Stcllungnahme des Patentinhaben. und gcgebencnfalls c.lie Ändcrungcn den Ubrigcn Beteil iglen mit und fordert sie auf, wenn sic
dies fiir sachdicnlich erachtet. :;ieh innerhalb
einer von ihr zu bestimmendc1 Frist hierzu
zu iiuBern.
(4) I m Fal I eines Antrags auf Beitritt
zum Ei nspruchsverfahren kann die Einspruchsabteil ung von dcr Anwendung der
Absätze I bis 3 absehen.

npposition to the propriclllr llf the paten!
and shall invik him lo filc his observations
and lo filc amendments, where appropriak.
lo the deseription, claims and drawings
within a period to be fixed by the Opposition Division.
(2) lf sevcral notice!:: of opposition havc
been filed, the Opposition Division shall
communicatc them to the other opponents
at the same Lime as the communication
providcd for under paragraph I.
(3) The observations and any amenc.1ments filcd by thc proprictor of the patent
shall be communicated to thc other parties
concerned who shall be invited by thc Opposition Division, if it considers it expedient,
to reply within a period to be fixed hy the
Opposition Division.
(4) In the case of a noticc of intervention
in opposition procedings the Opposition
Division may dispensc with the application
of paragraphs I to 3.

Regel 58

Rule 58

Priif wzg dcs Einspruchs

Exa111i11atio11 of oppositio11

( L) Alle Bcschcic.le nach Artikel 101 Absatz 2 und alle hierzu eingeher,_den Stellungnahmen werden den Beteiligten tibersandt.
(2) In den Hescheiden. die nach Artikel
101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen,
wird diescr gcgebencnfalls aufgefordert,
soweit erforderlich dic Beschreibung, die
PatentansprUche und die Zeichnungen in
gcänderter Form cinzureichen.
(3) Dic Bescheide, die nach Artikel 101
Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, sind
soweit erforderlich zu begrtinden; dabei sollen alla GrUnde zusammengdaBt werden,
die der Aufrechterhaltung des europäischen
Patents entgegenstehcn.

( l) All communications issued pursuant
to Article 101, parngraph 2, and all replies
thcreto shall be communicatcd to all parties.
(2) In any communication to the proprietor of the European patent pursuant to
Articlc 101, paragraph 2, he shall, where
appropriate, be invitcd to filc, wherc nccessary, thc description, claims and drawings
in amended form.
(3) Where neeessary, any communication
to the proprietor of the European patent
pursuant to Articlc 101, paragraph 2, shall
contain a reasoned statement. Where appropriate, this statement shall cover all the
grounds against the maintcnance of the
European patent.
(4) Bcforc thc Opposition Division decides on the maintenance of the European
patent in the amended form, it shall inform
the parties that it intends to maintain the
patent as amended and shall invite them
to state their observations within a period

(4) Bevor die Einspruehsabteilung die
Aufrechterhaltung des curopäi ;chen Patents
in gcändertcm Umfang beschlieBt, teilt sie
den Beteiligten mit, in welchem Umfang sie
das Patent aufrcchtzuerhalten beabsichtigt,
und fordert sie auf, innerhalb eines Monats
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brcvct l'oppnsition formec ct l'invitc. dans
un delai qu'clk lui impartiL it presenter ses
obsL·rvati,1ns cl it soumcttrc. s"il y a licu.
Jcs tl1l1difo.:a\i1.1ns ;t la Jcsc:ripli11n. aux
rL·vcnJic:ati1ll1s cl aux dcssins.

i11viindningsskriftcn samt anmoda honom att
i1wm frist s1.1111 avdelningen bcstiimrncr yttra sig ii\·cr inviindningcn och. i förekommande fall. inge iindring av beskrivning. patentkrav <h.:h ritningar.

t2l Si plusieurs oppnsiti11n-; nnt de formccs. ccs 11ppositi1.1\)S :-;11nt nntifil:c-, en rnl::me
IL'mps que la notificati1111 visfr au paragraphc I par la division cl'nppnsit iL'll aux
differcnts ''P!J\lsants.
3l Les 11bscrvali11m du titulairL' du brevet
ai nsi q uc toutcs 1111.1d ific:at i11ns qu 'i I a
s11umises s11nt 111.1tifiecs aux autrcs parties
intercssecs par la division J"(1pp1.1siti11n qui
invite les parties. si el\c k jugc npportun.
it n:pliquer dans un delai qu·L·lle lem impartit.
t4) En c:a-; de dc111andc d'intcrvcntion
dans la proccdurc d\1ppo,itinn. la division
d\1ppnsition pcut sab'>tcnir d'appliqucr les
disposition.> dcs paragraphc> I. 2 cl 3.

t 2) Har fina inviind11ingar gjorts. skall
·,n,iindningsavdclningcn tillstiilla övriga inviindarc
inviindningsskriftcrna samtidigt
med att patenthavaren tillstiilles dessa enligt vad Stllll S:igs lllllkr I.
(.1) lnviindningsa\delningen skall tillst:illa
iivriga \)(Tiirda parter patcnthavarens yttrande 1.ieh. i fiirck11111111andc fall. de iindringar dcnnL' ingivit. Om avdelningen finner \',impligt. skall dL'n anmod~t dem al\ y\\ra sig in11111 frist ,,1111 avdelningen hcstiimmer.
t-11 Sttvitt avsn förklaring 0111 intriidc i
inviindningsfiirfarande kan inviindningsavdclning avst;-t fr[1n att 1illiimpa ,·ad -;0111 siigs
under I -1

lfrgc/ 58

L'.ra111e11 de /"opposirio11

l'riit·11i11,i..: a1· i111·ii11c/11i11g

Toutc notification faitc en vertu de
l'articlc I 0 I, paragraphc 2. ainsi que toutc
reponsc son! notifiees it toutcs les parties.
12) Dans toute notification faitc au titulaire du brevet europecn en applicatinn de
l'article I() I. paragraphc 2. celui-ci es\ invit.?. sil y a lieu. a deposcr. en tant que de
bcsoin. unc description. des revendications
ct dcs dessins modifies.
(3) En tant que de bcsoin. toutc 1wtification faite au titulairc du brevet curopecn
en applicatinn de l'artiek I 0 I. paragraphc
2. est motivee. S"il y a lieu. la notification
indiqt1L' !'ensemble cfcs motifs qui s'opposcnt au maintien du brevet europfrn.

Skrivelser snm avsiints enligt artikel
I 01.2 !'>amt svar ptt s:ldana skrivelser skall
tillstiillas samtliga parter.
t2l I skrivelse till patenthavare enligt artikel I 01.2 skall denne. i förekommande fall.
anmodas alt 11111 s[i erfordras inge beskrivning. palL'ntkrav och ritningar i iindrad avfattning.

(I)

t4J Avant de prcndre la decision de
maintcnir le brevet europecn dans sa forrnc
modifiec, la division d'opposition notific aux
parties qu'cllc envisage le maintien du brevet
ainsi modific et les invite i1 presenter leurs
observations dans le delai d'un mois si elles

(I

J

Om sil erfordras skall skrivelse till paenligt artikel I 01.2 vara motiverad. Diirvid skall anges samtliga omständigheter som utgör hinder mot uppriitthfillandc av de\ eurnpeiska patentet.
(3)

tcnthav~trcn

14) Innan inviindningsavdclning beslutar
att uppditth[Illa europeiskt patent i ändrad
avfattning. skall avdelningen underrlitta
parterna om att den avser att upprätthttlla
patentet i ändrad avfattning samt anmoda
dem att yttra sig inom en månad. om de
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Stellung zu nehrnen, wenn sie mit dcr
Fassung, in dcr das Patent aufrechtcrhaltcn
werden soll, nicht cinverstanden sind.
(5) lst cin Bcteiligter mit der von dcr
Einspruchsabteilung mitgeteiltcn Fassung
nicht cinverstanden, so kann das Einspruchsvcrfahren fortgesetzt werdcn: anderenfalls
fordl!rt die Einspruehsabteilung den Patentinhabcr nach Ablauf dcr in Abs~ttz 4
genanntcn Frist auf. inncrhalb von drci
J\.lonaten die Druckkoskngcbiihr flir eine
neue europliisehe Patentschrift zu entrichten
und eine Ubasetzung da g1~fodcrten Patentanspriiche in den beiden Amtssprachen
dcs Europäischen Pat.:ntamts einzureiehen.
die nicht dic Verfahrenssprache sim!.
(6) In der Mitteilung de:: Einspruchsabtcilung nach Absatz 5 w.:rdcn die bcnannten Vertragsstaatcn angegeben, die cine
Obersetzung nach Artiki.:I 65 Absatz I vcrlangcn.

of one month if they disapprovc of thc text
in which it is intended to maintain thc
patent.
(5) lf disapproval of thc text communicated by the Oppositi,m Divisit1n is expressed, examination nf the opp,)sitinn may be
cont!nucd; othcrwisc. the Oppo>iti,1n Division shall. on expiry llf the period rcferred
to in paragraph 4. n:quc;;t thc propricwr
or the patent lLl pay. within thrcc mnnths,
thc fcc for thc printing of a 111..!W 'pceification of thc Eurnpean patent and to filc a
translation of any amcnded elaims in thc
two official languagcs of the European
Patent Officc l1thcr than the language of
the procccding'i.
(li) The communieation lll" the Opposition Divi!.i,111 under paragraph 5 shall indicate thc designa/cd C\rntracting States which
rcquire a translatil1n pursuant tn Articlc 6'i.
paragraph I.

(7) In der Eintschcidung. Jurch die das
l!Uropliischc Paknt in gdnckrtL'lll Cmfang
aufrecht,'rhaltcn wird. ist die der Aufrcchterhaltung zugrundclicgvndc Fassung
des curopiiischcn Patents anzugehen.

l 7) The de..:ision to maintain thL' Eurnpcan patent as amcnded shall stare which
text <.1f thc Euwp..:an patent forms thc hasis
for the maintcnancc thercof.

/fo/e 5'J
Anfurdl'rullg 1·u11 U11t<'rlage11

lfrq11<'sts for doc11111e11ts

Werden im Einspruehsvcrfahren von
cincm Bcteiligten Unterlagcr genannt, dic
im Europäischen Patentamt nieht n1rhanden
sind, so karm das Europäische Patcntamt
dic Nachreichung der Unterlagen inncrhalb
einer von ihm zu bestimmendcn Frist verlangen. Werden die Untcrlag1~n nieht rechtzeitig eingcrcicht. so hraucht das Europliische Patcntamt das darauf gestlitztc
Vorbringcn nieht zu berUcksi,:htigen.

lf. during l1pposition proceedings, a party
rcfers to documents which are not available
in thc European Patent Office. thc European
Patent Office rnay rcquire that thl1se documcnts be filed within such period as it may
specify. lf such doeumcnts arc not filed
in golld time. the European Patent Officc
may decidc not to take into account any
cvidcnce based on them.

Regel 60

lfo/e 6(1

Fortsct::.ung dc.1· Ei11spr11chs1·~'rfahrens von

Conti1111<1tion of th<' opposition pron'eding.1·

A mt.1· wegen

hy the F.11rc>p<'c111 Patent Officc of ils own
motion

(1) Hat dcr Patentinhabc:; fUr alle be-

nannten Vertragsstaaten auf c.as europäischc

(]) lf thc Europcan patent has hccn surrcndered or has lapsed for all the dcsignated
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ne sont pas d'accord sur le texte dans lequi:I
elle a !'intention de maintenir le hrevet.

icke g,1dtager den lydelse i vilken avdelningen avser all uppr~ilthMia patentet.

(5) En cas de desaccord sur le tex te
notifie par la division d'opposition. !'examen
de !'opposition pcut ctre poursuivi; dans le
cas contraire. la division d'opposition. a
l'expiration du dclai vise au paragraphe -L
invite le titulaire du brevet eurnpeen a
acquitter dans un dclai de trois mois la taxe
d'impression d'un nouveau fasciculc du
brevet europeen et
produire une lraduction des revendications modifices dans les
deux langues officielles autres que ccllc de
la procedure.

t5J Godtager part icke den lydelse som
inviindningsavdelningen angivit. Utr anlelningen forts~itta prÖYningcn av inviindningen. I annat fall skall inviindningsavdclningen vid utgi'1ngcn av den frist som anges under 4 anmoda palcnlhavaren att inom tre
miinader betala avgift för tryckning av ny
europeisk patentskrifl tich inge översältning
av de Undrade palt:nlkraven till de häda
av det europeiska palcnlverkets officiella
spriik Slllll ide ~ir handliiggningsspr[1k.

(6) La notification de la division d'opposition
laquelle fait reference le paragrapht:
5 doit indiquer les Etats contractants dcsignes qui exigent une traduction en application des dispositions de l'articlc 65. paragraphe l.
(7) La dccision de maintenir le brevet
europcen dans sa forme modifice indique
celui des textes du brevet europfrn sur la
base duquel le brevet a ete maintenu.

({)) I s[1dan annwdan av inv~indningsa\'
dclning som avses under S skall anges de
designerade fördragsslulande stater. vilka
kr~ivcr översällning med stöd av arlikt:I <iS. I.

a

a

(7) I beslut all uppriitthiilla eurnpciskt
patent i iindrad lydelse skall anges Yilkcn
text av det europeiska patentet ''"n ligger
till grund fiir patentets uppr~i11hidlantk.

lfrg<'i 59
De111a11de de documents

Si, au cours de la procedure d'opposition.
une partie fait mention de documents qui
ne sont pas en la posscssion de rofficc
europcen des brevets, celui-ci peut exiger
que ces documcnts lui soient fournis dans
un delai qu'il impartit. Si les documents ne
sont pas fournis dans les delais, rofficc
europeen des brevets peut ne pas tenir
compte des arguments a l'appui desquels ils
5ont invoques.
R1~glt>

60

IJ<'giirc111 0111

lu11ulli11gar

Hiinvisar part unckr inv~indningsliirfa
rande till handlingar SlJlll icke finnes tillgringliga vid del euwpciska patentverket.
för verket kriiva all dessa handlingar inges
inom frist Sl.llll besWmmes av verket. Inges
handlingarna icke: inom denna frist. filr del
europeiska patentv.:rket besluta all icke: beakta de omstiindigheter till stöd för vilka de
åheropats.

Uegel (j()

Pour.rnite d'office de la prochlure
d' opposition

F11/lfiiljcl a1· i111·ii11d11i11gsf iirfarn11dc
ex off icio

(Il Si le titulairc a renoncc au brevet
pour tous les Etats designes ou si cclui-ci

(I) Har paten Iha vare avstttll från europeiskt patent för samtliga designerade stater
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Patent vcrzichtct odcr ist da> europföschc
Patent för alle diese Staaten crloschen. so
karm das Einspruchsverfahrc:1 auf Antrag
des Einsprechenden fortgestezt wcrdcn; dcr
Antrag ist innerhalb von zwci \1onatcn nach
dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäischc Patentamt den Verzi.cht odcr das
Erlöschen mitgctcilt hat.
(2) Stirbt cin Einsprechcndcr oder verlicrt
er scine Geschäftsfähigkcit. so kann das
Einspruchsvcrfaren auch ohne die Bcteiligung scincr Erbcn oder gcsetzlichen
Vcrtrctcr von Amts wcgen fortgesetzt
werden. Oas Verfahren kann auch fortgesetzt werden. wcnn dcr Einsprueh zuriickgcnommen wird.
Regel 61

Staks. the oppo~ition proccedings may be
continued at the requcst of the opponent
filcd within two months as frC1m a notification by the Europcan Patent Ofrie.: of th.:
surrender or lapse.

(2) In th.: event llf th.: death 11r legal
incapacity of an opponent. the oppusition
proccedings may he continucd hy tbe
Europcan Patent Office of its 11w11 motion.
even without the partieipation 1Jf thc hcirs
or legal rcprescntatives. Th.: same shall
apply whcn thc npp1i.-;iti1111 is withdrawn.

R11/e 6/

Rechtsiibergang des e11ropäische11 Patents

Trans/er of the E11ropca11 pa1e111

Regel 20 ist auf einen Rcchtsiibcrgang
des europäisehen Patents während der Einspruehsfrist oder dcr Dauer d'~s Einspruehsvcrfahrens entspreehend anzuwcndcn.

Rule 20 shall apply 11111tati.1· 11111ta11dis to
any transfer of thc European patent madc
<luring thc opposition period or during opposition proccedings.
R11/e 62

Form der ne11e11 europäischeli Patentschrijt
i111 Einspruch.n·erfai'1ren

Form oj the new specij icatio11 oj the
European patent in opposition prucel'dings

Regel 49 Absiitze 1 und 2 bt auf die neuc
europäisehc Patentsehrift cnt>prechend anzuwcndcn.

nwtatis m11ta11dis to thc new spccification

Regel 63

Rule 63

Kosten
(1) Die Kostenverteilung wird in der Ent-

seheidung tiber den Einspruch angcordnet.
Es können nur die Kosten bcriicksiehtigt
werden, die zur zweekcntsprechenden Wahrung der Rechte notwcndig waren. Zu den
Kosten gehört die Vergtitung för dic Vertreter der Bcteiligten.
(2) Dem Antrag auf Ko:;tenfcstsetzung
sind eine Kostcnbercchnung und die Belege
beizuftigcn. Der Antrag ist erst zulässig,
wenn die Entseheidung, för die die Kostcnfestsetzung beantragt wird, rechtskräftig ist.
Zur Festsetzung der Kosten ;5entigt cs, daB
sie glaubhaft gemacht wcrden.

Rule 49. paragraphs I and 2. shall apply
of the Europcan patent.

Costs

(Il Apportionment of costs shall be dealt
with in thc decision on the opposition. Such
apportionmcnt shall only take into consideration the expenses necessary to assure
proper protection of the rights involvcd.
The costs shall includc thc remuneration
of the representatives of thc parties.
(2) A bill of costs, with supporting
evidence, shall be attached to the request
for thc fixing of costs. The requcst shall
only be admissiblc if the dceision in rcspect
of which the fixing of costs is rcquired has
beeome final. Costs may be fixed oncc their
credibility is ctablished.
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s'est eteint pour tous ces Etats, la procedurc
d'opposition pcut ctre poursuivie sur requcte de l'opposant. cette requetc doit
etre prcsentee dans un dclai de deux
mois
compter de la signification faite
l'opposant par l'Office curopeen des
hrevets de la n:nonciation ou de l'extinction.

a

a

( 2) Si un opposant decede ou devient
incapable, la proccdure d'opposition peut
etre poursuivie d'officc, memc sans la participation de ses heritiers ou representants
legaux. Il en va de mcme en cas de rctrait
de !'opposition.
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eller har patentet upphört att gälla i alla
dessa stater. kan invändningsförfarandet
fullföljas på begäran av invändaren. Sådan
begäran skall framställas inom två månader
från den dag då det europeiska patentverket underrättat invändarcn om att patenthavaren avstått från patentet eller att patentet upphört att gälla.
12) Avlider invändarc eller förlorar han
sin rättshandlingsförmåga. kan invändningsförfarandct fullföljas av det europeiska pat.:ntverket p[1 eget initiativ iivcn utan medverkan av hans arvingar eller riittsliga förctriidare. Detsamma giillcr om invändning
Mcrtagits.

Ri:glc fil
Frans/ ert d11 hrevct e11rO/ll;en
Les dispositions de la reglc 20 sont applicablcs au transfer! du brevet europeen pcndant le detai d'opposition ou pendant la
procedure d'opposition.

lfrgt'/

01·1·r/å1clsc

111·

(J

I

e11ropl'iskr pate111

Regel 20 liger motsvarande tillämpning 1
frt1ga om överlåtelse av eurnpciskt patent
under invänclningsfrist eller invän<lningsförfarande.
Regi'/

(J}.

Forme t!u 11011rca11 fascicule d11 bl'<•1·c1
c11ropJc11 dans la procJdurc d'opposition

Den 11y11 e11ropcisk11 pate111skrifte11s for111 vid
in 1·ii11d11 i ngsfiir/a randc

Les dispositions de la regle 49. paragraphes I et 2, s'appliqucnt au nouveau
fasciculc du hrevet europeen.

Regel 49.1 och 2 iigcr motsvarande tilllämpning i fråga om den nya curnpciska patcntskriften.
lfrgc/ 63

Frai.1

l\.o.1·1111ufrr

(Il La repartition des frais est prescrite
dans la decision rcnduc sur !'opposition. La
repartition nc pcut prcndrc en consideration
quc les dcpcnscs ncCL'Ssaircs pour assurcr
une defcnsc adcquate dcs droits en causc.
Les frais incluent la rcmuncration dcs representants des parties.
(2) Le decompte dcs frais ct les picccs
justificatives doivent ctrc anncxes a la rcquete de fixation des frais. Cellc-ci n'cst
rcccvahlc quc si la decision pour laqucllc
est rcquisc la fixation des frais est passee
en force de chose jugee. Pour la fixation
des frais, il suffit que leur prcsomption soit
etahlie.

(I) Beslut om fördelning av kostnader
skall intagas i beslutet rörande invlindningen. Endast st1dana kl'Stnadcr för beaktas.
som varit pt1kallade för att tillvarataga ifr{1gavarandc rättigheter. I kostnaderna ingfar
crslittning till parternas ombud.
( 2) Kostnadsr:ikning och verifikationer
skall fogas vid begäran om fastställande av
kostnader. Sådan beg~iran får upptagas till
prövning endast om det beslut som ligger
till grund för hegiiran om fasts@landc av
kostnaderna har vunnit laga kraft. Kostnader för faststlillas s[1 snart dessa visats sannolika.
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(3) Der Antrag auf Entschcidung der
Einspruchsabteilung i.iber di,~ Kostenfcstsetzung dcr Geschäftsstellc ist inncrhalb
cines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung schriftlich beim Europäischen
Patentamt einzureichcn und w begri.inden.
Der Antrag gill erst als gest1~llt. wenn die
Kostenfestsetzungsgebi.ihr entrichtet worden
ist.
( 4) Dic Einspruchsabteilung entschcidet
iibcr den in Absatz 3 genannten Antrag
ohne miindliche Yerhandlung.

(3) The rcquest for a decision by the
Opposition Division on the awarding of
costs by the registry, stating the reasons on
which it is based, must be filed in writing
to the European Patent Officc within onc
month after thc datc of notification of the
awarding of costs. It shall not be decmcd
to be filcd until thc fce for thc awarding
or costs has heen paid.
(4 J The Opposition Division shall takc a
decision on thc rcqucst rcfcrred to in paragraph .) without oral proccedings.

SECHSTER TEIL

PART VI

AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM SECHSTEN TEIL DES
OREREINKOMMENS

IMPLEMEJ';TING REGUIXHONS
TO PART VI OF THE
CONVENTION

Regel 64

R11/e 64

lnhalt dcr llesc/1werde1·chrift

Conrenr uf the notice o.f appeal

Dic Beschwerdeschrift muB enthalten:
a) den Namen und die Anschrift dcs
Beschwcrdefiihrcrs nach Maf3f:ahc dcr Regel
26 Absatz 2 Buchstabc c;
hJ cincn Antrag, <ler dic angefochtenc
Entschcidung und den Umfang anzugchcn
hat. in dem ihre Anclerung odcr Aufhchung
hcgehrt wircl.

The noticc of appeal shall contain:
(a) thc namc and addrcss of thc appellant
in accordancc with thc provisions of Rulc
26, paragraph 2(c);
(b) a statcmcnt idcntifying thc dccision
which is impugned and thc cxtcnt to which
amendment or canccllation of thc decision
is requcsted.

Regel 65

R11/e 65

Verwerf1111g der Beschwerdc als 1112::.11/ässig

Rejcctio11 o.f the appcal as i11ad111issibil'

( 1) Entspricht dic Bcschwercle nicht elen
Artikeln 106 bis 108 sowic Regel l Ahsatz
J und Regel 64 Buchstabc b. so verwirft clie
BcschwerdekammL·r sic als unzulässig. sofern
dic l\fängel nicht bis zum Atlauf <ler nach
Artikel 108 maf3gcbenclen Fristen beseitigt
worden sind.

( 1J If thc appcal docs not comply with
Articles 106 to I 08 and with Rulc l, paragraph I, and Rulc 64, sub-paragraph (hJ.
thc Board of Appeal shall rcjcct it as inadmissible. unlcss cach dcficiency has bccn
n:medied heforc thc relevant timc limit laid
down in Articlc l08 has cxpircd.

(2) Stellt die Bcschwerdekammer fest.
daB dic Beschwerde der Regel 64 Buchstabe
a nicht cntspricht. so teilt sic dics dem
Bcschwcrdcfiihrcr mit und fordert ihn auf,
innerhalb cincr von ihr zu bcstimmcnden
Frist dic fcstgestcllten Mängel zu bescitigcn.
Wcrden die Mängel nicht rechtzeitig bescitigt, so verwirft dic Beschwerdekammer
die Beschwerde als unzulässig.

( 2) I f thc Board of Appcal notcs that
thc appeal dos not comply with thc provisions of Rule 64, suh-paragraph (a), it shall
communicatc this to the appellant and shall
invitc him to remcdy the dcficicncics notcd
within such period as it may spccify. lf thc
appcal is not correctcd in good time, the
Board of Appcal shall rejcct it as inadmissiblc.
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UJ La requete motivee en vue d'une
decision de la division d'opposition sur la
fixation des frais par le greffc doit ctre
presentfr par ccrit a l'Officc des brevets.
dans le delai 1.J'un mois aprcs la signification
de la fixation des frais. Elle n'est rcputec
presentec qu'aprcs paiement de la taxe de
fixation des frais.

(3) Begäran om inviindningsavdelningens
beslut rörande sf1dant fastsfällande av kostnader som skett vid kansliet skall göras
skriftligen hos det europeiska patentverket
inom en månad fr[rn delgivningen av kansliets beslut och innehålla de skiil på vilka
den grundas. Begiiran anses icke framställd
förr;in avgift för fastställande av kostnader

erlagts.

La divi>inn d'opposition statuc sur la
rcqul:te visec au paragraphe 3 sans proccdurc orale.
(4)

t4) lnviinclningsavdelning
muntlig förhandling besluta
begäran som avses under .l.

skall
utan
anledning av

SIXIEME PARTIE

SJATTE DELEN

DISPOSITIONS D'APPLICA TION
DE LA SIXU:ME PARTIE DE LA
CONVENTION

Tll,l,A~IPNINGSFORESKRIFTER

TILL K0"1VEi\TIONENS
SJATTE DEL
Regel 1)4

Co111e1111 de /"uct(' de recours

He.1Tiirsskrif tc11.1· in11eluill

L ·actc de rceours doit eomportcr :
a) le nom et l'adressc du requcrant, dan~
les conditions prcvucs it la r(·glc 211. paragraphe 2. lettrc e);
hl unc rcquetc idcntifiant la dccision
attaqucL' el indiquant la mcsurc dans laquellc sa modification ou sa n:vocation est
dcmandfr.

l:ksvärsskrift skall innch[1lla:
al klagandens namn och adress angivna
pi\ siitt siigs i regel 26.2.c:

/frg1·/ (,5

lfrg/e n5

lfrj(•( du

/"t'COll/"S /!011/"

bJ uppgift om det beslut snm överklagas
med angivande av i vilken omfattning iindring eller upphävande av detta beslut yrkas.

irrl'Cl'\"llhi/ifr

( I) Si le rcCLlLJrs n 'est pas conforme aux
ex igcnces des artieles I 06 it I 08 ct it ccllcs
de la rcgle 1. paragraphc I et de la rcglc
114. lcttre hl. la chambre de rccours le rcjettc
COllllllC irreccvable. it lllOins qu'il Il 'ait cte
remcdic aux irrcgularites avant l'cxpiration,
sclon le eas. de l'un ou l'autre des delais
fixcs it l'articlc 108.
(2) Si la chambrc de rccours constatc quc
le recours n ·est pas conformc aux dispositiLms de la rcglc h4. lettn: a), CllC le llOtific
au requerant ct l'invite i1 remedier aux
irrcgularitcs constatces dans un delai qu'elle
lui impartit. Si le recours n 'est pas rcgularisc
dans les dclais. la chambre de recours le
rcjette commc irrcccvablc.

A 1Tis1111cfr m· hesriir

t 1l Uppfyller hesviir icke de krav som
anges i artiklarna I 06-108. regel 1.1. och
regel 64.h. skall besvärskammarcn avvisa
besviiren. nm bristerna icke avhjälpts mom
de frister som anges i artikel I 08.

t'.2) Finner hesvärskammare att besvär
icke uppfyller de krav som anges i regel
64.a. skall den underrätta klaganden härom
och anmoda honom att avhjälpa iakttagna
brister inom frist som bestämmes av kammaren. Avhjälpes icke bristerna inom denna
frist. skall besvlirskammaren avvisa besvären.
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Regel 66

Rulc 66

Priij1111g der Bcschw.ordc

Lxami11atio11 oj appeals

(I) Die Yorschriften fi.ir clas Verfahren
vor der Stelle. die dic mit der Beschwerdc
angcfochtcne Entschcidung erlassen hat,
sind im Beschwerdcvcrfahren entsprcehcnd
anzuwendcn. sowcit nichts andcrcs bestimmt
ist.
(2) Dic Entschcidung ist vom Vorsitzendcn <ler Bcschwcrdekammcr und von dem
dafi.ir zuständigcn Bedienstctcn der Gcschäftsstdle der Besehwcrdckammer zu unterschreiben. Die Entscheidung enth~ilt:
a) dic Festste.llung. dal.l sie von der
Besehwcrdekammer lTlassen iq:
b) den Tag. an dem dic Entseheidung
erlassen worden ist:
c) die Namen <les Yorsitzcnden und der
iibrigen Ivl itglicckr der Beschwerclekammer.
dic bei ckr Entschcidung mitgcwirkt haben:
d) die Rezeichnung eter R-~teiligten und
ihrer Vcrtretcr:
e) die Anträge der Bcteiligten:

O) Unlcss othcrwisc proviclcd, thc provisions relating to proceedings bcforc thc
department which has maclc the dccision
from which thc appcal is hrought shall be
applicable to appcal procccdings 11111/ati.1·
mu tand is.
C2) The written dccision shall be sig ned
by the Chairman. of thc Board of Appcal
and by thc cornpctent employcc of thc
rcgistry of the Board of Appcal. The decision shall contain:
(al a statcmcnt that it is dclivcred by the
Board of Appcal:
(b) thc datc whcn thc decision was taken:
(e) thc namcs of thc Chairman and of
the othcr mcmbcrs of thc Board of Appcal
taking part:
(dl thc namt:s of thc parties and their
reprcscntativcs:
(cl a statemcnt of thc issues to be decidcd:
( f) a summary of the facts:

f) cinc kurzc Darstcllung dcs Sachsvcrhalts:
g) clic Entschcidungsgriinclc:
hl die formel dcr Entscheiclung. gegebencnfalls einschlid.llich der Entschcidung
i.ibcr die Kosten.

(gl thc reasons:
(h l thc order of thc Board of Appcal.
including. wherc appropriate, a decision on
costs.

Regel 67

R11/e 67

Riick.rnh/1111g der /Jeschll'<''dcgebiihr

Rci111h11r.1·c111c111 oj appcal jcc.1·

Die Riickzahlung der Bcschwcrdcgcbiihr
wird angcordnet. wenn dcr R·~schwcrdc ahgeholfen oder ihr durch die Hesehwerdekammcr stattgcgcbcn wird und dic Riickzahlung wcgcn cincs wcscntlichen Ycrfahrensmangcls der Billigkeit 1:ntspricht. Die
Riickzahlung wird, falls de:.· Bcschwcrdc
abgcholfen wird, von dem Organ. dessen
Entscheidung angefochten wurde, und in
den iibrigen Fällen von dcr Bcschwcrdckammcr angeordnet.

The rcimburscmcnt of appeal fces shall
be ordcred in thc evcnt of intcrlocutory
revision or where the Board of Appcal
deems an appeal to be allowablc. if such
reimbursemenl is cquitablc by rcason of a
substantial procedural violation. In the cvent
of intcrlocutory revision. rcimhursemcnt
shall be ordcrcd by thc departrncnt whosc
decision has been impugned and, in other
cascs, by thc Board of Appcal.
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Lxamen d11 reco11rs

Priiv11in~

m· hesviir

(Il t\ moins qu'il n\:n soit disposc autrement. les dispositions rclatives it la procedur.: devant l'instance qui a rendu la dceision faisant l'ohjct du recours. sont applicables it la proccdure de recours.

(I) Om ej annat föreskrives ..'i kall bestämmelserna rörande förfarandet inför det organ som meddelat det överklagade beslutet
~iga motsvarande tillämpning i frt1ga om besvärsfö rfaranclet.

(2) La cleeision est signec par le president
de la chambre de recours et par !'agent du
greffe de laditc chamhre hahilitc it cct cffet.
La decision contient :

L!) Beslutet skall undertecknas av hesviirskammarens ordförande samt av hehi.irig tjänsteman pa besviirskammarens kansli.
Beslutet skall innehålla:

a) l'indication qu'elle a cte rendue par la
charnhre de rccours:
b) ta date a laquetlc elle a etc rcndue:

a) uppgift om att det meddelats av besviirskammarcn.
b) dag för beslutet.

c) les noms du president et des autres
membres de la chambre de recours qui y
ont pris part:
cl) Ja clesignation <les parties et de lcurs
representants:
cl les conclusions dcs parties:

c) ordförandens namn och namn på övriga kammarledamöter som deltagit i beslutet,
d) namn på parterna och deras ombud.

f)

J'expose sommaire <les faits:

g) les motifs:
h) le dispositif, y compris, le eas cchcant,
la dfrisi0n relative aux frais de procedure.

Regle 67

e) parternas yrkanden.
f) kort redogörelse för omständigheterna,
g) skälen för beslutet.
h) slutet sam\, i förekommande fall, beslut rörande kostnader.

/~egd

67

Remhoursenzelll de la taxe de recours

A terbeta/11i11g (Il' hesviir.wvgift

Le remboursement de la taxe de reeours
est ordonne en cas de revision prejudiciel!c
ou lorsqu'il est fait droit au recours par la
chambre de recours, si le remboursement
est equitable en raison d'un vice substanticl
de procedure. Le rcmboursement est ordonne, en cas de revision prejudicielle, par
l'instance dont la decision a etc attaqucc et,
dans les autres cas.. par la chambre de
recours.

Förordnande om återbetalning av bcsvärsavgift skall meddelas om besvären leder till att det överklagade beslutet ändras
av det organ som meddelat beslutet eller om
besvärskammaren bifaller besvär och återbetalning finnes skälig på grund av att väsentligt fel förekommit vid handläggningen. Sådant förordnande meddelas. om beslutet ändras av det organ som meddelat
det, av detta organ och i annat fall av besvärskammaren.

22 Riksdagen 1977/78. I .1am/. Nr I. J)l'f C
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SIEBENTER TEIL

PART VII

AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM SIEBENTER TE:IL DES
OBEREINKOMM ENS

IMPLEMENTING REGULA TIONS
TO PART VII OF THE
CONVENTION

Kapitel I

Chapter I

Entschcidungcn, bescheide und
Mitteilungen dcs curopäischen
Patcntamts

Decisions and communications
of the European Patent Officc

Regel 68

Rule 68

Form of decisions

Form der J::nrscheid1111ge11

Findct einc mtindlichc Vcrhandlung
vor d.::m Europäischen Patcntamt statt, so
können dic Entscheidungcn vcrktindet wcrdcn. Später sind die Entschciclungen schriftIich abzufassen und den Bctciligten zuzustcllen.
(2) Dic Entschcidungen des Europäischen
Patcntamts, dic mil der Bes1;hwerde angefochtcn werdcn können, sind zu begrtinden
und mit eincr schriftlichen Belehrung darUbcr zu vcrsehcn, daB gegen die Entscheidung die Beschwerde slatthaft ist. In dcr
Bekhrung sind dic Bctciligtcn auch auf dic
Artikel 106 bis 108 aufmerksam zu machen,
dercn Wortlaut bcizuftigcn ist. Die Betciligtcn können aus der Unterlassung der Rcchtsmittelbclehrung keine Anspriiche herlciten.

oral proeecdings are held
before the European Patent Office, the
deeision may be given orally. Subsequently
thc dccision in writing shall be notificd to
the parties.

Regel 69

Rule 69

F eststellung eines Rechtsverlusts

Noting oj loss of rights

( 1 ) Stellt das Europäische Patentamt fest,
daB ein Rechtsverlust aufgmnd dcs Obereinkommens eingctretcn ist, ·Jhne daB eine
Entscheidung Uber dic Zurikkweisung der
europäischen Patentanmeldung oder Uber
die Erteilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europäisehen Patents
oder iiber die Beweisaufnahme ergangen ist,
so teilts es dies dem Betroffonen naeh Artikel 119 mit.
(2) Ist der Betroffene der Auffassung,
daB die Feststellung des Europäisehen Patentamts nieht zutrifft, so kann er innerhalb
von zwei Monaten naeh Zustellung der

(1) If the European Patent Office notes
that the loss of any right results from thc
Convention, without any dccision conccrning
the rcfusal of thc European patent application or the grant, revocation or maintenancc
of thc European patent, or thc taking of
cvidcnce, it shall communicatc this to the
person concerned in accordance with thc
provisions of Article 119.

(1)

(1) Whcre

(2) Decisions of the Europcan Patent
Office which are opcn to appeal shall be
reasoned and shall be accompanied by a
written communication of the possibility of
appeal. The communication shall also draw
the attention of thc parties to the provisions
laid down in Articlcs 106 to I 08, thc text
of which shall be attached. The parties may
not invoke thc omission of the communication.

(2) If the person concerncd considers
that the finding of the Europcan Patent
Office is inaccurate, he may, within two
months after notification of the communica-

339

Prop. 1977 /78: t. Del C
SEPTJi.:ME PARTIE

SJUNDE DELEN

DISPOSITIONS D'APPl,ICATION
DE LA SEPTii~ME PARTIE DE LA
CONVENTION

TILLAMPNINGSFöRESKRIFTER
TILL KO~VENTIONENS
S.llJNDE DEL

Chapitre I
l>ecisions cl notifications
de l'Office curopeen des
brevets

Europeiska patentverkets
beslut och underrättelser

l?cgd Mi

hmne des dt;cisions

Rc.1/111c11.1 form

(I) Les dccisions prises dans il: cadn:
d\me proccclurc orale clevant l'Office europecn des brevcts peuvent ctre prononcecs a
l'audience. Elles son! cnsuite formulces par
ecrit et significes aux parties.

(I) Äger muntlig förhandling rum vid Jet
europeiska patentverket. f;ll" beslutet avkunnas muntligt. Beslutet skall därdtcr avfatlas skriftligt och delges parterna.

C:!) Les decisions de l'Offiee europcen des
brevets contre lesquellcs un recours est
OUV<.:rt cloivent etre motivfrs et etre aeeompagnecs d\111 avertissem..:nt sclon lequel la
decision ..:n eause peut faire l'ohjet d'un
recours. L'avertissement appelle cgalemen~
l'attention cles parties sur les dispositions des
articles I06 a I08 dont le tex te est annexe.
Les parties ne peuvent se prevaloir de
l'omission de eet avertissement.

(2) Sådant beslut av det europeiska patentverket som kan överklagas skall upptaga
skälen för beslutet och inneh{1lla skriftlig
fullföljdshänvisning. I fullföljdshänvisningen
skall parterna även erinras om innehttll<.:t i
artiklarna I 06-108. vilkas text skall bifogas. Parterna får icke göra g~illande nfagot
anspråk på grund av att fullföljdshänvisning
utelämnats.

Regel

{)C)

Co11s1111io11 de la perle d'un droil

Faststiille/se av all för/11s1 m• riit1ighe1
11ppko111111i1

(I) Si l'Office europeen des brevets eonstate que la perte d'un droit, quel qu'il soit,
deeoule de la eonvention sans qu'une deeision de rejet de la demande de brevet
europecn, qu'unc deeision de delivranee, de
revoeation ou de maintien du brevet europeen ou qu'une. dceision eonecrnant une
mesure d'instruction ait etc prise, il le
notifie il la pcrsonne interessee, conformcment aux dispositions de l'article 119.
(2) Si la personne interessce estime que
les eonclusions de l'Offiee europeen des
brevets ne sont pas fondees, elle peut, dans
un delai de deux mois a compter de la

(I) Finner det europeiska patentverket
att på grund av konventionen förlust av rättighet uppkommit utan att beslut meddelats
om avslag på europeisk patentansökan, om
meddelande, upphävande eller upprätthållande av europeiskt patent eller om bevisupptagning, skall det europeiska patentverket på sätt sägs i artikel 119 härom underrätta den som beröres av rättsförlusten.
(2) Anser någon som beröres härav att
det europeiska patentverkets uppfattning är
oriktig, får han inom två månader från mottagandet av den underrättelse som avses un-
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Mitteilung nach Ahsatz I cinc Entschcidung
dcs Europliischcn Patcntamts bcantragen.
Einc Sl)lche Entschcidung wi 1·d nur gctroffcn. wcnn das Eurt)päischc Patentamt die
Auffassung des AntragstL·llc-s nicht tcilt;
anclernfalls unterriehtet clas Europäischc
Patentamt den Antragstcller.

tion rdem::tl to in paragraph I, apply for a
dccision on thc matter by thc Europcan
Patent Office. Sueh dccision shall hc given
only il' the European Patent Office docs
not share the opinion of the person requcsting it; otherwise thc European Patent
Office shall inform thc person rcquesting
the decision.

Regel 70

Rule 70

Form der Bescheide 1md 1\J ifteil1111ge11

Form of co1111n1111ications from thc
L'rtropcan Patent Of fice

Bcscheicle und ivlittcilung1::11 des EuroPatcntamts sind mit der Unterschrift und der NamenswiedlTgabe des zustäncligen Beclienstcten zu vcrsehen. Statt
cler Unterschri(t und der Namcnswicdcrgabc kann ein vorgcclrucktc; otkr aufgcstempeltcs Dienstsiegel dcs Europäischen
Patentamts angebracht werclen.

Any communication from the Europcan
Patent Officc is to be signed hy and to statc
the namc of the competent cmploycc. lnstcad of thc signature and statemcnt of
namc a printcd or stamped seal of the
European Patent Office. may be used.

Kapitel Il

Chapter Il

Miindlkhc Vcrhandlung und
Beweisaufnahm'~

Oral proccedings and taking
of cvidencc

Regel 71

Rule 71

p~iischen

Lad1111g

::.111·

miindliclzen Verha11dlu11g

(1) Zur miindlichen Verhandlung nach
Artikel 116 wcrden die Betciligten untcr
Hinwcis auf Absatz 2 gcladen. Die Ladungsfrist beträgt mindcstens einen Manat, sofern
dic Beteiligten nicht mit einer kiirzeren
Frist cinverstanden sind.

Summans to oral proceedings

(2) Ist ein zu einer mUndlichen Vcrhandlung ordnungsgcmäB geladener Bcteiligter
vor dem Europäischen Patcntamt nicht erschicncn, so kann das Verfahrcn ohne ihn
fortgcsetzt werden.

( 1) The parties shall be summoned to
oral proceedings provided for in Article
116 and their attention shall be drawn to
paragraph 2 of this Rule. At lcast one
month's notiee of the summans shall be
given unlcss the parties agree to a shorter
period.
(2) If a party who has been duly summoncd to oral proceedings before the European Patent Office docs not appear as
summoned, the proceedings may continue
without him.

Regel 72

Rule 72

Beweisaufnalzme durch das Europäische
Patentamt

Taking of evidence by the European
Patent Office

(1) Hält das Europäische Patcntamt die
Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder

(1) Where the European Patent Office
considers it neeessary to hear the oral
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notification visfr au paragraphc 1. requenr
une decision en l\:spcce de l"Office eun)pfrn
des brevets. U nc tdk decision n ·est prise que
dans k cas ot1 l'Ofricc curopccn <les brevets
ne partage pas le point de vue du requcrant;
dans le cas contraire. l 'Officc europeen des
brevets en avise le requerant.

der 1 yrka att ckt europeiska patentverket
meddelar beslut i fr; 1gan. Siidant beslut meddelas endast om del europeiska patentverket
icke delar sökandens uppfallning. I annat
fall skall det eurnpciska patentverket härom
underrätta den som yrkat all beslut skall
meddelas.

Ri!glc 70

/frgd 711

Fonne dcs 11otificatio11s de l'Office
r11ropfrn des brevets

For111 fiir rt1ulcrriilld1"<'/' ln/11 clct 1•11ro11cisk11

Toute notifa:ation de l'Officc europeen
<les brevets doit ctre revctue de la signa1ure
el de l'indicalion du nom de !'agent responsable. L'apposition d'un timbre ou du sceau
officicl de l'Offiee europeen des brevets
pcut tenir lieu de Ja signature et de l'indicat ion du nom de !'agent.

Underriittelscr frtin det europeiska patentverket skall vara undertecknade a\· bl'l1örig
tjänsteman och innL·h[illa uppgift lllll dennes
namn. I sfallet för namnteckning l1l'h uppgift om undertecknarens namn rnr anviindas
det europeiska patentverkets sigill anbringat
genom tryck eller stlirnpcl.

Chapitre Il

Kapitel Il

Proccdurc onde et instruc-

Muntlig förhandling och bel·isupptagning

tion

0

pllll'll/1·1•1·/.:.,·r

Regi!! 71

Citation 1l 1111e proc1;d11re orale

Kallel.1·c till 11111111/ig förhandling

( 1 l La citation <les parties a une proeedun:: orale con(ormement i1 l'artic\e 116 fait
mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la prcsente rcgle. Elle comporte
un delai minimum d'un mois it moins que
les parties ne conviennenl d'un dclai plus
bref.
(2) Si une partic rcgulierement citee
devanl l'Office europecn <les brevets a une
procedure orale n'a pas comparu, la procedurc peut elrc poursuivie en son absence.

11) Parterna skall kallas till muntlig förhandling som avses i artikel I\ 6. l kallel-

R<~g/e

72

sen skall parterna erinras om vad som sägs
under ~ i denna regel. Kallelse skall tillsHillas part min~t en mt111ad före den dag då
förhandlingen skall äga rum. om icke parterna godtager kortare frist.
(~ l Har part. wm i vederbörlig (1rdning
kallats till muntlig förhandling inför det
europeiska patentverket, ej inställt sig till
förhandlingen, fftr handläggningen fortsättas
i hans frånvaro.
Regel 72

/11stmctio11 par /'Oj ficc e11rop<'c11 des
hrercts

Bcl'i.rnpptagning ge110111 det europl'i.vka
patentverk('/

(l) Lorsque l'Office europecn des brevets
estime nccessaire d'entendre des parties, <les

( 1J Finner det europeiska patentverket
erforderligt att höra part. vittne eller sak-
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Sachverständigcn oder einc Augenscheinseinnahmc fUr crfordcrlich. so crläBt cs cinc
entsprechende Entscheidung, in dcr das betreffcndc Bcweismittel, die rcchtscrheblichen
Tatsachen sowic Tag, Uhrzeit und Ort angcgcbcn wcrdcn. Hat ein Bctciligter dic
Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt. so wird in der Entschcidung
des Europ~iischen Patcntamts die Frist feslgcsetzt, in der dcr antragstellende Betciligtc
dem Europ~iischcn Patcntamt Namc und
Anschrift der Zcugen und Sachverständigen
mitteilcn muf3. dic er vernehrnen zu lassen
wlinscht.
(2) Dic Frist zur Ladung von Betciligtcn,
Zeugcn und Sach\'crstlindigen zur lkweisaufnahmc bctrligt mindcstcns eincn Monat,
sofcrn dicsc nicht mit einer tlirzeren Frist
einverstanden sincl. Dic Ladung mu[\ cnlhalten:
al cinen Auszug aus der in Absatz J
genanntcn Entseheidung, aus dcr insbesondcrc Tag. Uhrzcit und Ort (kr angcordnctcn
Beweisaufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, Li ber dic dic lleteil igten, Zcugen
und Sachverständigen vcrnommen werden
so Ilen:
b) die :-.Jamen der am Vcrfä.hren Betciligten Sl)Wic dic Ansprlichc, die den Zeugen
und Sachverstlindigen nach Regel 74 Absätze 2 bis 4 zustehen;
cl cinen Hinweis darauf, daf3 der Beteiligtc, Zcugc oder Sachver~fandige seinc
Vernehmung durch das zustä11dige Gericht
scincs \Vohnsitzstaats verlangen kann, sowie
cine Aufforderung, dem Eunipliischcn Patcntamt innerhalb einer von diesem festgesetzten Frist mitzuteilcn. ot· er bereit ist.
vor dem Europäisehcn Patc:ltamt zu erscheinen.
(3) Betciligte, Zeugen und Sachverständigc wcrdcn vor ihrcr Vernchmung darauf
hingcwiescn, daB das Europhische Patentamt das zuständige Gericht in ihrem Wohnsitzstaat um Wiederholung der Vernehmung
unter Eid odcr in glcichermal3en verbindIicher Form ersuchen kann.
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cvidencc of parties, witnesses or experts or
to carry out an inspection. it shall m~1ke a
decision to this cnd, setting out the investigation which 'it intends to carry out,
relevant facts to be proved and the <late.
time and place of the investigation. If oral
evidcnce o( witnesses and experts is requestcd by a party. thc decision of the
European Patent Officc shall determinc thc
period of timc within which the party filing
thc rcquest must make knuwn to the European Patent OHiee the names and addresses
of thc witnesses and experts whom it wishes
to be heard.
(2) At lcast one month's notice of a
summons issucd to a party. witness or expert to give cvidencc shall be given unlcss
they agrce to a shorter period. The summons
shall contain:
(al an extract from thc deeision mentioned in paragraph I. indicating in partieular the <late. lime and plaee or till' investigatinn ordered and stating the racts regarding which parties. witnesses and experts
are to be heard:
(b) the names of the parties to the proccedings and partictilars or thc rights which
the witnesses or experts may invoke under
the provisions of Rulc 74. paragraphs 2
to 4:
(c) an indication that thc party. witness
or expert may request to be hcard by the
cumpetcnt court of his country of residcncc
and a requirement that he inform the
Europcan Patent Office within a timc limit
to be fixed hy thc Officc whether he is
prcpared to appear before it.

(3) Before a party. witness nr expert may
be heard, hc shall be informed that thc
European Patent Office may request the
competent court in the country of rcsidence
of thc person conccrned to re-examine his
cvidencc on oath or in an equally binding
form.
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tcn10ins OU des experts OU de proceder a la
<.ksccnte sur les licux, il rend cet effct une
1.keision qui enoncc la mesurc d'instmction
cnvisagec. les faits pertinents a prouver, les
j,rnr. hcurc et licu ou il scra proccde a
laditc mesurc d'instruction. Si l'audition de
temoins ou d'experts a etc dcmandee par
une partie. la decision de l'Officc curopeen
des brevets fixc le dclai dans lequel la
partic requcrante doit dcclarer a cet Office
les noms et adresses dcs temoins et experts
qu·ene dcsire faire entendrc.

kunnig eller företaga syn, skall det besluta
härom. I beslutet skall anges vilket bevis
som skall upptagas. vilka omständigheter
som skall bevisas samt dag, tid och plats för
bevisupptagningen. Har part begärt hörande
av vittne eller sakkunnig, skall i det europeiska patentverkets beslut anges inom vilken frist den part som framställt begäran
skall meddela det europeiska patentverket
namn och adress såvitt avser de vittnen och
sakkunniga som han önskar skall höras.

L'.) La citation des parties, des tcmoins
nu des experts doit comporter un dclai
minimum d"tm mois. a moins que les intercsscs ne C<1t1Viennent d'un delai plus brcf.
La citation dllil contenir :

(2) Kallelse till bevisupptagning skall tillställas part. vittne eller sakkunnig minst en
månad före den dag då förhandlingen skall
äga rum, om icke vederbörande godtager
kortare frist. Kallelse skall innehftlla:

al un extrait de la decision mentionnce
au paragraphc L precisant notammcnt les
jour, hcure et Jieu Olt il Sera procede a la
mesure d"instruction ordonnce ainsi que les
raits sur lcsqucls les parties. temoins et
experts seront cntendus:

a) utdrag av beslut som avses under
med uppgift om dag. tid och plats för elen
beslutade bevisupptagningen samt om de
omständigheter rörande vilka part. vittne
och sakkunnig skall höras:

bl la clcsignatillll des parties a la procedurc et l'indication des droits auxquels les
tcmoins et experts peuvent pretcndre en
vertu dcs dispositions de la rcglc 74. paragraphcs 2 i1 4:
cl une indication selon laquelle toute
partic. tout temoin ou tout expert peut demander a Ctre entendu par les autorites
judiciaircs compctentes de I'Etat sur le
tcrritoire duquel il reside et une invitation a
fairc savoir a l'Offiee europeen des brevets,
dans le clclai qui lui a ete imparti par cet
Office. s'il est dispose a comparaltre devant
lcdit Office.
(3) Avant que la partie. le temoin ou
!'expert ne soit entenclu, il est averti que
l'Office curopcen des brevets peut demander
aux autorites judiciaires compctentes de
l'Etat sur le territoire duquel il rcside de
l'entendre a nouveau sous Ja foi du serment
ou sous une autrc forme egalcmcnt contraignante.

b) parternas namn samt uppgift om vilka
rättigheter vittnen och sakkunniga har enligt regel 74.2-4:

a

c) erinran om att part. vittne eller sakkunnig får begära att bli hörd vid behörig
domstol i den stat där han har hemvist samt
anmodan att inom frist som best[immes av
det europeiska patentverket meddela verket
huruvida han är villig att inställa sig inför
detta.

(3) Part, vittne eller sakkunnig skall innan han höres erinras om att det europeiska
patentverket får begära, att behörig domstol i den stat där han har hemvist skall
höra honom på nytt under ed eller i annan
lika bindande form.
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!4) Dic Bdciligkn könncn an der Bewcisaufnahme teilnehmen und saehdicnliche
Fragcn an dic vernommcncn Beteiligtcn,
Zcugcn und Sachverständigcn richten.

(4) The parties may altcnd an invcstigatilin and may put relevant qucstions to thc
tcstifying parties, witncsses and experts.

Regel 73

Rule 73

Bea11/1ragu11g

l'Oll

Sachverstii11dige11

(I) Das Europäischc Patcntamt entscheidct, in welchcr Form das Gutachten
des von ihm bcauftragtcn Sachverständigen
zu erstatten ist.
(2) Der Auftrag an den Sachverständigen
muf3 enthalten:
a) die genauc Umschreibung des Auftrags:
b) die Frist filr <lie Erstattung des Gutachtens;
c) <lie Bezeichnung der am Verfahren
Beteiligten:
d) einen Hinweis auf die Reehte, die ihm
nach Regel 74 Absätze 2 bis 4 2.ustehen.
(3) Die Beteiligten crhalten eine Abschrift des schriftlichcn Gutaehtens.
(4) Die Beteiligten können den Saehverständigen ablehnen. Ober die Ablehnung
entscheidet das Organ <les Europäischen
Patentamts. das ftir die Beauftragung des
Sachverständigcn zuständig ist.
Regel 74
K nsten der Heweisa11/11ahme

(I) Das Europäische Paten tamt kann die
Bcweisaufnahmc davon abhär.gig machen,
daf3 <ler Heteiligtc, der sie b1:antragt hat,
beim Europäischen Patentamt cinen Vorschuf3 hinterlcgt, dessen Höhe im Wege eincr
Schätzung der voraussichtliche1 Kosten bestimmt wird.
(2) Zeugen und Sachverständigc, die vom
Europäisehen Patentamt geladen worden
sind und vor diesem erscheinen, habcn Anspruch auf Erstattung angeme:;sener Rciscund Aufcnthaltskosten. Es kann ihnen ein
Vorsehuf3 auf diese Kosten gewährt wcrden.
Satz 1 ist auch auf Zeugen und Sachverständige anzuwenden, die ohne Ladung vor

Co111111issio11i11g oj experts

(I) The European Patent Offiec shall
decide in what form the repor! madc by an
expert whom it appoints shall be submitted.
(2) The terms of reference of the expert
shall include:
(a) a precise description of his task:

(b) thc timc limit laid down for thc submission of the expert report:
(c) the namcs of the parties to the proceedings;
(d) particulars of the rights which he may
invoke under the provisions of Rule 74.
paragraphs 2 to 4.
(3) A copy of any written report shall
be submitted to the parties.
(4) The parties may object to an expert.
The departmcnt of the European Patent
Office concerned shall decide on the objection.

Rule 74
Costs of taking oj evidence
( 1) The taking of evidcncc by the Euro-

pean Patent Office may be madc conditional upon dcposit with it, by the party
who requestcd the evidcncc to be taken, of
a sum the amount of which shall be fixed
by reference to an estimate of the costs.
(2) Witncsses and experts who arc summoned by and appcar before the European
Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursemcnt of cxpcnses for trave!
and subsistence. An advancc for thesc expenses may be. granted to them. The first
sentcnce shall apply to witncsses and experts
who appear before the European Patent
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(4) Les parties pcuvent assister it l'instruction et poser tllllle question pcrtinente
aux parties, tcmoins ct experts entendus.

(4) Parterna för vara nLirvarande vid bcvisupptagningen och f[1r st~llla till saken
hörande fr{1gor till part. vittne och sakkunnig st1m höres.
Negel 73

Co111111issi<111 c/'cxpcrts

fiirurd11w1dc uv sukk111111ig

(I) L'Office europecn des brevets dccide
de la forme dans laquelk son\ soumis les
rapports des experts qu'il designe.

11) Det europeiska patentverket bestämmer i vilken form >akkunnig som förordnats av verket skall avge utlittande

(2) Le mandat de !'expert doit contenir:

(2) Förordnande av sakkunnig skall innehålla:
al en noggrann hcskrivning av dennes
uppdrag:
hl frisl fi.ir avgivande av utlåtande:

al une descriptil1n precise de sa mission;
bJ le dclai 4ui lui est imparli pour la
presentation du rapport d'cxpertise:
c) la designation des parties a la procedure:
d) l'indication des droits auxquels il peut
pretendre en vcrtu dcs dispositions de la
rcglc 74, paragraphes 2 i1 4.
(3) Unc copic du rapport ccrit est remisc
aux parties.
(4) Les parties peuvent faire valoir
des moyens de rccusation a l'cgard des experts. L'instancc conccrnee de l'Officc curopeen des brevets statue sur la recusation.

Rt~g/e

e) parternas namn;
d) uppgift om vilka rättigheter den sakkunnige har enligt regel 74.2---4.
(3) Parterna skall crhillla avskrift av det
skriftliga utlMandet.
(4) Parterna får anföra jäv mot sakkunnig. rriiga om jiiv avgiires av det organ inom det curopL'iska patentverket som tir behörigt att förordna den sakkunnige.

74

Frais de l'i11structio11

Kostnader /iir h<'1•i.1·11p111ag11i11g

( 1) L'Office europeen des brevets peut
subordonner l'execution de l'instruction au
depfö aupres dudit Officc par la partic
qui a demande cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par rCferencc
a une estimation des frais.

(I) Det europeiska patentverket får uppställa som villkor för bevisupptagning att
part, snm begärt upptagning av visst bevis,
hos verket nedsiitter ett belopp, vars storlek
bestiimmes med hänsyn till de kostnader bevisupptagningcn kan hl'ri:knas medföra.

(2) Les temoins ct les experts qui ont
cites par J'Office europcen des brevet et
comparaissent devant lui 0111 droit a Ull
remboursemcnt adequat de !eurs frais de
deplaccment et de sejour. Une avance peut
leur etre accordee sur ces frais. La premiere
phrase du present paragraphe est applicable
aux temoins et aux experts qui comparais-

12l Vittnen och sakkunniga. som kallats
av det europeiska patentverket och inställer
sig infiir detta, har rätt till skälig ersättning
för kostnader för resa och uppehälle. De
kan beviljas förskott på dessa kostnader.
Den första meningen i detta stycke gäller
även den som utan kallelse inställer sig inför
det europeiska patentverket och höres som

etc
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dem Europäischen Patentamt crscheincn und
als Zcugen oder Sacbvi.:rständigc vcrnommcn
werden.
(3) Zcugen, denen nach Absatz 2 ein
Erslattungsanspruch zustehl, haben Anspruch auf eine angemessene Entsl"hädigung
fiir Ycrdienstausfall: Sachvcrstlindige ha ben
Ansprueh auf Vcrglitung ihrer T~itigkeit.
Di1.:se Entsd1~idigung oclcr V1:rgiitung wird
den Zeugen und SachversWndigen gezahlt.
naehdem sic ihrer Pflieht od1:r ihrem Au[trag genUgt haben.
(4) Der Verwaltungsrat lcgt dic Einzclheiten der Anwendung dcr Abslilzc 2 und
3 fest. Das Europäische Pntentamt zahlt
dic nach den Abslitzen 2 und 3 fölligen
Bcträgc aus.

Regel 75

Offiee without hcing s11rnnwncu by it and
are hcard as witncsses Lll" experts.
(3) \Vitncsses entitlcd to reimburSL'ment
under paragraph 2 shall als11 be cnlilled to
appropriatc COl11[JL'llSation fL1r loss of earnings, and experts to fces for their work.
Th1.:se payments shall be madc lo the witncsses and experts arter they ha ve ful fillcd
thcir duties or tasks.

(4J The Administrative Council shall lay
clown the dctails governing thc implementation of the prLwisions of paragraphs 2 and
3. Payment of amounts due pursuant to
thcse paragraphs shall be maclc by the
European Patent Offiee.
l<rill' 75

B eweissicher1111~·

Co11.1·e1Tatiu11 11/ eridence

(Il Das Europliische Paten tamt kann aur
Antrag zur Sil"herung eincs Bcweiscs unverzliglich cine Beweisaurnahme iiber Tatsachcn vornchmcn, dic fiir :inc Entschcidung von Bedcutung scin ki··nncn, dic das
Europäische Patentaml hinsichtlich cincr
europäischcn Patentanrneldung odcr eines
europäischen Patents wahrschcinlich zu
treffen hat, wenn zu besorgcn ist, dal3 die
Beweisaufnahmc zu einem ,;pätcrcn Zcitpunkt 1.:rschwert odcr unmöglich sein wire!.
Dcr Zcilpunkt der Bcweisaufnahme ist dem
Anmeldcr oder Patcntinhaber so 1-cl"htzcitig
mitzuteilen, dal3 er daran tci:nehmen kann.
Er kann sachdienliche Fragen stcllen.
(2) Der Antrag muB cnthalten:
a) den Namen, dic Anschrift un den Staat
des Wohnsitzes oder Sitzes des AntragstelIers nach MaBgabe dcr Regel 26 Absatz 2
Buchstabe e;
b) eine ausreichende Re;'.cichnung der
europäischcn Patentanmeldung oder des
curopäischen Patents:

(I) On requesl. the Eun)pean Patent
Officc may, without delay, hear oral
cvidence or eonduL't inspections. with a view
lo conserving cvidence of fäets liablc to
affect a deeision which it may be cal !ed
upon tu take with regard lo an existing
European patent applicalion or a Eurnpean
patent, where there is reason to fcar thal
it rnight subsequently becorne more difficult
or even impossible lo takc evidenCL". The
dall! un which the measurcs arc t1.i be taken
shall be communicated to thc applicant for
or proprictor of the patent in sufficienl time
to allow him to attcnd. Hc may ask relevant
qucstiuns.
(2) The requcst shall contain:
(a) the name and address of the person
filing thc requcst and 1hc Stale in which
his ri.:sidcnce or principal placc of business
is located. in accordance with the provisions
of R u lc 26, paragraph 2(c):
(b) sufficient identification <)f the European pati.:nt application or Europcan patent in question:

c) die Bczeichnung der Tatsachen, i.iher
die Beweis crhoben werden soll;

( c) the designation of the facts in respect
of which cvidencc is to be taken:
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sent devant l'Office europeen des brevets
sans qu'il les ait eites et sont entendus comme tels.
(3) Les temoins qui ont droit
un remboursement en application du paragraphe 2
ont en outre droit a une indemnite adcquate
pour manque a gagner: les experts ont droit
a <les honoraires pour la remuncration de
leurs travaux. Ces indemnitcs ou honoraires
sont payes aux temoins ou experts apres
l'accomplissement de leurs devoirs ou de
leur mission.
(-1) Le Conseil d'administration determinc
les mndalitcs d'applieation des dispositions
des paragraphes 2 et 3. Le paiement des
sommes dues en vertu desdits paragraphes
est effectuc par l'Office europecn <les brevets.

a

vittne eller sakkunnig.

(3) Vittne, som är berättigat till ersättning enligt vad som sägs under 2, har även
rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sakkunnig rätt till ersättning
fl"ir sitt arbete. Sildan ersiittning skall utbetalas till vittnen nch sakkunniga efter det
att de fullgjort sina förpliktelser eller uppdrag.
(-IJ Fi..irvaltningsriidet meddelar niirmare
föreskrifter rörande tilliimpning av hcstiimmelserna under 2 och 3. Det europeiska
patentverket skall utbetala de belopp som
skall utgå enligt dessa bestiimmelser.

Ncge/ 75

Ri·gle 75
Co11.1·ervatio11 de la pre111•e

/Jeri.rnp/>tag11i11g till f ra1111icla .l'iikahet

(I) L'Office europeen des brevets peut.
sur rcquCte, proccdcr sans dclai it une mesure d"instruction. en vue de conscrver la
preuve de faits qui peuvent affeeter une
d.:Cision qu'il sera vraisemblablcment appelc
it prcndre au sujet d'une demande dc brev..:t
europcen ou d'un brevet europcen. lorsqu'il
y a lieu d'apprchcnder que l'instruction ne
devienne ultfrieurement plus diffieile ou
meme impossible. La date de la mesure
d'instruction doit ctre notifiee au demanckur
ou au titulaire du brevet en temps utile
pour lui permettre de participer i1 l'instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.
(2) La requctc doit wntenir :
a) l'indication du nom, de l'adresse el
de l'Etat du domicile ou du sicge du requcrant, dans les conditions prevues
la
regle 26, paragraphe 2, lettre c):

(I) Det europeiska patentverket får pi'i
begiiran omgiiende upptaga bevis för att
siikerstlilla bevisning riirande ('lllStiindighct
so111 kan vara av betydelse fl.ir beslut som
sannolikt kommer att itligga verket att meddela rörande europeisk patentansökan eller
europeiskt patent, om fara föreligger att
det senare ko111mer att bli svärare eller
omöjligt att upptaga beviset. Tid för bevisupptagningen skall 111eddelas sökanden ellcr
patenthavaren i s[1 god tid. att han ges 111öjlighet att inställa sig. Han får ställa fr{1gor
SLlm lir av betydelse i liren det.

a

b) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la dcmande de
brevet europeen ou du brevet europeen en
cause:
C) l'indication dcs faits qui necessitent la
mesure d'instruetion:

(2) Begiiran skall innehålla:
aJ namn pä den som begärt bevisupptagning och dennes adress samt uppgift om i
vilken stat han har hemvist eller siite allt angivet ptt sätt sägs i regel 26.2.c;
bl uppgifter som gör det möjligt att
identifiera den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet:
C) uppgift 0111 de omst[indigheter bcträffande vilka bevisning skall upptagas:
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d) die Bezeichnung der Beweismittcl;
eJ die Darlegung und dic! Glaubhaftmachung des Grunds, der dic Hesorgnis
rechtfertigt, dal3 die Hcweisaufnahmc zu
einem späteren Zeitpunkt erschwcrt oder
unmöglich sein wird.
(3) Der Antrag gilt erst als gcstcllt, wcnn
<lie BcwcissicherungsgcbUhr entrichtct worden ist.
HJ Fiir dic Entschcidung iibcr elen Antrag
uncl för cinc daraufhin erfolgendc Bcwcisaufnahme ist das Organ des Europäischcn
Patentamts zuständig. das die Ents1.:heidung
zu trdfen hättc, fUr dic die zu beweisenclen
Tatsachcn von Bedeutung scin können. Dic.:
Yorschriften des Obc.:rcinkomrncns Uber dic
Hcweisaufnahmc in den Vcrfahren vor dem
Europiiischen Patcntamt sind cntsprechend
anzuwenden.

(d) particulars of the way in which
cvidcnce is to be taken:
(e) a statement cstablishing a prima jacie
case for fcaring that it might subsequenlly
bccomc more difficult or impossible lo take
evidcnce.
(3) The rcquest shall not be deemed to
have becn filed until the fce for conscrvation o( evidence has been paid.
(4J The dccision on the requst and any
resulting taking of evidcnce shall he incumbcnt upon the departmcnt of the European Patent Officc rcquired lo take the
decisiL1n liablc to be :~ffretcd by thc facts
ll> be cstahlished. The provisiLlllS of th1·
Convcntion with rc.:gard to the taking of
evidence in proecedings bcforc thc European Patent Office shall be applicable.

Regel 76

Rule 76

Niedcrschrijt iiber 111ii11dliche Verlzand/1111ge11 1111d Bewcisa11j11alz111c11

/\-Ji1111tes oj oral procecdillf?S

Obcr cine mUndliche Verhandlung
mlcr Beweisaufnahmc wird c.:inc Niederschrift aufgcnommen. dic den wesentlichen
Gang cler mUndlkhen Verhandlung odcr
Bcweisaufnahme,
die
rcd1tscrhcblichcn
Erklänmgcn dcr Bcteiligten und dic Aussagen dcr Bctciligtcn. Zcugen •Jder Sachverständigen sowic das Ergebnis cincs Augenscheins enthalten soll.
!:2l Dic Nieclerschrift Uber die Aussage
cines Zeugcn. Sachvcrstiincligen oder Beteiligten wird diesem vorgeksen ocler zur
Durchsicht vorgelcgt. In der Nicdcrschrift
wird vermcrkt, daf3 dics geschchcn und die
Niederschrift von der Person genehmigt ist,
die ausgesagt hat. Wird die Niedcrschrift
nicht genehmigt, so werden die Einwcndungcn vermcrkt.
(Jl Dic Niederschrift wird von dem
Hcdiensteten, der die Niedcrschrift aufnimmt. und von dem Hediensteten, dcr die
mUndliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet. unterzeichnet.
!4) Die Beteiligten erhaltl:n eine Abschrift der Niederschrift.

Minutcs of oral proceedings and of
thc taking of cvidcnce shall be drawn up
containing the essentials of the oral procecdings or of the taken of evidcnce. the
relevant statements made by thc parties,
the testimony of thc parties. witnesses or
experts and lhe result of any inspection.

(!)

and oj taking oj e1•idc11cc
(1)

(2) The minutes of the testimony of a
witness. expert or party shall be read out
or submittcd to him so that hc may examine
them. It shall be noted in thc minutes that
this formality has bcen carried out and that
the person who gave the tcstimony approvcd
the minutcs. Tf his approval is not given.
his objections shall be noted.
(3) The minutes shall be si gned by the
employee who drew thcm up and by the
employcc who conducted thc oral proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a
copy of the minutes.
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d)

J'indication de la mesure d'instruction;

e) un expose du motif justifiant la pn:somption selon Jaquelle l'instruction pourra
ctre ulterieurement plus difficile Oll meme
impossible.
(3) La requcte n 'est rcputec presentee
qu'apres paicment de la taxe de conservation de la prcuve.
(4) La dccision sur la requctc ainsi que
toute mesure d'instruction sont prises par
l'instance de l'Office europcen des brevets
ljUi aurait cte appelee a prendrc la decision
pouvant ctre affectec par les faits dont la
preuve doit ctre apportcc. Les dispositions
de la convention relatives it J"instruction
dans les procedures dcvant l'Office europcen des brevet sont applicablcs.

d) uppgift om vilket slags bevisning som
skall upptagas;
e) angivande av de omständigheter som
gör sannolikt att det kommer att bli svt1rare
eller omöjligt att senare upptaga beviset.

(3) Begäran anses ej framställd förrän avgift för hevisupptagning till framtida säkerhet erlagts.
(4) Beslut rörande begäran samt bevisupptagning till följd av s[1dant beslut ankommer pt1 det organ inom det europeiska
patentverket som det skulle ha ftlegat att
meddela det beslut för vilket den omstiindighet beträffande vilken bevisning skall
upptagas kan vara av betydelse. Konventionens bestämmelser rörande hcvisupptagning
vid handläggning inför det europeiska patentverket äger motsvarande tillämpning.

Rl\l{le 7()

Regi'! 76

Proces-1·erhal de.1· prvddure.1·
orales et des i11.1·tmction.1·

Protokoll l'id 1111111tlig f örha11dlin1: och l'id
bn·isu f1 ptagn ing

(I) Les procedures orales et les instructions donnent lieu a l'Ctablissement d'un
pmces-verhal contenant J'essentiel de la
proccdure onde ou de l'instruction. les declarations pertinentes des parties et les depositions des parties. des tcmoins ou des
experts ainsi que le resultat de la descente
~ur les Jieux.

(I) Vid muntlig förhandling och vid bevisupptagning skall föras protokoll. vilket
skall innehålla en redogörelse för det väsentliga av vad som förekommit vid den
muntliga förhandlingen eller bevisupptagningen, uttalanden av parterna som är av
betydelse. utsagor av parter. vittnen eller
sakkunniga samt vad som framkommit vid
syn.
(2) Uppteckning i prot1)knll av utsaga av
vittne. sakkunnig eller part skall läsas up1:
för denne eller föreläggas denne för genomläsning. I protokollet skall antecknas att
detta skett och att uppteckningen godk[ints
av den som avgivit utsagan. Godkännes ej
uppteckningen, skall de erinringar som
framföres mot denna antecknas.

(2l Le proccs-verbal de la deposition
d'un tcmoin. d'un expert ou d'une partie
lui est lu ou lui est soumis pour qu'il en
prenne connaissance. Mention est portec au
proccs-verhal que cette forma Iitc a cte
accomplie et quc Je proces-verbal a etc
approuvc par J'auteur de la deposition.
Lorsquc Je proccs-verbal n ·est pas approuve.
les objections formulecs sont mentionnccs.
(3) Le proccs-verbal est signc par l'agent
qui l'a Ctabli et par l'agcnt qui a dirigc
la proccdure orale ou l'instruction.

(4l Une copie du prnces·verbal est remise
aux parties.

Cl) Protokoll skall undertcånas av den
tjänsteman som förde detta och av den
tjänsteman som ledde den muntliga förhandlingen eller bcvisupptagningen.
t4) Parterna skall erhålla avskrift av protokollet.
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Kapitel 111

Chapter 111

Zustellungen

N otifications

Regel 77

Ru/e 77

A /fgemeine Vorschrif ten iiher
Z 11.1·1e/111nge11

General provisions on notification.1·

(l J ln den Vcrfahren vor dem Europäischcn Patcntamt ist Gcgenstand eincr
Zutcllung cntwcdcr das Original des
zuzustellcnden Schriftsti.icks odcr cinc vom
Europäischen Patentamt be;;laubigte Abschrift dicses Schriftsti.icks. Jcdoch bedi.irfcn
Abschriften von Schriftstiiden, dic von
Bcteiligten cingereicht werden, keiner Beglaubigung durch das i;;:uropäischc Patentamt.
( 2) Dic unmittelbare Zustcllung wird bewirkt:
a) durch dic Post;
bl durch Obergabc im Europäischen Patentamt;
c) durch öffentlichc Bckanntmachung.
(3) Dic Zustcllung durch Vcrmittlung der
Zentralbehörde fi.ir den gewerbliehen
Rechtsschutz eines Vcrtragsstats erfolgt naeh
den Vorschriftcn, dic von dieser Bchörde
in nationalcn Verfahren anztiwcnden sind.

(1) ln proceedings before the European
Patent Office, any notification shall be of
the original of thc documcnt to be notified
or of a copy thercof certified by the European Patent Office. Ccrtification shall not,
however, be required in respect of copies
of documcnts emanating from thc parties
themsclves.

Regel 78

Rule 78

(2) Direct notification shall be madc:
(a) by post;
(b) by delivery on the premises of the
Europcan Patent Office; or
(c) by public notification.
(3) Notifieation through the central industrial property offiee of a Contracting
State shall be made in accordance with the
provisions applicable to the said officc in
national proceedings.

Zustellung d11rch die Post

Notification by po.1·1

(I) Entseheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesctzt wird, Ladungen
und andere vom Präsidenl•~n des Europäischen Patcntamts bestimmte Schriftstiicke
werden durch eingeschriebcncn Brief mit
Riicksehein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post, mit Ausnahme der
in Absatz 2 genannten, erfolgen mittcls
eingeschriebenen Briefs.

(I) Decisions incurring a time limit for
appeal, summonses and other documents
as decided on by the President of the
European Patent Officc shall be notified
by registercd letter with advice of dclivery.
All other notifications by post, except thosc
refcrred to in paragraph 2, shall be by
registered letter.

(2) Zustellungen an Empfänger, die
weder Wohnsitz noeh Sitz im Gebiet eines
Vcrtragsstats haben und eincn Vertretcr
nach Artikel 133 Absatz 2 nicht bcstellt
haben. werden dadurch bewirkt. daB das
zuzustcl Iende Schriftsti.ick als gewöhnlicher
Brief unter der dem Europäischen Patentamt bekanntcn lctzten Anschrift des Emp-

(2) Notifications in respect of addressces
not having either a residcnce or their
principal places of business within the territory of one of the Contracting States and
who have not appointcd a representative
in accordancc with Article 133, paragraph
2, shall be effected by posting the document
to be notified as an ordinary letter bearing

3 51

Prop. 1977/78: I. Del C
Chapitre 111

Kapitel 111

Significations

Delgivning
Regi'! 77

Disposition.i· g1;11,;rn/e.1· sur les signifin11io11s

A lln1iin11a bes1iin1111el.H•r om delgfrning

(Il Les significations prcvues dans les
prnccdurcs devant l'Office europccn des
brevets portern soit sur !'original de Ja
pii:ce ~l significr. soit sur une copie de cette
pii:cc ccrtifiec con[orme par l'Officc europcen des brevets. Toutefois. la eertification
n'est pas rcquise pour les copies de picccs
produitcs par les parties elles-mcmcs.

(Il Vid handläggning inför det europeiska patentverket skall delgivning äga rum
genom överl~imnandc av antingen den handling som skall delgivas i original eller en av
det europeiska patentverket bestyrkt avskrift
av denna handling. Avskrift av handling
som ingivits av part behöver dock icke bestyrkas av det europeiska patentverket.

(21 La signification directc est faite. soit:
al parlaposte:
h) par remisc dans les locaux de l'Office
europccn dcs brevets;
cl par publication.
!J) La signification par l'intcrmediaire du
service central de ia propriete industrielle
d'un Etat contractant est faite conformement aux dispositions applicables audit
service dans les proccdures nationalcs.

(21 Direkt delgivning vcrkställe-;
a) med posten.
bl genom överlämnande det europeiska
patentverkets lokaler eller
el genom kungörelse.
(3 l Delgivning genom fördragsslutande
stats nationella patentmyndighet skall verkställas enligt de bestiimmelser som gäller
för denna myndighet vid nationellt förfarande.
/frgd 78

l'ostdelgil'lling

Significatio11 par la poste

( I l Les dccisions qui font courir un delai
de recours, les citations ct toutcs piCccs pour
lesquelles le president de l'Office europccn
des brevets prescrit qu'il sera fait usage de
ce mode de signifieation sont significes par
lcttre recommandee avec demande d'avis de
reception. Les autres significations par la
poste, a l'exccption de celles visces au paragraphc 2, sont faites par lcttre recommandce.
(2) Les significations dont les dcstinataires
n'ont ni domicile ni siege sur le territoire
d'un Etat contractant ct n'ont pas designe
un mandataire conforrnement a I'article
133, paragraphe 2. sont faites par remise
a la poste de la piece a signifier, sous forme
de lcttrc ordinaire portant la derniere
adresse du destinataire connue de l'Office

t I) lkslul som medför att frist för besv~irstalan

börjar löpa samt kallelser och
andra handlingar som det europeiska patentverkets president bestämmer skall delges genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Annan delgivning med post,
utom sådan delgivning som avses under 2,
skall verkställas genom rekommenderat
brev.
(2) Delgivning med den som ej har vare
sig hemvist eller säte inom fördragsslutande
stats område och ej heller har förordnat ombud på sätt sägs i artikel 133.2 skall verkställas genom att den handling som skall
delges avsändes med posten i vanligt brev
under mottagarens för det europeiska patentverket senast kända adress. Delgivning
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fängcrs zur Post gegehen wirJ. Die Zustellung wird mit dcr Aufgabe zur Post als
bcwirkt angesehen, selbst wcnr1 der Bricf als
unbestcllbar zuriickkommt.

( 3) Bei der Zustellung mitt els eingeschriebencn Briefs mit oder ohne Riickschein gilt dieser mit dem zeh:iten Tag naeh
der Abgahe zur Post als zugestellt. es sei
denn, daf3 das zuzustellend1~ Schriftstiick
nicht ndcr an einem sp~iter,:n Tag zugegangen ist: im Zweifcl hat das Europäisehe
Patentamt den Zugang des Sehriftstiicks
und gegebenenfalls den Tag des Zugangs
nachzuweisen.

(4) Die Zustellung mittel; eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rlicksehein gilt
aueh dann alt bewirkt, wcnn die Annahme
des Briefs verweigert wird.
(5) Soweit die Zustellung durch die Post
durch die Absätze l bis 4 nicht geregelt ist.
ist das Recht cles Staats ar1zuwcnden, in
dessen Hoheitgebiet clie Zustellung erfolgt.

Regel 79

the last address of thc addressce known to
the Europcan Patent Office. Notificalion
shall be deemcd to have been made when
dcspatch has taken plaee, even if the letter
is returned to the sendcr owing to the
impossibility of delivcring it to the addressec.
(3) Where notification is effected by
registcred letter, whether nr not with advicc
nf delivery, this shall be deemed to be
delivcred to the addressee on thc tcnth day
following its posting. unlcss the Jctter has
failed tL1 reaeh the acldressee or has rcached
him at a later date: in the event of any
dispute, it shall be incumbent nn the
Eurnpean Patent Office to establish that
the letter has reaehed its destination or to
establish the date on whieh the letter was
dclivered to thc addressee, as the ease may
be.
(4) Notification
hy registered letter.
whether or not with aclvice of dclivery, shall
be deemed to have been effected even if aecep:anee of the letter has been refused.
(5) To the extent that notification by post
is not covered hy the provisions of this
Rulc, the law nf thc Statc on the territory
of whieh thc notification is made shall
apply.

Rule 79

Zu.we//u11g durch u11mittelb1il·e Ubergabe

Notificatiun by delivery by hand

Die Zustellung kann in den Dienstgebäuden des Europäischen Patentamts durch unmittelbare Obergabe des Schriftstiieks an
den Empfänger bewirkt werden, dcr dabei
den Empfang zu bescheinigen hat. Die
Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn
der Empfänger die Annahme des Schriftstiicks oder die Bescheinigung des Empfangs
verweigert.

Notifieation may be effceted on the
premises of the European Patent Office by
delivery by hand of the document to the
addressee, who shall on delivery acknowledge ist receipt. Notification shall be
deemed to have taken place even if the
addressee refuses to accept the document
or to acknowledge reeeipt thereof.

Regel 80

Rrlle 80

Öffent/iche Zustell.wg

Public notif ication

(1) Kann der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festgestellt werden, so wird
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

(I) lf the address of the adressee cannot
be established, notifieation shall be effected
by public notiee.
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curnpeen des brevets. La signification est
rcputfr faitc des lors quc la rcmise i1 la
P<)Ste a cu lieu. meme si la lettn: est
renv,)yfr i1 l"expcditeur faute d'avoir pu
ctre dcJivrCC it Sllll dcstinataire.

anses ha ägt rum vid avsändanckt. :iven om
brevet äterkommer till avsändaren såsom
<Jbeställbart.

(3 l LorsqUL' la signification est faite par
lcll re recnmmandec avec ou sans demande
d"avis de reception, cellc-ci est reputce
remise i1 son destinataire le dixieme jour
aprcs la remise
la poste.
moins que la
picce a signifier ne lui soit pas parvenue
ou ne lui soil parvenuc qu"a une date ultfrieure; en cas de contestation. il incombe
i1 J"Officc curopecn des brevets d'ctablir
quc la lettre est parvenuc a destination ou
d'ctahlir. le cas echcant. la date de sa remise
au destinataire.

t3J Verkställes delgivning genom rekommenderat brev med eller utan mottagningsbevis. skall detta anses ha kommit adressaten tillhanda tionde dagen efter avsändandet. utom i fall dä brevet icke kommit
adressaten tillhanda eller kommit honom
tillhanda senare. Vid tvist ankommer det på
det europeiska patentverket att styrka att
brevet kommit adressaten tillhanda eller, i
förekommande fall. att styrka vilken dag det
kommit adressaten tillhanda.

(4) La signifo.:ation par lettre recommandec avec ou sans demande d"avis de
reception est rcputec faite mcme si la lettre
a cte refusee.
(.5) Pour autant que la signification par la
poste Il "est pas cnticrement reglee par les
dispositions de la prcsente regle, le droit
applicablc en matiere de signification par
la poste est celui de l'Etat sur le territoire
duquel la signification est faite.

(4) Delgivning
genom rekommt:nderat
brev med eller utan mottagningshevis anses
ha ägt rum även om adressaten vägrat mottaga brevet.
(.5) I den mån delgivning med post icke
regleras av bestämmelserna i denna regel,
skall lagen i den stat inom vars omriide delgivningen sker tillämpas.

a

a

Regle 79

Regel 79

SiRnification par remi.1·e directe

Delgivning ge110111 direkt iiverliim111111de

1.a signification peul clrc effectuee dans
les locaux de l'Office europeen des brevets
par remise directe de la piece signifier au
destinataire qui en accuse reception. La
signification est reputee faite meme si le
destinataire refuse d'aecepter la piece a
signifier ou d'en accuser reception.

Delgivning kan äga rum i det europeiska
patentverkets lokaler genom att handlingen
direkt överlämnas till adressaten, som därvid skall erkänna mottagandet. Delgivning
anses ha ägt rum även om adressaten vägrar att mottaga handlingen eller erkänna
mottagandet av denna.

a

Regle 80

Regel 80

Signification publique

Kungörelsede/givning

(1) S'il n'est pas possible de connaitre
l'adresse du destinataire, la signification est
faite sous forme de puhlication.

l I) Kan mottagarens adress icke utrönas.
skall delgivning ske genom kungörelse.
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(2) Der Pr~isident <les Europäisehen Patcntamts bestimmt, in wcleher Weisc <lie
öffentlichc Bckanntmachung erfolgt und
wann die Frist von cinem Manat zu laufen
beginnt, nach dcrcn Ablauf das SchriftstUck
als zugestdlt gilt.

(2) The President of the Europcan Patent
Offiee shall dctcrmine how the public notice
is to be given and the beginning of the
period of one month on thc cxpiry of whieh
the doeument shall be deemed to have bccn
nolificd.

Rule 81
'/.11slel11111g an Ver/rcter
(1) Ist cin Vertretcr bestellt wordcn, so
werden die Zustellungen an den Vertreter
gerichtet.
(2) Sind rnchrere Vertretcr för einen
Betciligten bestellt, so genUgt die Zustellung
an einen von ihnen.

Notification

10

represe11tati1·e.1·

t I) If a representative has been appointecl,
notifieations shall be addresscd to him.

(3) Habcn
mehrere Beteiligte einen
gemeinsamen Vertreter, so genUgt clie
Zustellung nur eines Sehriftstticks an den
gemeinsamen Vertreter.

(2) If several such represcntatives have
becn appointed for a single interested party,
notification to any one of them shall be
sufficient.
(3) If several interestecl parties have a
common representative, notification of a
single document to the common representative shall be sufficicnt.

Regel 82

Rule 82

11ei/1111g von Zustellungsmängeln

Jrregularitie.1· in the 1101ificatio11

Kann das Europfösche Patentamt die
formgerechte Zustellung eines SchriftstUcks
nicht nachweisen oder ist das SchriftstUcks
unter Verletzung von Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt das Sc:hriftstUck als
an dem Tag zugestellt, den das Europäische
Patentamt als Tag des Zugangs nachweist.

Where a doeumenl has reachcd the addressee, if the European Patent Officc is
unable to prove that it has been duly notificd, or if provisions rclating to ils notification have not becn ohserved, thc document shall be deemed to have been notificd
on the date established by the Europcan
Patent Office as the date of receipt.

Kapitel IV

Chapter IV

Pristen

Time limits

Regel 83

Rule 83

Berechnung der Fris.ten

Calculation of time /imit.1·

( l) Die Fristen werden naeh voilen
Tagen, Wochen, Monaten odcr Jahren bereehnct.
(2) Bei der Fristberechnung wird mit
dem Tag hegonnen, der auf den Tag folgt,
an dem das Ereignis eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt
wird: dieses Ereignis kann eine Handlung

(1) Periods shall be la id clown in terms
of full years, months. weeks or days.

(2) Computation shall start on thc day
following the day on which the relevant
event occurred, the event being either a
proeedural step or the expiry of another
period. Where the proeedural step is a noti-
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( 2) Le President de l'Office europcen
des brevets determine les modalites de la
puhlication ainsi que le point de dcpart du
dclai d'un mois a l'expiration duquel le
document est repute signific.

(2) Det europeiska patentverkets president bestämmer på vilket sätt kungörande
skall äga rum och från vilken tidpunkt den
frist på en månad. vid vars utgång handlingen anses delgiven, skall beräknas.

Signif icatio11 a11 111a11dataire ou au
re {I /'l;.\'l'll I a 11 I

Delgi1·11i11g 111ed 0111bud

(.I) Si Ull mandataire a etc dcsignc, les
significations lui sont faites.

(I) Har ombud förordnats, skall delgivning ske med ombudet.

I 2 l Si plusieurs mandataires ont etc dcsigncs pour une seule partie, il suffit que
la signification soit faite a l'un d'entre eux.

(2) Har flera ombud förordnats för en
enda part, behöver delgivning ske endast
med ett av dem.

(3) Si plusieurs parties ont un representant commun, il suffit que la signification
d'une piece en un seul exemplaire soit faite
au representant comrnun.

(3) Har flera parter gemensamt ombud,
behöver endast ett enda exemplar av handlingen delges med det gemensamma ombudet.

Rc'gle 82

Regel 82

Vice.1· de la sig11ifica1io11

Delgivning som ej ske// i fiireskri1•e11
ordning

a

Si. une picce etant parvcnuc
son destinatairc, l'Office curopcen des brevets n'est
pas en mesure de prouver qu'elle a ete
rcgulicrernent signifiee, OU si les dispositions rdatives it la signification n'ont pas
etc observccs, la pii>ce est reputce signifiee it
la <late a laquelle l'Office europecn des
hrevch prouve qu'cllc a etc rei;ue.

Kan det europeiska patentverket icke styrka att handling blivit delgiven i föreskriven
ordning eller har handlingen kommit adressaten tillhanda utan att bestämmelserna rörande delgivning iakttagits, skall handlingen
anses delgiven den dag som det europeiska
patentverket visar att handlingen mottagits.

Chapitre IV

Kapitel IV

Dela is

Frister

lfrgle 83

Regel 83

Calcul des ddais

Bcriik11i11g m· fri.1·ter

(I) Les dclais sont fixes en annces. mois.
semaines ou jours entiers.

(I) Frister uttryckes i hela år, månader,
veckor eller dagar.

(2) Le dclai part du jour suivant celui
ou a cu lieu \'evcnement par rcferencc
auqucl son point de dcpart est fixe, cet
evcnement pouvant ctre soit un acte, soit
l'expiration d'un delai anterieur. Sauf dispo-

(2) Beräkning av frist skall börja på den
dag som följer närmast efter den, då den
händelse inträffade som föranleder beräkningen av fristen. Händelsen kan vara antingen en åtgärd eller utgången av tidigare
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odcr der Ablauf cincr friiheren Frist sein.
Besteht dic Handtung in eincr Zustellung,
so ist das maf.lgcblichc Ercignis der Zugang
dcs zugcstellten Schriftstiicks, sofcrn nichts
anderes bestimmt ist.
(3) !st als Frist ein Jahr odl!r eine Anzahl
von J ah ren bcstimmt, so end,~t dic Frist in
dem mal3gcblichcn folgenden Jahr in dem
Mona! und an dem Tag, die durch ihre
Benennung odcr Zahl dem Mona! und Tag
entsprcchen. an dencn das Ereignis eingctretcn ist; hat der betreffcnde nachfolgcndc
Monat keincn Tag mit der entsprechcnden
Zahl. so läuft die Frist am letztcn Tag
dieses Monats ah.
(4) lst als Frist ein Monat odcr einc
Anzahl von Monatcn bcstirrmt. so cndet
die Frist in dem maf.\geblichen folgendcn
Mona! an dem Tag. der durch seine Zahl
dem Tag entspricht. an dem das Ereignis
eingetreten ist; hat der betrdfende nachfolgende Monat kcinen Tag mit der entsprechenden Zahl. so läuft die Frist am
lctzten Tag dieses Monats ah.
()) lst als Frist cine Woche odcr einc
Anzahl von \Vochcn bcstimm;:, so endet die
Frist in dcr maBgcblichen \\'oche an dem
Tag. der durch scine Benennung dem Tag
entspricht, an dem das Ereignis eingetreten
ist.
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fication, the event considaed shall be the
reccipt of the document notified, unlcss
otherwise provided.

t3) When a period is exprcssed as onc
ycar or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent yea_r in the
month having thc same name and on the day
having the same number as thc month and
the day on which the said event occurred,
provided that if the relevant subsequent
month has no day with the same number
the period shall expirc on thc last day of
that month.
(4) When a period is expressed as onc
month or a certain number of months, it
shall expire in the relevant subsequent
month on the day which has the same
number as thc day on which the said event
occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the same
number the period shall expire on the last
day of that month.
(5) When a period is expressed as onc
wcek or a certain number of weeks, it shall
expirc in the relevant subsequent week on
the day having the same name as the day
on which the said event occurred.

Uegel 84

Rule 84

Dauer der Fristell

Duration of time limits

lst im Obereinkommen oder in dieser
Ausfiihrungsordnung cinc Fri>t vorgesehen,
dic vom Europäischen Patcntamt zu bestimmcn ist. so darf diesc Frist auf nicht
weniger als zwci Monate und a1f nicht mehr
als vicr Monatc sowie. we'm besondere
Umständc vorliegen. auf nicht mehr als
sechs Monatc fcstgesetzt werclen. In besondcrs gelagcrtcn Fällen kann die Frist vor
Ablauf auf Antrag vcrlängert werden.

Wherc the Convention or thesc Implcmenting Regulations specify a period to be
determined by thc European Patent Office,
such period shall be not less than two
months nor more than four months; in
ccrtain special circumstances it may be up
to six months. In certain special cases, the
period may be extended upon request.
presented before the expiry of such period.

Regel 85

Rule 85

V erlängerung von Fristen

Extension of time limits

O) Läuft cine. Frist an einem Tag ab, an
dem das Europäische Patent:i.mt zur Ent-

(1) lf a time limit cxpires on a day on
which the European Patent Office is not
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sitinns conlraires. lorsque l'actc est une
signification. l'cvcnement C(lnsiderc est la
reeeptinn de la pi\:ce significe.

frist. Utgöres ;\tgärden av delgivning. iir den
avgörande händelsen mottagandet av den
delgivna handlingen. nm ej annat föreskrives.

(3) Lorsqu'un delai est exprime en une

(3) Är frist ullryckt i :1r. skall den utlöpa
tilliimpligt kllmmande :1r under den miinad
som har samma namn uch p[t dL'n dag som
har samma siffra som den milnad och den
dag dä nämnda hiindelse intriiffadc. f"innes
i ifrågavarande knmmandL' miinad icke ni\gon dag med denna siffra. skall fristen utlöpa sista dagen i den miinaden.

plusieurs annces, il expire, dans J'annec
ulterieure ~t prendre en consideration. le
mois portant le mcme nom et Je jour ayant
le meme quanticme que le mois et le jour
ou ledit evenement a eu lieu; toutefois. si
le mois ulterieur prendre en consideration
11 'a pas de jour ayant le mcme quanticme,
Je delai eonsidcrc cxpire le dcrnier jour de
ce mois.
(.fl Lorsqu\111 delai est cxprimc en un ou
plusieurs mois. il expire. dans le mois ulterieur a prendre en consideration. le jour
ayant le meme quantieme que le jour ou
ledit evenement a eu lieu; toutefois, si le
mois ultcrieur
prendre en considcration
n'a pas de jour ayant le meme quantieme.
Je dclai coosidere expire le dernier jour de
ee mois.
(.'il Lorsqu\111 dela i est exprimc en une ou
plusieurs semaines. il expire. dans la semaine a prendre en consideration. le jour
porlanl le mcme nom que cclui Oll !edil
cvcnement a eu lieu.
Oll

a

a

(4) Är frist angiven till Cll mt111;1d eller
u11ryckt i visst antal m~inadcr. skall den utlöpa tillämplig kommande mtrnad ptt den
dag som har samma siffra som den dag dii
nämnda hiindelse inträffade. Finnes i ifrågavarande kommande mf111ad icke någon
dag med denna siffra. skall fristen utlöpa
sista dagen i den m~\naden.
(.'i) Är frist angiven till en vecka eller
uttryckt i ett visst antal veckor. skall elen
utlöpa tillämplig kommande vecka pii den
dag som har samma namn som den dag då
ifragavarandL' händelse intrliffade.

Reglc 8./

Ucgel fi4

Dtll'<;e dcs clclais

Fristema.1· liingd

Lorsque la convention ou le present reglcment d'execution prcvoit un dclai qui doit
ctre imparti par l'Office europecn des brevets, ce dclai ne peut ni etre inferieur it deux
mois ni superieur it quatrc mois; dans des
circonstances particulicres. il peut clre porte
jusqu'a six mois. Dans certains cas d'espcce,
le delai peut ctre prorogc sur requcte prcsentee avant son expiration.

Föreskrives i konventionen eller i dessa
tilliimpningsföreskrifter alt viss frist skall
bestiimmas av det europeiska patentverket.
får denna frist icke vara kortare iin tvä månader och ej heller längre än fyra mfoader.
Om särskilda omstiindigheter föreligger. får
den dock hestiimmas till högst sex mi'tnadcr.
I särskilda fall för fristen förHingas på begäran som framställes före fristens utgång.

Regel 85
Prorvgatinn des d1'lais

Fiir/ii11g11i11g av frister

(I) Si un delai expire soit un jour 0[1
l'Office curopcen des brevets n 'est pas

( L) Utlöper frist på dag då det europeiska
patentverket icke är öppet för ingivande av
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gegcnnahme von Sehriftsti.icken nieht gcöffnet ist oder an dem gewjhnliehe Postsendungcn aus anderen als d1:n in Absatz 2
genannten Griinden am Sitz eks Europäischcn Patrntamts nieht zugcstellt werden,
so erstreckt sieh die Frist auf den näehtsfolgenden Tag. an dem da> Europäische
Patcntamt zur Entgcgcnnahmc von SchriftstUckcn gcöffnet ist und an dem gewöhnliehe Postsendungcn zugestcllt wcrdcn.
(2) Uiuft cine frist an cin,:m Tag ab, an
dem die Postzustdlung in eincm Vc1iragsstaat odcr zwischen einem Vcrtragsstaat und
dem Europäischen Patentamt allgemcin
untcrhrochcn oda im Ansc:hlu/3 an eine
solchc U ntcrbrcchung gestört ist, so erstrcckt sieh dic Frist flir Betciligte, dic in
dicscm Staat ihrcn Wohnsitz oder Sitz habcn
oder einen Vcrtrctcr mit Geschäftssitz in
dicscm Staat bestcllt habcn, :rnf den crsten
Tag nach Bccndigung dcr lJnterbrcchung
odcr Störung. lst der bctrcfkndc Staat dcr
Sitzstaat dcs Europäischen Patcntamts, so
gilt diesc Vorschrift fiir alle Hctciligtcn. Dic
Daucr dcr Untcrbrcchung od~r Störung dcr
Postzustcllung wird in einer Mittcilung des
Präsidenten des Europiiischcn Patcntamts
bckanntgegchen.
(3) Dic Absätzc I und 2 sind auf Fristen,
dic im Obcrcinkommen vorgcsch..::n sind, in
Fällen cntspr..::chcnd anzuwendcn, in dcnen
Handlungen bci der zustfodigen Behörde
im Sinn des Artikels 75 Absatz I Buchstabe
b vorzunehmcn sind.

open for receipt of documcnts or on which.
for reasons other than thosc rcfcrred lo in
paragraph 2. ordinary mail is not dclivered
in thc loeality in which the Europcan Patent
Office is located, the time limit shall cxtcnd until thc first day thcreaft..::r on whieh
the Eurnpcan Patent Offie..:: is opcn for
rec..::ipt of documrnts and on whieh ordinary
mail is delivcred.
(2) lf a time lim it ..::xpires 011 a day on
which therc is a general interruption or
subsequcnt dislocation in the delivcry of
mail in a Contracting Statc or betwcen a
Contraeting Statc and the Europcan Patent
Office. th..:: time limit shall extcnd to the
first day following the end of th..:: period of
interruption or dislocation for parties resident in the Stat..: eonccrn..::d or who hav..:
appointed r..::presentativ..::s with a plac..:: of
business in that State. In thc casc where the
State conccrn..::d is thc Stat..: in whieh thc
European Patent Offic..:: is located, this
provision shall apply to all parties. Th..::
duration of thc abovem..::ntion..::d period shall
be as stated by thc Presid..::nt of thc Europ..::an Patent Officc.
( 3) Paragraphs I and 2 shall apply 11111tatis 11111/andis to th..:: time lirnits prnvided
for in thc Convcntion in the casc of transaetions to bo.: carricd out with the comp..::tent authority within thc mcaning of Artiek
75, paragraph I !b).

Kapitel V

Chaptcr V

Anderungen und Berichtigungen

Amendments and corrections

Regel 86

Tfole 86

Anderung der europiiischen Patentanmeldung

Amendmelll of the F.uropean patent
application

(l) Vor Erhalt des curopäischcn Rcehcrehenberiehts darf dcr Anmeldcr die Beschrcibung, dit Patcntanspriiehc oder dic

(1) Bcfore reeeiving thc European search
rcport the applicant may not amend th..::
description, claims or drawings of a Euro-
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ouvert pour recevoir le dcpöt des pieces,
soit un jour ou le courrier normal n'est pas
distribue dans la !ocalitc ou cet Office est
situe, pour des raisons autres que celles
indiquces au paragraphe 2, le delai est
proroge jusqu'au premier jour suivant celui
ou l'Office europeen des brevets est ouvert
pour recevoir ee depöt et ou le courrier
normal est distribuc.

handlingar eller på dag då av annan orsak
än de so;n anges under 2 ordinarie postutdelning icke äger rum på den ort där det
europeiska patentverket är beläget, förlänges fristen till därnäst följande dag, då
det europeiska patentverket ~ir öppet för ingivande av handlingar eller ordinarie postutdelning äger rum.

(2) Si un delai cxpirc soit un jour ou
se produit unc interruption generale de la
distribution du courrier, soit un jour de
perturbation resultant de cette intcrruption
dans un Etal contractant ou entre un Etat
contractant ct l'Office europcen des brevets,
le delai est proroge jusqu'au premier jour
suivant la fin de cettc periodc d'interruption
ou de pcrturbation pour les parties qui ont
leur domicilc ou leur sicgc dans cet Etat
ou qui ont designe des mandataires ayant
lcur domicilc ou leur siege dans cet Etat
Au cas ou l'Etat concerne est l'Etat ou l'Office europecn des brevets a son sicge, la
presente disposition est applicable a toutes
les parties. La durce de cctte periode est
indiquec par le President de l'Office europeen des brevets.
(J) Les paragraphes I ct 2 s'appliqucnt
aux dclais prevus par la convention Iorsqu'il
s'agit d'actcs a accomplir aupres de l'administration visec a I'articlc 75, paragraphe
1. lettrc bl.

12) Utlöper frist pil dag då avbrott föreligger i postgången i fördragsslutande stat
eller mellan fördragsslutandc stat och det
europeiska patentverket eller då oregelbundenheter uppkommit i sådan postgång till
följd av dylikt avbrott, förlänges fristen för
part som har hemvist eller säte i ifrågavarande stat eller som förordnat omhud med
säte i den staten till den första dagen efter
det att avbrottet eller oregelbundenheterna
upphört. Är denna stat den stat i vilken det
europeiska patentverket är beläget, gäller
vad nu sagts samtliga parter. Den tid under
vilken sådant avbrott eller sådana oregelbundenheter föreligger skall tillkännages av
det europeiska patentverkets president.

Chapitre V

Kapitel V

Modifications et corrections

Ändringar och rättelser

Regle 86

Regel 86

Mvdif ication de la demande de brevet
curopeen

Andring al' europeisk pate11tc111siika11

(J) A moins qu'il n'en soit dispose autrement, le demandeur ne peut modifier la
deseription, les revendieations ou les dessins

(1) Om ej annat föreskrives, får sökanden icke ändra beskrivning, patentkrav eller ritningar i europeisk patentansökan in-

(3) V:id som sägs under I och 2 äger
motsvarande tillämpning på frist som anges i konventionen och som h~inför sig till
åtgärd som skall vidtagas hos behörig myndighet enligt artikel 75.1.h.
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Zcichnungen dcr europäischen Patentanmeldung nicht ändcrn, sowcit nichts anderes
vorgcschrieben ist.
(2) Nach Erhalt des curopäischen Recherchenbcrichts und vor Erhalt des erstcn
Bescheids der Priifungsabteilung kann der
Anmclder von sich aus die Beschreibung,
die Patentanspriiche und die Zeichnungen
ändern.
(3) Nach Erhalt des ersten Beschcids der
Priifungsabteilung kann der Anmelder von
sich aus <lie Beschreibung, clie Patentanspriiche und <lie Zeichnungcn einmal ändern. sofern die Änderung glcichzeitig mit
der Erwidcnmg auf den Bescheid eingcreicht wird. Wcitere Änderungen können
nur mit Zustimmung der Priifungsabteilung
vorgenommen werden.

l3) After receipt of the first communication from the Examining Division the applicant may, of his own volition. amcnd oncc
the description, claims and drawings provided that the amcndmcnt is filcd at the
same timc as the rcply lo thc communication. No furthcr amendment may be madc
without the conscnt of the Examining
Division.

Regel 87

Rule 87

V 11 terschiedliche Patentanspriiche,
Beschreibungrn 1111d Zeich111mgen fiir
verschiedene Staaten

Di/ ferent claims, description and
drawings for di/ f erent St ales

Stellt das Europäische Patcntamt fest,
daf:I fiir einen oder mehrere der benannten
Vertragsstaaten der Inhalt einer friihcrcn
europäischcn Patcntanmeldung nach Artikel
54 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik
gehört, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent fiir
diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentanspriiche und, wcnn es das
Europäische Patentamt för erfordcrlich hält,
untcrschiedliche Beschrcibungen und Zeichnungen enthalten.

If the European Patent Office noles that,
in respect of one or somc of the designatcd
Contracting States, thc content of an carlier
European patent application forms part of
the state of the art pursuant to Articlc 54,
paragraphs 3 and 4. thc Europcan patent
application or Europcan patent may contain for such Statc or States claims and. if
the European Patent Officc considers it
necessary, a descriplion and drawings which
are different from those for the other designated Contracting States.

Regel 88

R11/e 88

Bcrichtigung von Miingeln in den beim
E11ropäische11 Patentamt eingereichten
Unterlagen

Correction of errors in doc11111ent.1· filed wirh
the European Patent Of fice

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und
Unrichtigkeiten in den beim Europäischen
Patentamt eingereichten Unterlagen können
auf Antrag berichtigt werden. Eetrifft jedoch
der Antrag auf Bereichtigung die Beschreibung, <lie Patentanspriiche od1!r die Zeich-

Linguistic errors. errors of transcription
and mistakcs in any documcnt filcd with thc
European Patent Office may be corrccled
on request. However, if the request for such
corrcction eoncerns a dcscription. claims or
drawings, thc correction must be obvious

pcan patent application except whcre otherwisc provided.
(2) After receiving thc Europcan search
report and before rcccipt of the first communication from thc Examining Division.
thc applicant may, of his own volition,
amend the description, claims and drawings.
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d'une demande de brevet europeen avant
d'avoir re'<u le rapport de recherche europeenne.
(2) Apres avoir re'<u
le rapport de
recherche europeenne et avant d'avoir re'<u
la premiere notifieation de la division d"examen. le demandeur pcut. de sa propre initiative. modifier la description. les revendications et les dessins.
(3) Apres avoir re'<u la premicre notification de la division d"examen. le demandeur peut. de sa propre initiative. modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins i1 la condition que la
modification cl la rcponse a la notification
soient concomitantes. Toutes autres modifieations ulterieures sont subordonnces i1
l"autorisation de la division d"examen.

nan han mottagit den europeiska nyhetsgranskn ingsrapporten.
(2) Efter det sökanden mottagit den europeiska nyhetsgranskningsrapporten men
innan han mottagit första anmodan från
prövningsavdelningen får sökanden självmant ändra beskrivning. patentkrav och ritningar.
(J l Efter det att första anmodan från
prövningsavdelningen har mottagits får sökanden sj~ilvmant en gfog ändra beskrivning. patentkrav och ritningar. under föruts~ittning att ändringen och svaret pä unJerr~ittelsen
inges samtidigt. Ytterligare
ändringar får ej göras utan prövningsavde\ningens medgivande.

/frgel 87
Re1·e11dicatio11s, description et dessins
diffhents pour des Etat.1· difNrents

Skilda patemkrav, beskrivningar och
ritningar fiir olika stmer

Si l"Office europcen des brevets constate
4ue. en cc qui concerne un ou plusieurs des
Etats contractants dcsigncs, le contcnu d"une
dcmande de brevet europcen antcrieure est
cornpris dans l'Ctat de la technique en vertu
dcs dispositions de rarticle 54, paragraphes
3 et 4. la demande de brevet europeen ou
le brevet europcen peut comporter des
revendications qui diffi:rent. accompagnees,
si l"Office europcen des brevets l\~stime
necessaire. d'une description et de dessins
qui diff~rent cgalement. selon qu'il s"agit de
l"Etat Llll des Etats en cause ou d'autres
Etats contractants dcsigncs.

Finner det europeiska patentverket sävitt
avser en eller flera av de designerade fördragsslutande staterna att innehället i tidigare europeisk patentansökan utgör del av
teknikens stfodpunkt i enlighet med artikel 54 ..1 och 4. fttr den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet
för denna stat eller dessa stater innehålla
patentkrav och. om det europeiska patentverket anser erforderligt. beskrivning och
ritningar som skiljer sig frän de patentkrav,
den beskrivning och de ritningar som gäller
för övriga designerade fördragsslutande stater.

R(~gle

88

Regel 88

Correction d'erreur.v dans le.\" pih:l's so11111i.re.1
cl /'0//iCI' l't1/"0fJ<;e11 de.1· hrevl'ts

Riittl'l.w' m· fel i handlingar som ingivits till
111'1 europeiska patentverket

Les fautes d'cxpression ou de transcription ct les crreurs contenues dans toute
piece soumise a l'Office europeen des brevets peuvent etre rectifiees sur requete.
Toutefois, si la requete en reetifieation
porte sur la description. les revendications

Sprttkliga fel. skrivfel och oriktigheter
handling som ingivits till det europeiska
patentverket får rättas på begäran. Avser
emellertid begäran om rättelse beskrivning,
patentkrav eller ritningar, måste rättelsen
vara uppenbar i den meningen att det ome-
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nungcn, so muB die Berichtigung derart
offensichtlich sein, dal3 sofort erkennbar ist,
daB nichts anderes beabsichtigt sein konnte
als das, was als Bcrichtigung vorgcschlagen
wird.

m the sensc that it is immcdiately evident
that nothing clse would havc bcen intcnded
than what is offcrcd as thc correction.

Regel 89

Rule 89

Berichtig1111g vo11 Fehi'em in
E11t.l'cheid1111ge11

Correction of error.1 in decisio11.1·

In Entscheidungen dcs Europäischen Patcntamts können nur sprachliche Fehlcr,
Schreibfchlcr und offenbare Unrichtigkeiten
berichtigt werden.

In dccisions of thc European Paknt Offiee, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be
Cllm.::ctcd.

Kapitel VI

Chapter VI

Unterbrcchung dcs

Interruption of proceedini.:s

~·erfahrens

Regel 90

R ule 911

U11tcrbrecl11111g de.1· V e1fahre11.1·

lnterruption o/ prucecdings

(I) Oas Verfahren vor dem Europäischcn
Patentamt wircl unterbrochen:
a) im Fall des Todes odcr der fehlcnclen
Geschiiftsfiihigkcit des Anmelders oder Patenlinhabers ocler der Person, die nach dem
Heimatrecht des Anmc\ders oder Patcntinhabers zu dessen Vertrctunf: bcrechtigt ist.
Slll;rnge die genanntcn Ercignissc die Vertrclllngsbefugnis eines nach Artikel 134
bestelltcn Vcrtreters nieht beriihren, !ritt
cine Untcrbrcchung des Veri'ahrens jedoch
nur auf Antrag diescs Vertrct,~rs ein:
b) wenn der Anmcldcr ocler Patentinhaber aufgrund eines gegcn ~;ein Vcrmögen
gerichtetcn Verfahrens aus rechtlichen
Griindcn vcrhindert ist, das Verfahren vor
dem Europäisehen Patentamt fortzusetzen:

( I) Procccdings bcforc the European
Patent Office shall be interruptcd:
(al In the evcnt of thc dcath or legal
incapacity 0f the applicant for or proprietor
of a European patent or of the person
authorised hy national law to act on his
behalf. To the cxtent that the above events
do not affect the authorisation of a representative appointed under Articlc J 34.
proceedings shall hc intcrruptcd only on
application by such representative:

c) im Fall dcs To(lcs oder der fehlenden
Geschäftsfähigkcit cines Vertrcters des Anmelders uder Patentinhabcrs.
(2) Wird dem Europiiischcn Patcntamt
bckannt, wer in elen Fällen des Absatzes l
Buchstaben a und b die Berechtigung erlangt
hat, das Verfahren vor dem Europäischen

(b) in the event of the applicant for or
proprietor of a Europcan patent, as a rcsult
of somc action taken against his propcrty,
being prcvcntcd by legal reasons from
continuing the proceedings bcfore the European Patent Office:
(e) In thc event of thc cleath ur legal
irn.:apacity of the n.::presentativc of the
applicant for ur prnprietor of a Europcan
patent.
{2) Whcn, in thc cases rcfcrred to in
paragraph 1(a) and (b), the Europcan
Patent Offiee has becn informed of thc
identity of the person authoriscd to cuntinue
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ou les dessins, la rectification doit s'imposer
a l'cvidence, en ce sens qu'il apparalt immcdiatement qu'aucun texte autre que celui
resultant de la rectification n'a pu etre
cnvisage par le demandeur.

delbart inses att något annat ej kunde ha
avsetts än vad som föreslås som rättelse.

Ri!gle 89

lfrgel 89

Rectifirntio11 d'erreurs dam les decisions

Riitlel.H· av fel i hn-/111

Dans les decisions de l'Office europeen
des brevets, seules les fautes d'expression,
de transcription et les erreurs manifcstes
peuvent etre reetifices.

1 det europeiska patentverkets beslut får
endast språkliga fel, skrivfel och uppenbara
oriktighcter rättas.

Chapitrc VI

Kapitel VI

Interruption de la procedure

A vbrytandc al· handläggningen

R<~gle

90

Intermption de la prodd11re
(1) La proccdure de vant l'Office europeen

des brevets est interrompue :
a) en cas de deces ou d'incapaeitc. soit
du demandeur ou du titulaire du brevet
europeen. soit de la personne qui est habilitee, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet europecn,
a representcr I'un ou l'autre. Toutefois, si
ces cvcnemcnts n'affectent pas le pouvoir du
mandatairc dcsignc en appl ication de I'article 134. la proccdure n'est interrompue
qu'a la demande du mandataire;
b) si le demandeur ou le titulaire du
brevet europcen se trouve dans I'impossibilite juridique de poursuivre la proccdure
devant l'Office europcen des brevets a
raison d'une action engagee contre ses
biens;
c) en cas de deces ou d'incapacite du
mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet europeen.
(2! Si l'Office europeen des brevets a
connaissance de l'identite de la personne
habilitee a poursuivre devant lui la procedure dans les cas vises au paragrape 1,

Regel 90

A 1·hrytwule m· ha11dliigg11inge11

(I) Handläggningen vid det europeiska
patentverket skall avbrytas:
aJ om sökanden eller innehavaren av europeiskt patent eller den som enligt tillämplig nationell lag är berättigad att förctdida
nägon av dessa avlider eller förklaras sakna rättshandlingsförmåga; inverkar sådan
omständighet ej pä behörigheten för ombud
som förordnats enligt artikel 134, skall
handHiggningen dock avbrytas endast pä
ombudets begäran;
bi om sökanden clkr innehavaren av
europeiskt patent på grund av att åtgärd
vidtagits mot hans egendom icke lagligen
kan fortsätta att föra talan i ärendet vid det
europeiska patentverket;

c) om ombud för sökanden eller innehavaren av europeiskt patent avlider eller förlorar sin rättshandlingsförmåga.
(2) Får i fall som avses under 1. a och
b det europeiska patentverket kännedom
om vem som är behörig att föra talan vid
den fortsatta handläggningen vid det euro-
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Patentamt fortzusctzen, so teilt es dieser
Person und gegebcncnfalls den tibrigen
Bcteiligten mit, daB das Verfahren nach
Ablauf einer von ihm zu bestimmenden
Frist wieder aufgenommen wird.
(3) lm Fall des Absatzes l Buchstabe c
wird das Verfahren wiedcr aufgcnommen,
wenn dem Europ~iisehen Patcntamt die Bestellung eines neuen Vertrctcrs des Anmelders angezeigt wird ode.· das Europäische Patentamt die Anzeigc iiber die
Bestellung eini:s neuen Vertreters des Patentinhabers den iibrigen Bet1~iligten zugestellt hat. Hat das Europäischcn Patentamt
drci ML1nate naeh dem Heginn der Unterbrechung des Vcrfahrens noc:h keine Anzeigc iibcr dic Bestellung eincs neucn
Vcrtretcrs erhalten, so teilt es dem Anmelder
oder Patentinhaber mil:

a) im Fall dcs Artikels 133 Absatz 2,
daB die europäische Patentanmeldung als
zuri.ickgenommcn gilt odcr da;; europäische
Patent widi:rrufen wird. wenn die Anzeige
nicht inncrhalb von zwei Monaten nach
Zustellung dieser Mitteilung erfolgt. oder,
b) wenn der Fall des Artikels 133 Absatz
2 nicht vorliegt, daH das Verfahren vom
Tag der Zustellung dieser Mitteilung an mit
dem Anmelder oder Patentinhaber wieder
aufgenommcn wird.
(4) Die am Tag der Unterbrechung ftir
den Anmcldcr oder Patentinha·1cr laufcnden
Fristen. mit Ausnahme der Frist zur Stellung
des Priifungsantrags und der Frist för die
Entrichtung der Jahresgebi.ihren, beginnen
an dem Tag von ncuem zu laufen, an dem
das Verfahren wieder aufgcnommcn wird.
Liegt dieser Tag später als zwei Monatc vor
Ablauf der Frist zur Stcllung des Pri.ifungsantrags. so kann cin Prtifungsantrag noch
bis zum Ablauf von zwei Monaten nach
diesem Tag gestcllt werden.
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the proceedings before thc European Patent
Office, thc European Patent Officc shall
communicate to such person and to any
interestcd third party that thc proceedings
shall be rcsumed as from a datc to be fixed
by the European Patent Office.
(3) In the ease rcfcrred to in paragrn ph
l(c), the proceedings shall be resumi:\l
when the European Patent Office has been
informcd of the appointmcnt of a ncw
representative of the applicant tlr when the
European Patent Officc has notified tn the
other parties the communication or the appointment of a new representative or the
proprietor of thc patL'Ilt. I f. th· ~e nw 11ths
after thc beginning t)f the interruption c'.·
the procci:dings. the Europcan Patent Officc
has not been informed of the appointmcnt
of a ncw representative. it shall communicate to the applicant for or proprich1r of
the patent:
(al where Article 13.3, paragraph 2. is
applicablc, that the Europcan patent application will be deemed to be withdrawn or
the Europcan patent will be revokcd if the
information is not submittcd within two
months after this communication is notified.
or
(b) where Article 133. paragraph 2. is
not applieable, that the proceedings will be
resumed with the applicant for or proprietor
of the patent as from the datc on which
this communication is notified.
(4) The timc limits, othcr than thc time
limit for making a requcst for examination
and the time Jimit for paying the rencwal
fees, in forcc as regards the applicant for
or proprietor of the patent at the date of
interruption of the procecdings. shall begin
again as from the day on which the proceedings are resumed. If such datc is less than
two months before the end of thc period
within which the rcquest for examination
must be filed. such a request may be filed
up to the end of two months after such
date.
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SllllS les Jcttres a) et h). il adrCSSC U CCt!C
pt::r,;t)nJlC et, le cas frhcant. it tout tiers
participant. unc notification dans laquellc il
est indiquc que Ja procedurc sern reprise a
1·cxpiration du dclai qu'il a imparti.

pciska patentverket, skall verket underrätta
denne och i förekommande fall övriga berörda om att handläggningen aterupptagcs
vid utgången av frist som hcstämmes av det
europeiska patentverket.

(3) Dans le cas vise au paragraphe I.
sous la lettre c). la proccdure est reprise
1,)rsque l'Office europöcn des brevets est
aYisc de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office
a signific au t icrs partieipants I' avis relatif
;'1 la ClHlStitution d\111 nL)uveau mandataire
du titulaire du brevet curopeen. Si. dans un
dclai ek trois mois a comptcr du dchut de
l'intcrruption de la procedure, l'Office eurnpecn dcs hrcvets n\1 pas rci;u d'avis rclatif
:1 la cnnstitutinn crun nouveau mandataire,
il adressc au dcmandeur ou au titulairc du
hrcvet europecn une notification dans laquclle il est indiquc quc :
a I dans le cas vise a l'article 133, paragraphe 2. la demande de brevet europecn
est rcputec retirec ou le hrcvet europcen
est rcvoquc. si !'avis n'est pas produit dans
les ckux mois suivant la signification de
cette notification. ou quc

(3) I fall som avses under I. c skall handläggningen ilterupptagas. n1ir det europeiska
patentverket underr1ittats om att sökanden
förordnat nytt omhud eller niir det europeiska patentverket delgivit övriga parter meddelande om att nytt ombud utsetts av det
europeiska patentets innehavare. Har det
europeiska patentverket icke inom tre månader från det handliiggningcn avhröts erhållit uppgift om att nytt ombud utsetts,
skall det underriitta sökanden eller patenthavaren:

b) dans les cas autrcs que celui vise a
l"articlc 133. paragraphe 2, la proccdurc est
rcprise avec le dernandeur ou avec le titulairc du brevet curopccn a compter du jour
de la signification de cctte notification.
(.f) Les delais en cours a l'egard du demandeur ou du titulaire du brevet curopecn a la date d'interruption de la procedurc, a l'cxception du dclai de presentation
de la requcte en examen et du delai de
paiement dcs taxes annuelles, recommcncent
a courir dans lcur integralitc a compter du
jour de la rcprise de la proccdure. Si ce
jour se situe dans les dcux mois qui precedent l'cxpiration du delai prevu pour la
presentation de la requcte en examen, cctte
requcte peut encore etre presentee jusqu'a
l'expiration d'un delai de deux mois a
compter dudit jour.

a) i fall som avses i artikel 133.2, att den
europeiska patentansökningen kommer att
anses återkallad eller det europeiska patentet kommer att upphävas, om sådan uppgift icke ingivits inom två månader efter
det att denna underrättelse delgivits, eller
h) i andra fall iin som avses i artikel
133.2, att handläggningen kommer att återupptagas med sökanden eller det europeiska patentets innehavare från och med den
dag då denna underrättelse delgivits.
(4) De frister som då handläggningen avbröts löper för sökanden eller för det europeiska patentets innehavare. utom frist för
ingivande av begäran om patcntcrbarhetsprövning och frist för betalning av årsavgifter, börjar ånyo löpa från den dag då
handläggningen återupptages. I nfallcr denna dag mindre än två månader före utgången av frist för ingivande av begäran om patenterbarhetsprövning. får sådan begäran
inges inom två månader efter denna dag.
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Kapitel VII

Chaptcr VII

Verzicht auf beitreibung

Waiving of cnforced rccovcry
procedures

Regel 91

R11/e 91

Ver::.icht au/ Beitreih1111g

Wai\'ing of enforced recovery proct!d11re.1·

Det Präsidcnt des Europäi~;chen Patentamls kann davon abschen, gcschuldetc
Gcldbcträge bcizutreiben, wenn der bcizutrcibende Bctrag geringfiigig odcr die
Beiircibung zu ungcwiB ist.

The President of thc
Office may waive action
rccovery of any sum due
recovercd is minimal or
is too uncertain.

European Patent
for thc enforced
if the sum to be
if such rccovcry

Kapitel VIII

Chapter VIII

Vnterrichtung der öffentlichkeit

Information to the public

Regel 92

Rule 92

Eintragungen in das europiiisclze
Patentregister

Entrie.1· in the Register of European Patents

(1) Im europäischen Paten:register miissen folgcnde Angaben eingetragen werden:
a) Nummer dcr europäischen Patentanmcldung;
b) Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung;
cl Bczcichnung dcr Erfindung;
d) Symbole der Klassifikation der europäischcn Patentanmcldung;
e) die benannten Vertragsstaten;

(Il The Register of European Patents
shall contain the following entries:
(a) number of the European patent application;
(bl datc of filing of thc European patent
application;
(c) title of the invention;
(d) classification code given to the European patent application;
(e) the Contracting States designated;

f) Name, Vornamen, Anscl:rift, Wohnsitz
oder Sitz des Anmelders oder Patentinhabers;

(f) family name, given names, addrcss
and rcsidcnce or principal place of business
of the applicant for or proprietor of the
European patent;
(gl family name, given names and address
of the inventor designated by the applicant
for or proprietor of the patent unless he
has renounced his title as inventor under
Rule 18, paragraph 3;

g) Name, Vornamen und Anschrift des
vom Anmelder oder Patentinhaber genannten Erfinders, sofern er nicht nach
Regel 18 Absatz 3 auf seine N ennung verzichtet hat;
h) Name, Vornamen und Geschäftsanschrift des in Artikel 134 bezeichneten Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers;

(h) family name, given names and address of the place of business of the
representative of the applicant for or proprietor ·af the patent referred to in Article
134;
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Chapitre VII

Kapitel VII

Renonciation au recmnrement par contrainte

Avstående från indrivning

lfrgle (J I

l?cgc/ 9 /

t<c11011c:iatio11 a11 rrco111·rc1m·111 par

A l'St<'irnde f rc/11 i11driv11i11g

('()/lfl'lfillll'

1.e President de l'Offiee curopecn des
brevets peut renoneer it prnccdcr au rceouvrerncnt par contraintc de toutc somme
due si cdle-ci est minime ou si le recouvremcr.t est trop alCatoire.

Det europeiska patentverkets president
för avst[i friin all indriva förfallet belopp.
om beloppet lir ringa eller det är för osäkert huruvida indrivning kan ske.

Chapitre VIII

Kapitel VIII

Information du public

Information till allmänheten

Regel 92
lnscrip1io11.1·

1111

Regi.1·1re e1trO/h;e11 de.1·
hrevet.1·

( l) Les mcntions suivantes sont inscrites
au Registre europeen des brevets :
a) le numcro de la demande de brevet
europecn:
bl la datc de dcpöt de la demande de
brevet europccn:
c) le titre de l'invention;
d) le symbole de la classification attribue
a la demande de brevet europeen;
e) la mention des Etats contractants
dcsignes;
f) les nom, prenoms, adresse et domicile
ou sicge du demandeur ou du titulaire du
brevet europcen;

g) les nom, prenoms et adresse de l'inventeur designe par le dcmandcur ou par
le titulaire du brevet curopeen, pour autant
que l'inventeur n'ait pas rcnonec a etre
designe en tant que tel, ainsi que le prcvoit
la rcgle 18, paragraphe 3;
h) les nom, prcnoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou
du titulaire du brevet europeen, vise a l'artielc 134;

A 111eck11i11t:ar i det europeiska patentregistret

I I) Följande uppgifter skall antecknas
det europeiska patentregistret:
al europeisk patentansökans nummer;
b) dag för ingivande av europeisk patentansökan;
e) uppfinnings benämning;
d) klassificeringstecken som åsatts europeisk patentansökan;
el designerade fördragsslutande stater:

f) sökandes eller patenthavares efternamn. förnamn, adress samt hemvist eller
säte:

gl i fråga om uppfinnare som angivits av
sökande eller av patenthavare, efternamn,
förnamn och adress, i den mån uppfinnaren icke enligt regel 18.3 avstått från att anges som uppfinnare;
h) i fråga om sådant ombud för sökande
eller patenthavare som avses i artikel 134,
ombudets efternamn, förnamn och kontorsadress;
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i) Prioritätsangaben (Tag, .Staat und Aktenzeichcn dcr friiheren Anmddung);

(il priority data (datc, State and file
numbcr of the pn:vious applicationl;

j) im Fall dcr Tcilung dcr curopäischcn
Patentanmeldung die Nummern der europäischen Teilanmeldungcn;
k) bei europäisehen Teilanmeldungen
und bci den nach Artikel 61 Absatz 1
Buchstabe b eingereichten ncucn curopäischen Patentanmeldungen die untcr den
Buchstaben a. b und i vorbcsehenen Angaben fiir die friihere europäischc Patcntanmeldung;

(j) in the event of a division of the
European patent application, thc numbcrs
of the European divisional applications;

I) Tag dcr Veröffentlichung dcr curopäiscben Patentanmcldung und gegebcnenfalls Tag dcr gesonderten Veröffentlichung
des europäischen Rechcrchenbcrichts;

(I) date of publication of the European
patent application and whcre appropriate
<late of the scparate publication of the
Europcan scarch rcport;

m) Tag der Stellung eine> Priifungsantrags;

(m) date of filing of thc rcquest for
examination;

n) Tag, an dem dic europäischcn Patentanmeldung zurUckgewicscn oder zuriickgenommcn worden ist oder als zuriickgenommen gilt;

(n) datc on which the European patent
application is refused, withdrawn or deemcd
to be withdrawn;

o) Tag der Bckanntmachung des Hinwciscs auf die Erteilung dcs europäischen
Patents;

(o) <late of publication of the mention of
thc grant of thc Europcan patent;

p) Tag des Er\öschens de~ europäischen
Patents in einem Vertragsstaat während der
Einspruchsfrist und gcgebencnfalls bis zur
rechtskräftigen Entscheidung iiber den Einsprueh;

(p) date of lapse of thc Europcan patent
in a Contracting State during the opposition period and, whcre appropriate, pending
a final decision on opposition;

q) Tag der Einlegung des Einspruchs;

(kJ in the case of European divisional
applications and a new European patent
application under Articel 61. paragraph
!(bl, thc information refcrred to under
sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard
to the earlier European patent application;

(q) date of filing opposition;

r) Tag und Art der Entscheidung iiber
den Einspruch;

(r) date and purport of the decision on
opposition;

s) Tag der Aussetzung und der Fortsetzung des Verfahrens im Fall der Regel

13;

(s) dates of suspcnsion and rcsumption
of procecdings in the cases referred to in
Rulc 13;

t) Tag der Unterbreehung und der
Wiederaufnahme des Verfahrcns im Fall der
Regel 90;

(t) datcs of interruption and resumption
of procecdings in the casc referred ton in
Rulc 90;

u) Tag der Wiedereinsctz:ung in den
vorigen Stand, sofern eine Eintragung nach
den Bucbstaben n oder r erfolgt ist;

(u) date of re-establishment of rights,
provided that an entry has been roade in
accordancc with sub-paragraph (n) or subparagraph (r);
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i) les indications relatives a la prioritc
(date, Etat et numcro de ctep6t de la demande antcrieure):
jl dans le cas de division de la demande
de brevet europcen, les numeros des demandes divisionnaires europecnnes:

i) uppgifter rörande prioritet (dag, stat
och tidigare ansökans diarienummer!:
j l om europeisk patentansökning är delad, numren på de europeiska avdelade ansökningarna;

k) lorsqu'il s'agit soit de demandes divisionnaires europecnnes, soit de nouvelles
demandes de brevet europeen dans le cas
vise a l'article 61, paragraphe I, lettre b),
les indications mentionnecs sous les lettres
al. b) et i) du present paragraphe pour ee
qui est de la demande de brevet europcen
initiale:

k) i fråga om europeisk avdelad ansökan
eller i fråga om nya europeisk patentansökan som inges enligt artikel 61. l.b, de uppgifter som anges under a, h, och i såvitt avser den tidigare europeiska patentansökningen:

Il la date de la publieation de la demande
de brevet europcen et, le cas echcant, la
date de la publication du rapport de
recherchc curopcenne:

]) dag för publicering av europeisk patentansökan och. i förekommande fall, dag
för särskild publicering av europeisk nyhctsgranskningsrapport:

m) la date de la presentation de la requcte en examen:

m) dag för ingivande av begäran om patenterbarhetsprövning:

n) la <late a laquclle la demande de
brevet europcen est rejetee. retirce ou
reputec rctirec:

n) dag då europeisk patentansökan avslagits, återkallats eller ansetts återkallad;

o) la date de la publication de la mention de la delivrance du brevet europeen:

o) dag för publicering av kungörelse om
meddelande av europeiskt patent:

p) la date de la decheance du brevet
europcen dans un Etat contractant pcndant le delai d'opposition et, le cas echeant,
pendant la periode ayant pour terme la <late
a laquclle la decision relative a !'opposition
est passec en forcc de chose jugee:

p) dag då europeiskt patent upphör att
gälla i fördragsslutande stat under inviindningsfrist och, i förekommande fall, under
tiden till dess lagakraftägande beslut i anledning av invändning föreligger:

q l la date du dcpot de J'acte d'opposition:

ql dag då invändning ingivits:

r) la datc ct le sens de la decision relative a ]'opposition;

r) dag för beslut i anledning av invändning samt beslutets innebörd;

sl les datcs de la suspension et de la
reprise de la proccdurc dans les eas vises
a la rcgle 13;

s) dag då handläggning avbrutits och
återupptagits i fall som avses i regel 13;

t) les dates de l'interruption et de la
reprisc de la proccdurc dans le cas vise
a la rcgle 90;

t) dag då handläggning avbrutits och
återupptagits i fall som avses i regel 90;

u) la date du retablissement dans un
droit, pour autant qu'une mention a cte
inscrite ainsi qu'il est prevu sous les lettres
n) ou r) du present paragraphe:

uJ dag då någon återinsatts i sina rättigheter. i den mån anteckning gjorts enligt
vad som sägs under n eller r;

2-t Riksdagen /977 /78. I sam!. Nr I. Del C
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v) dic Einreichung eincs Antrags nach
Artikel 135 beim Europäischcn Patentamt;

(v) the filing of a requst to the European
Patent Office pursuant to Article 135:

w) Rcchte an dcr curopä.schen Patentanmeldung oder am europ~.ischen Patent
und Rechte an diesen Rechten, soweit ihre
Eintragung in Anwendung dieser Ausfiihrungsonlnung vorgenommcn wird.

(w) rights and transfer of such rights over
a European patent application or European
patent where these are recorded pursuant to
these Implementing Regulations.

(21 Ocr Präsident des Eurnpäischen Patentamts kann bestimmen, daf3 in das europäische Patentregister andere als die in
Absatz l vorgesehenen Angaben eingetragen
werden.
(3) Auf Antrag werden AuszUge aus dem
europäischen Patentregister naeh Entrichtung einer VenvaltungsgebUhr erteilt.

('.!) The President of thc European Patent
Office may decide that entries other than
those referrt:=d to in paragraph l shall be
madc in the Register of European Patents.

Regel 93

Rule 93

Von der Einsicht ausges:·h/ossene
Aktenteile

Parts of the file not for i11spectio11

Von der Aktcneinsicht sin.j nach Artikel
128 Absatz 4 folgende Aktenteilc ausge-

schlossen:
a) Vorgänge Uber die Frage der AusschlieBung oder Ablehnung von Mitgliedern
dcr Beschwerclekammern od·~r der GroBen
Bcschwerde kam mer;
bl Entwlirfe zu Entsehcidungen und Bescheiden sowie sonstigc SchriftstUckc, die
der Vorbcreitung von Entscheidungen und
Bescheidcn dicnen und den Beteiligten nicht
mitgcteilt wcrden;
c) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 18 Absatz 3 auf seine
Nennung verzichtct hat:
dl andcrc Schriftstlicke, die vom Präsidcntcn dcs Europäischcn Patcntamts von
dcr Einsicht ausgeschlossen \verdcn, weil die
Einsicht in diese SchriftstUekc nicht dem
Zwcck dient, die öffentlichkcit iiber die
europäische Patentanmeldung oder das
darauf ertcilte europäische Patent zu unterrichten.

(3) Extracts from the Register of European Patents shall be delivered on request
on payment of an administrative fee.

The parts of the file which shall be cxcluded from inspection pursuant to Articlc
128, paragraph 4, shall be:
(a) the documents relating to the cxclusion of or objections to membcrs of the
Boards of Appeal or of the Enlarged Board
of Appeal;
(b) draft decisions and opinions, and all
other documents, uscd for thc preparation
of decisions and opinions, which are not
communicatcd to the parties;
(c) the designation of thc inventor if hc
has renounced his titlc as inventor under
Rule 18, paragraph 3:
(d) any other documcnt cxcluded from
inspcction by thc President of thc European Patent Office on the ground that such
inspection would not serve thc purpose of
informing the public about the Eurnpean
patent application or the rcsulting patent.
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v) la presentation d'unc requck i1 l'Office
eurnpecn des brevets, en applieation de
l'article 135;
w) la constitution de droits sur la demande de brevet curopecn ou sur le brevet
europecn et le transfert de ces droits pour
aulant que l'inscription de ces mentions est
effectuec en application des dispositions du
present rcglement d'execution.
( 2) Le President de l'Office europecn
des brevets peut prescrire que des mentions
autres que celles prevues au paragraphe I
scront inscrites au Rcgistrc europecn des
brevets.
(3) Dcs extraits du Registre europeen des
brevets sont delivres sur rcquete apres
paiement d\111e taxe d'administration.

v) ingivande av begäran till det europeiska patentverket enligt artikel 135:
w.1 uppll\telsc av och överlåtelse av rättighet avseende europeisk patentansökan
eller europeiskt patent, i elen mfm sådan
upphltelsc eller överlt1telsc skall antecknas
enligt vad som siigs i dessa tillämpningsföreskriftcr.
(2) Det europeiska patentverkets president Utr bestämma, att andra uppgifter än
de som anges under I. skall antecknas i det
europeiska patentregistret.

n) Utdrag ur det europeiska patentregistret erhålles p[1 begiiran mot erliiggande
av expeditionsavgift.

Regel 93
Pil~ce.1·

du dos.1·ier exc/uc.1· de /'i11.1pectim1
p11hliq11e

Hw1dli11gar som icke iir olfc111/iga

En vertu des dispositions de \'article 128,
paragraphe 4, les pieces du dossier exclues
de l'inspection publique sont :
a) les pieces concernant l'exclusion ou la
recusation de membres des chambrcs de
recours ou de la Grande Chambrc de
recours:
bJ les prnjets de decisions et d'avis, ainsi
que toutes autres pieces qui servent it la
preparation de decisions et d'avis ct ne sont
pas eommuniquces aux parties:

Med stöd av artikel 128.4 iir följande
handlingar i ärende icke tillgiingliga för
envar:
a) handlingar riirancle jiiv mtlt leclanlllt
i hesviirskammare eller elen stora bcsviirskammaren:

cl les picces concernant la designation de
l'inventeur s'il a renonce
etre clesigne en
tant que tel, en vertu de la reglc 18, paragraphe 3;
cl) toute autrc picce exclue de l'inspection
publique par le President de l'Office europeen des brevets au motif que sa eonsultation nc reponclrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demancle de brevet europeen ou le brevet
europecn auquellc elle a donne lieu.

cl handling till den del denna innehåller
uppgift om uppfinnaren, om denne enligt
regel 18.3 avstti!t fr[m att anges som uppfinnare;
dl annan handling, som enligt beslut av
det europeiska patentverkets president ej
skall vara tillgänglig för envar pi't grund av
att handlingens offentlighet icke skulle bidraga till att ge allmänheten upplysningar
om europeisk patentansökan dler europeiskt patent som meddelats på grund av
denna ansökan.

a

hJ utkast till beslut och utlf1tanden samt
andra handlingar som anviindes vid utarbetande av beslut och utlåtanden nch som ir:ke
tillstiilles parterna:
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l?egcl 94

lfole 94

D11rchf iiltru11g der A ktc•1ci11sicht

Proccdure.1· for tlte i11spection of f ilc.1·

(I) Die Einsicht in dic Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischcr Pa!ente wird in das Original oder
in eine Kopie gewährt. Fi.ir die Akteneinsicht ist cine Vcrwaltungsgebiihr zu entrichten.
!2) Die Akteneinsieht wird in den Dienstgcb~iuden
des Europäischen Patentamts
gcwährt. Auf Antrag wird die Einsicht in
eine Kopie der Akten curop:iischer Patcntanmcldungen uncl europföschcr Patente auch
in den Dicnstgebäuden der Zentralbehörde
fiir den gewcrblichen Rcchtsschutz dcs Vertragsstaats gewährt. in dessen Hoheitsgcbict
dcr Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz
hat.
L\) Auf Antrag wird die Aktcneinsicht
dureh Erteilung von Kopien gcwiihrt. Diese
Kopien sind gcbi.ihrenpflichtig.

( I) I nspection of the files of European
patent applications and of European patents
shall be of the original documents or of
copics thercof. It shall be subject to thc payment of an administrative fce.

!3) On rcquest. inspcction of thc filcs shall
be cffcctcd by mcans of issuing copics of
file doeuments. Such copies shall incur fees.

!4l Auf Antrag stellt da> Europäische
Patenlarnt beglaubigte Kop.en der europäischen Patcntanrneldung gegen Eintrichtung einer Verwaltungsgebiihr aus.

(4) The European Patent Office shall
issue on rcquest ccrtified copies of the
Europcan patent application upon payment
of an administrative fce.

Rl'gel 95

Rule 95

A11sk1111/1 a11s den Akten

Communication of information contained
in the f iles

Das Europiiischen Patentamt kann vorbchaltlich der in Artikel 128 Absätze I bis 4

Subject to the rcstrictions provided for in
Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rulc
93, thc European Patent Office may, upon
requcst, communieate, information conccrning any file of a European patent application or Europcan patent subject to the paymayt of an administrative fcc. Howcver, the
Europcan Patent Office may rcquire the
cxcrcise of thc option to obtain inspection
of thc filc itself should it deem this to be
appropriate in view of thc quantity of information to be supplied.

und Regel 93 vorgesehenen Beschränkungen

auf Antrag und gegen Entrichtung cincr
Verwaltungsgebiihr Auskiinfte aus den
Akten curopäischer Patentanmeldungen
oder europäisehcr Patcnte crtcilen. Das
Europäischc Patentamt kann jcdoch veriangen, dal3 von der Möglichkcit dcr Aktcneinsicht Gcbrauch gemacht wird. wenn <lies
im Hinblick auf den Umfang der zu ertcilenden Auskiinfte zweckmi13ig erscheint.

(2) The inspection shall take place on thc
premises of thc European Patent Officc.
However. on requcst. inspcction of copies of
the filcs shall take place on the premises of
thc central industrial property office of thc
Contracting State on whose territory the
person making the requcst has his rcsidcncc
or principal place of business.
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Ri:gle Y4

Regel 94

;\fudulifrs de l'impection p11bliq11e

Siitt alt hcreda al/111ii11!zctc11 tillgii111? till
handlingama

(I) L'inspection publique <les dossiers de
demandcs de brevet europcen et de brevets
europeens portc soit sur les pieces originales,
soit sur <les copies de ces pieccs. Elle est
subordonnec au paiement d':me taxe d'administration.
(2) L'inspection publique a lieu dans les
locaux de l'Office europcen des brevets.
Toutefois, sur requctc, l'inspection publiquc
de copies des dossiers a lieu dans les locaux
du service central de la propricte industrielle
de l'Etat contractant sur le territoire duqucl
le requerant a son domicilc ou son sicge.

(I) Den som önskar taga del av handling
ärende rörande europeisk patentansökan
eller europeiskt patent äger mllt erfäggande
av expeditionsavgift taga del av originalhandlingen eller avskrift av denna.

(3) Il est proccde, sur requcte, a l'inspcction publiquc, en delivrant <les copies des
picces des dossiers. Une taxe doit etre
acquittee pour l'obtention de ces copies.
(4) Sur requcte, l'Office europeen des
brevets delivre des copies certifiees conformes de la demande de brevet europccn
moyennant le paiement d'unc taxe d'administration.

(3) På beg;iran iiger ucn som lin,;kar taga
del av handling erhttlla avskrift av handlingen. För s{1dan avskrift uttages avgift.

(2) Dc.:n som iinskar taga dcl av handlingen får göra detL1 i det .:urnpl'iska patentverkets lokakr. P~I b..:g;ira11 I;\r han dock
taga del av avskrift av hand!ing<.:n lws den
natilll1ella patc11t111y11dighcten i den fordragsslutande stat inom var-; 01111 ade han
har hemvist eller siitc.:.

(4) På begiiran och mot erl;iggande av
c.:xpeditionsavgift skall eld eurnpc.:iska patentverket utfarda bestyrkta avskrirtc.:r av
europeisk patentansökan.

Reg/e 95

Regel 95

Comm1mication </'informations

Upplysning om in11ehill/c1 i /rnll(/li11gar

contenues dans les dossiers
Sous reservc des rcstrictions prevues a
l'article 128, paragraphes I ii. 4 et a la reglc
93, l'Office europcen des brevets peut. sur
requete, communiquer dcs informations
contenues dans les dossiers de demandes de
brevet europeen ou de brevets europcens
moyennant le paiemen~ d'une taxc d'administration. Toutefois, l'Office curopccn des
brevets peut exiger qu'il soit fait usage de
Ja possibilite du rccours a l'inspcction
publiquc du dossier, s'il l'cstime opportun
en raison de la quantite dcs informations a
fournir.

I den mån hinder ej mötc.:r på grund av
vad som sägs i artikel 128.1-4 och regd
93, får det europc.:iska patentverket på begäran och mot erlliggande av expeditionsavgift lämna upplysning om innehållet i
handling i ärende rörande europeisk patentansökan eller europeiskt patent. Det europeiska patentverket får emellertid kriiva att
vederbörande utnyttjar möjligheten att taga
del av handlingen, om verket med hiinsyn
till mängden av begärda uppgifter finner
detta lämpligt.
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Regel 96

R11/e 96

W eitere Veröff entlich1rnge11 des

A dditional p11blicatio11s by the

Europiiischen Paten!amts

E11ropl.'w1 Patent Officc

(1) Der Präsidcnt des Europäischen Patentamts kann bestimmen, daB und in
welcher Form die in Artikel 128 Absatz 5
vorgcschen Angabcn Drittcn mitgcteilt oder
veröffentlicht werden.

(I) The President of the Europcan Patent
Office may providc that, and in what form,
the data rcfcrred to in Article 128, paragraph .S, shall be communicated to third
parties or published.

(2) Der Präsident des Europäischcn Patentamts kann bestimmen, daB und in
welcher Form neue odcr get.nderte Patentanspri.iche. dic nach dem in Regel 49 Absatz 3 genannten Zeitpunkt eingcgangen
sind, veröffentlich werden und daB cin
Hinweis auf Einzclhciten solcher Anspri.iche
im Europäischen Patcntbktt bekanntgemacht wird.

(2) The President of the Europcan Patrnt
Officc may provide for thc publication of
new or amcndcd claims rcceivcd afto:r thc
time mentioncd in Rulc 49. p<1ragraph 3.
thc form of sw:h publication and thc cntry
in thc Europcan Patent Bulletin of particulars eoncerning such claims.

Kapitel IX

Chapter IX

Rcchts- und Amtslililfc

Legal and Administrath·c Co-Opcrntion

Regel 97

R11/e 97

Verkl'hr des Europiiischen f'atellta111ts mit
Behörde11 der Vertragsstaaten

Comm1111icarions be111·ee11 thc European

(1) Bci Mittcilungen, dic sich aus der
Anwendung des Obereinkommens ergeben,
verkehren das Europäische Patcntamt und
die Zcntralbchördcn för den gewerblichen
Reehtsschutz der Vcrtragsstaaten unmittclbar miteinander. Das Europäische Patentamt und die Geriehte sowie die i.ibrigen Behörden der Vertragsstaaten können miteinander durch Vermittlung dcr Zentralbehörde för den gewerbliehen Rc:chtsschutz verkehren.
(2) Dic Kosten. die durch die in Absatz
1 genannten Mittcilungen entstehen, sind von
der Behörde zu tragen, die C:ic Mitteilungen
gemaeht hat; dicse Mitteilungen sind gebi.ihrenfrei.

(I) Communications betwccn th..: European Patent Office and thc c..:ntral industrial propcrty offie..:s of the Contracting
States which arise out of thc application
of the Convcntion shall be cffceted dircctly
betwcen thesc authorities. Communications
between thc Europcan Patent Office and
the courts or othcr authorities of the Contracting States may be cffectcd through
thc intcrmediary of the abovc central industrial property officcs.
(2) Expcnditurc in rcspect of communications under paragraph I shall be chargeable to thc authority making the communications, which shall be exempt from fces.

Patent Oj j ice and the authorities oj
thc Contracting Sta/1'.1·
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Regle 96

Regel 96

Autre.1· puh/ications de l'Office europeen
des brevets

Y t:erligare publikationer I rån det
europeiska patentverket

<I) Le President de l'Officc curopeen des
brevets pcut prescrirc la communication
a d.::s ticrs ou la publication dcs indications
visecs a l'articlc 128, paragraphe 5, ainsi
que la forme sous laquelle cctte communication ou cette publication est faitc.
(2 l Le President de l'Office curopccn des
brevets pcut prescrire la publication de revcndications nouvdles ou modifiees. qui ont
etc dcposees aprcs l'cxpiration du delai vise
:1 la regle 49, paragraphc 3, et la formc de
cette publication, ainsi que la publication
au Bulletin curopccn <les brevets d'un avis
conccrnant certains points particuliers de
tellcs n:vcndications.

(1) Det europeiska patentverkets president får föreskriva, att de uppgifter som anges i artikel 128. 5 skall utlämnas till tredje
man eller publiceras samt i vilken form detta skall ske.

(2) Det europeiska patentverkets president får föreskriva. att nya eller ändrade
patentkrav, som ingivits efter den tidpunkt
som avses i regel 49. 3. skall publiceras och
i vilken form detta skall ske samt att vissa
uppgifter rörande sådana patentkrav skall
införas i den europeiska patenttidningen.

Chapitre IX

Kapitel IX

Assistancc judiciaire et administrative

Rättsligt och administrativt samarbete
Regel 97

Cu1111111111icatiuns entre /'Office europeen
clfs hrcn•t.1· er les administrations des
Etat.1· contractants

Skriftl'iixli11g mellan clet eurupeiska pate11t-

< 1l L'Office curopecn dcs brevets ct les
si:rviccs ccntraux de la propriete industrielle
1.ks Etats CLH1lraetants corrcspondent direetement lors4ue les eommunications qu'ils
cchangent decouknt de l'application dcs
dispositions de la convcntion. L'Officc curopecn dcs brevets et les juridictions ou les
autres administrations des Etats contractants
peuvcnt correspondre par l'intermediaire des
services centraux de la propriete industrielle
dcs Etats contractants.
(2) Les frais resultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont a la
chargc de !'administration qui a fait la
communication; ccs communications ne
donnent lieu a la perception d'aueune taxe.

(I) I frågor som uppkommer vid tillämpning av konventionen skall skriftväxling
äga rum direkt mellan det europeiska patentverket och de nationella patentmyndigheterna i de fördragsslutande stat.:rna.
Skriftväxling mellan det europeiska patentverket och domstolar eller andra myndigheter i de fördragsslutande staterna får äga
rum genom förmedling av de ovannämnda
nationella patentmyndigheterna.

1·erket och myndigheter i fiirdragssl11ta11de
stater

(2) Kostnader som uppkommer vid
skriftväxling som avses under J skall b~iras
av den avsändande myndigheten. Avgift får
ej uttagas för sådan skriftvlixling.
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Regel 98

Rule 98

Akteneinsicht durclz Gericlzte wzd Belzörden
der Vertragsstaaten oder durch deren
Vermittlutzg

lnspection of files by or via courts or
autlzorities of the Contracting States

(I) Die Einsicht in die Akto:n einer europäischen Patcntanmeldung od~r eines europäischen Patents durch Gerio:hte und Behören dcr Vertragsstaaten wird in das
Original oder in eine Kopic g·~währt; Regel
94 ist nicht anzuwendcn.

(1) lnspection of the files of European
patent applications or of European patents
by courts or authoritics of the Contracting
States shall be of the original documents
or of copies thereof; Rule 94 shall not
apply.

(2) Gerichtc und Staatsanwaltschaften der
Vcrtragsstaatcn könncn in Verfahren, die
bei ihnen anhfogig sind, Dritten Einsicht
in die vom Europäischen Pa;:entamt iibermitteltcn Akten oder Kopien der Akten gewähren. Die Akteneinsicht wird nach Maf3gabe des Artikels 128 gewährt; die Verwaltungsgebiihr fiir die Aktcneinsicht wird
nicht erhobcn.
(3) Oas Europäische Patentamt wcist die
Gerichte und Staatsanwaltscha.ftcn der Vertragsstaaten bei der Obcrmittlung der Akten
oder Kopicn der Akten auf dic Beschränkungen hin, denen die Gewährung der Einsicht in die Akten cincr europäischen Patcntanmcldung oder cincs europäischen Patents an Dritte nach Artikel 128 Absätzc l
und 4 untcrworfen ist.

(2) Courts or Public Prosecutors' Offices
of the Contracting States may, in the course
of their procecdings, communicate to third
parties filcs or copies thereof transmitted
to them by the European Patent Office.
Such communications shall be effected in
accordance with the conditions laid down
in Article 128; they shall not incur thc payment of the administrative fee.
(3) The European Patent Offiee shall, at
the time of transmission of the files or
eopies thercof to the courts or Publie Prosccutors' Offices of the Contracting States,
indicate such n:strictions as may, under
Articlc 128, paragraphs I and 4, be applicable to the communication to third parties
of filcs concerning a European patent application or a European pah:nt.

Regel 99

Rule 99

V erfahren bei Rechtshilfeersuchetz

Procedure for letters rogatory

(I) Jcdcr Yertragsstaat bestimmt eine
zcntrale Behördc, dic vom Eur~päischen Patentamt ausgehende Reehtshilfrcrsuchcn entgcgcnztmehmcn und dem zmtändigcn Gericht odcr dcr zuständigen Bchörde zur Erledigung zuzulcitcn hat.
C.'n Das Europäischc Palentamt faBt
Rcchtshilfcersuchen in dcr Sprachc des zuständigen Gerichts oder det zuständigen
Behörde ab oder fiigt den Rechtshilfcersuchen eine Obersetzung in dieser Sprache
bei.

(I) Each Contracting State shall dcsignatc
a central authority which will undertakc to
reci.:ive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them
to the authority competcnt to cxcc:ute them.
(2) The European Patent Office shall
draw up ktters rogatory in the languagc of
the competent authority or shall attach to
such letters rogatory a translation into thc
language of that authority.
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lfrgel 98
Com1111111ic111io11 de dos.1·ier~· 1111x 1ril>1111a11x
er 11d111i11istratio11s des Lta1.1· co111racra111s
011 par le11r i11ter111l;di11ire

Riitr j(ir domstol eller 111y11dig/Je1 i fiirdragssl11talllle stat au taga del a1· handling samt
111iijlig/Jc1 all taga de! av handling hos säda11 domstol clla 111y11dig/n·1

( 1) La communicaliLrn dcs dossiers de
demandcs de brevet curopcen ou de brevets
eurLipfrns aux tribunaux cl administrations
des Etats contractants porte soit sur les
picces originales, soit sur dcs copics de ces
pieccs: la rcglc 9+ n'est pas applicabk.

( 1) Om dnmstol eller myndighet i fördragsslutande stater skall taga del av handling i ~ircndc rörande eurL)pcisk patentansökan eller europeiskt patent. skall domstolen eller myndigheten ft1 tillgång till originalhandlingcn eller avskrift av denna. Regel lJ.:J. ~igcr ej tilHimpning.
( 2 l Domstol l)Ch i\ klagarmyndighet i fördragssl utande stat f[ir vid handHiggning av
:ircndc, som är anh~ingigt vid domstolen
eller myndigheten. låta tredje man taga del
av sådan handling eller avskrift av handling
som liverUimnats (ill domstolen eller myndigheten av det europeiska patentverket.
D;irvid iiger artikel 128 tillämpning. Expeditinnsavgift rt1r ej uttagas.
U) Niir det europeiska patentverket tillstiiller domstol eller äklagarmyndighet i fördragsslutande stal handling eller avskrift av
handling, skall det ange sådana inskriinkningar som enligt artikel 128. l och 4 gäller
i fråga om r~itt för tredje man att taga del
av handling i iirende rörande europeisk patentansökan eller europeiskt patent.

(2) Les juridictions cl ministcres publics
des Etats contractants peuvent. au cours
de procedures en instance devant eux.
CLll11111UlliljUer a dcs tiers les dossiers OU
copics de dossiers qui lcur sont transmis
par l'Orfice europecn des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions
prevues it l'article 128: il n'cst pas pen,:u
de taxe d'administration.
(3) I. 'Office curopeen des brcvl'ls signa le
aux juridictions et ministcres publics dcs
Etats contractants. lorsqu'il lcur transmct
les dossiers ou copics de ces dossiers, les
restrictions auxquelles est soumise, en application de l'articlc 128, paragraphcs 1 cl 4.
la communicatiLlll i1 des ticrs du dossier
d'tme demande de brevet europeen ou d'tm
brevet ctll'L)pccn.

Negel iJ<i
l'rol'l;d11re de.1· co111111i.1'.1·io11.1· rogaruires

Fiirf11ra11de l'id hegiira11 0111 hel'i.1·llflfllagni11g

( 1l Chaque Etat contraetant dcsigne unc
autorite centrale qui assume Ja charge de
reecwiir les cornmissions rogatoires cmanant
de l'Officc europcen des brevets et de les
transmcttrc i1 l'autoritc competente aux fins
d'cxccutiL)n.
(2l L'Officc europeen dcs brevets redige
les commissions rogatoircs dans la languc
de l'autoritc compctcntc ou joint a ccs
commissions une traduction dans la langue
de laditc autoritc.

( 1) Varje l'i.irdragsslutande stat skall utse
en central myndighet, som skall mottaga
begäran Llm bcvisupptagning från det europeiska patentverket samt vidarebefordra sådan begäran till behörig myndighet för
handl~iggning.

t 2) Det eumpeiska patentverket skall avfatta begiiran om bevisupptagning på den
behöriga myndighetens språk eller vid sådan begäran foga översättning till detta
språk.

Prop. 1977/78: I. Del C

378

(3) Vorbehaltlich <ler Absätzc 5 und 6 hat
das zuständigc Gcricht odcr c.ic zusllindigc
Bchördc bci <ler Erledigung cincs Ersuchens
in den Formen zu verfahren. <lie ihr Recht
vorsieht. Sic hat insbesondL:rc gecigncte
Zwangsmittel nach MaBgabe ihrcr Rechtsvorsehriften anzuwenden.

(3) Subject to the provisions of paragraphs 5 and 6. the compdent authority
shall apply its own law as to the procedurcs
to be followcd in cxecuting such requests.
In partietdar. it shall apply apprnpriate
measurcs of compulsion in accordance with
its own law.

(4) !st das ersuehte Gericht odcr <lie ersuchic Bchörde nieht zusfänd1g. so ist das
Rcchtshilfeersuchen von Amts wegen unverzUglich an die in Absatz l genanntc zentrale Hehörde zurUckzusenden. Dic zentrale
Bchördc iibermittelt das Reehtshilfcersuchen. wenn ein anderes Gerieht oder eine
andere Behörde in diesem St:tat zustiindig
ist. diescm Gericht nder dieser Bchördc,
odcr, wenn kcin Gcricht oder kcinc Hehördc
in diesem Staat zustiindig ist. dem Europäischen Patentamt.
(5) Das Europäische Patentamt ist von
Zeit und Ort dcr durchzuflihrenden Heweisaufnahme oder ckr andcren vorsunchmenden gerichtlichen Handlungcn zu benachrichtigcn und unterrichtet scinL·rseits die
betrcffcnden lktciligten. Zeug·~n und Sachvcrstlindig:en.
(6 l Auf Ersuchen des Eurc·pliischen Patentamts gestattet das zustlindige Gericht
oder die zustlindige Hehörde ciie Teilnahme
von l'vl itgleidcrn dcs betrcffcnden Organs
und crlaubt dicscn, an vernommene Personen iiber das Gericht L)der dic Behörde
oder unmittclbar Fragen zu richten.
(7) Fiir die Erledigung vor Reehtshill'ecrsuchen diirfen Gd1iihrcn und Auslagen
irgcndwelcher Art nicht crhoben werden.
Der ersuchtc Staat ist jedoch bcrechtigt. von
<ler Organisation die Erstatlung der an
Sachvcrstlindige und an Dolmetscher gczahlten Entschlidigung sowic eter Auslagen
zu verlangen, die durch das Vcrfahren nach
Absatz 6 entstandcn sind.
(8) Hahen nach dem von dem zus!Undigcn Gericht oder der zustlinci.igen Bd1örde
angcwendctcn Recht die Betciligten sclbst
flir dic Aufnahme der Beweise zu sorgen
und ist das Gerieht oder die Behörde zur
Erledigung dcs Rechtshilfcersuchens auBer-

(4) H the authority to which the letters
rngatory are transmittcd is not cnmpctent
to executc thcm, the letters rogatory shall
be sent forthwith to the central authority
referred to in paragraph I. That authority
shall transmit the letters rogatory cithcr to
the compctent authority in that State. or
to the European Patent Office where no
autlwrity is competcnt in that Statc.

( 5) The European Patent Office shall be
informed of thc time when, and the placc
whcre. the enquiry or other legal measure
is lt) take place and shall inform thc parties.
witnesses and experts concerned.

(6) If so requestcd by the European
Patent Office. the competent authority shall
permit the attendance of mcmbers of the
department concerned and allow thcm to
question any person giving cvidencc either
direetly or through the competent authority.

(7) The execution of letters rogatory shall
not give rise to any reimbursemcnt of fces
or costs of any naturc. Neverthcless. the
Statc in which letters rogatory are executed
has the right to require thc Organisation
to reirnburse any fces paid to experts and
interpreters and the costs incurrcd by the
procedurc nf paragraph 6.
(8) lf the law applied by thc compctent
authority obliges the parties to sccure evidence and the authority is not ablc itself to
execute thc letters rogatory. that authority
may, with the consent of the European
Patent Officc, appoint a suitable person to
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(3) Sans prejudi<.:e des dispositions des
paragraphes 5 et 6, l'autorite compctcntc
appliquc les h)is de son pays en ee qui
eonecrne la proecdure a suivre pour l'exccution desditcs eommissions rogatoires. Elk
applique notamment les moycns de contrainte approprics eonformcment aux lois
de son pays.
(-1-l En <.:as d'in<.:ompctence de l'autnrite
rcquisc, les commissions rogatoires sont
lransmises d'office el sans rt:tard it l'autoritc
ccntrale prcvuc au paragraphe 1. Celle-ei
transmet les <.:ommissions rogatoircs. sclon
le cas. a unc autre autoritc compctente de
cet Etat. ou a l'Offiee europcen clcs brevets
si aucune aulorite n'esl eompctenle dans
Jcdit Etat.

(5 l L'Offiee europcen clcs brevets est informc de la <late et du lieu oi:1 il sera proeede i1 l'instruetion ou i1 !lrnte autre mesure
judieiaire. et il en informe les parties.
tcmoins et experts interesses.

(6) A la demande de l'Offi1.:e europeen
des brevets l'autoritc <.:ompctenl<.: autorise
les membres de l'organisme interessc a
assister a l'execution ct a interroger toule
personne faisant une deposition soit dire<.:lement. soit par l'intermediaire de laditc
autorite.
(7) L'exeeution de commissions rogatoires
ne peut donner lieu au remboursemenl de
taxes ou dc frais de quelque naturc que ce
soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les eommissions sont exceutees a le droit d'exiger
de !'Organisation Je remboursement des indemnites payees aux experts et aux interpretes et <les frais resultant de l'appli<.:ation
de la proecdure prcvue au paragraphe 6.
(8) Si la loi appliquee par l'autorite competente laisse aux parties le soin de rcunir
les preuves, ct si ladite autorite n'est pas en
mesure d'exccuter clle-meme les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l'Office europeen des brevets, en

(3) Om ej annat följer av vad som sägs
under 5 och (), skall den behöriga myndigheten timimpa sin nationella lag vid bcvisupplagning i anledning av s{1da11 begliran.
s;irskilt g~iller att den skall anv~inda l~imp
liga tv:lngsmcdel enligt sin nalionclla lag.

(-!-) Ar den myndighet till vilken begiiran
om bevisupplagning vidarebefordrats icke
behörig att upptaga bevisningen. skall beg~iran utan dröjsmål t1tersändas till den centrala myndighet som avses under I.. Den
centrala myndigheten skall vidarebefordra
bcgiiran till behörig myndighet i den staten
eller. om behörig myndighet ej finnes i den
staten. till del europeiska patentverket.

!:il Det europeiska patentverket skall unnm tid o<.:h plats for bevisupptagning eller annan åtgiird. och verket skall
underriitta berörda pancr. vittnen o<.:h sakkunniga hiirnm.

derr~ittas

(6) P[1 begäran av det europeiska patentverket skall den behöriga myndigheten tilllåta befattningshavare vid berört organ att
n;irvara vid bevisupptagning samt att. direkt eller genom myndigheten. stiilla frågor
till envar som avger utsaga.

(7) För bevisupptagning i anledning av
begiiran som här avses får icke uttagas avgift eller krävas ersättning för kostnader av
något slag. Den stat i vilken bevisupptagningen äger rum är dock berättigad att av
organisationen kräva ersättning för arvode
till sakkunniga och tolkar samt för kostnader som uppkommit till följd av förfarande som avses under 6.
(8) Om enligt den lag som tillämpas av
den behöriga myndigheten det åligger parterna att svara för bevisupptagning och
myndigheten icke har möjlighet att upptaga
begärd bevisning, får myndigheten med det
europeiska patentverkets medgivande för-
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stanck. so kann das Gerkht od.:r die Behörde mit Einverstlinclnis des Europiiisehcn
Patcntamts cinc geeignete Person mit der
Erlcdigung bcauftragen. lki clcr Einholung
dcs Einvcrstiindnisscs dcs Europäischen Patentamts gibt das zustlindigc Gcricht ocler
die wstlindigL' lkhörde die ungcfähre Höhe
der Kosten an, die durch diöcs Verfahren
entstehen. Durch das Einverständnis dcs
Eurnpäisehen Patentamts wire! clie Organisation verprtiehtet. die entstehcnclen Kosten
zu erstatten; ohnc ein St)khes Einverstiindnis
ist dic Organisation zur Zahlung cler Kosten
nicht verpflichtet.

do so. Whcn seeking the consent of the
European Patent Office. thc ClHnpetent
authority shall indicalc the approximate
cPsts whieh Wt)uld result from this procedurc. lf the Eurnpean Patent Office gives
its consent. thc Organisatinn shall rL·imhursL'
any costs incurrcd: without sud1 ',111sL'nl. .:;._.
Organisation shall not be liabk for swi'
costs.

Kapitel X

Chaptcr X

Vertrctung

Rcprcsenhttion

R<'gcl WO

Rulc I 00

Bcstcl/1111g einc.1· ge111einsame11 Vertrcters

Appoi111111e111 oja co111111011 reprcse111111ive

(I) Wird einc europäisehe Patentanmel-

clung von mehrcrcn Personen ei :igereicht und
ist im Antrag auf Ertcilung cincs europäischcn Patents kein gemeinsamer Vertreter
bczeichnet, so gilt cler Anmelder. cler im
Antrag als crstcr genannt ist, als gemeinsamer Vcrtretcr. lst ciner der Anmcldcr
jedoch vcrpflichtct, cincn zugelassencn Vertrcter zu bestcllen. so gilt dicscr Vertreter
als gemeinsamer V crtreter. sof·~rn nicht der
im Antrag als crster genannte Anmclder
einen zugelassenen Yertreter bestcllt hat.
Entsprechendes gilt fiir gemeinsame Patentinhaber uncl mehrere Personen, die gemeinsam einen Einsprueh oder einen Antrag auf
Beitritt einreichen.
(2) Erfolgt im Laufc dcs Verfahrens cin
RechtsUbergang auf mehrere Personen uncl
haben cliesc Personen kcinen gemeinsamen
Vertreter bezeichnet, so ist Absatz J entspreehend anzuwenclen. Ist eine entspreehende Anwendung nicht möglich, so fordert das
Europäische Patentamt die genannten Personen auf, innerhalb von zwei Monaten
einen gemcinsamen Vertreter zu bestellen.
Wird dieser Aufforderung nicht entsproehen,
so bestimmt clas Europäische Patentamt den
gemeinsamen Vertreter.

( l) lf thcrc is mon: than onc applicant
and the request for the grant of a Europcan
patent docs not name a common representative, the applicant first named in thc
requcst shall be consiclered to be the common representative. However. if onc of
the applicants is obliged to appoint a profcssional representative this representative
shall be considered to be the common representative unless the first named applicant
has appointed a professional representative.
The same shall apply mulllti.1· 11111ra11di.1· to
thircl parties aeting in common in filing
notice of opposition or intervention and to
joint proprietors of a European patent.
(2) If, during the eourse of proceeclings.
transfer is made to more than one person.
and such persons have not appointed a
common representative, paragraph I shall
apply. Tf such application is not possible,
thc European Patent Office shall requirc
such persons to appoint a common representative within two months. If this rcquest
is not compliecl with, thc European Patent
Office shall appoint the common representative.
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charger une personne habilitfr a cet effet.
En Llcmandant le consentcment de rOfficc
L'urnpccn dcs bn.:vcts. l'autoritc competente
indiquc le montant approximatif dcs frais
qui resultcraient de eettc intervention. Le
consentcmcnt de l'Officc europecn dcs
brevets impliquc pour rorganisation robligation de rcmbourscr ces frais; s'il n'a pas
donnc son consentemcnt. !'Organisation n'est
pas rcdevable de ccs frais.

ordna Himplig person att upptaga bevisningen. N~ir det europeiska patentverkets
medgivande begäres. skall den behöriga
myndigheten ange de ungdärlig:a kostnader
som bevisupptagningen kan medföra. Ger
det europeiska patentverket sitt medgivande. blir organisationen skyldig att ersätta
dessa kostnader. Utan sådant medgivande
är organisationen icke skyldig att svara för
sådana kostnader.

Chapitre X

Kapitel X

Representation

Representation
R ei;el 1110

[)(;.1·ig1wtio11 d'1111 repr(:.1·e11tw11 com11H111

J-"iirord111111de m• ge111e11s11111t 0111h1ul

(I) Si une demande est dcposee par plusicurs personncs ct si la requcte en delivranee du brevet europfrn ne designe pas
de representant eommun. le demandeur
eitc en premier lieu dans la rcquete est rcputc etre le repn:sentant commun. Toutefois.
si un dcs dcmandeurs est soumis ~L !'obligation de designer un mandataire agree. ce
mandataire est considerc comme le representant comrnun, it moins 4ue le dcmandeur
cite en premier licu n 'ait lui-meme dcsignc
un mandataire agrec. Ces dispositions sont
applicablcs a des tiers intervcnant conjointcment pour former une opposition ou une
rcquete en intervention ainsi qu'a dcs cotitulaircs d'un brevet europeen.
(2) Si, au cours de la procedure. un transfer! de droits intervicnt au profit de plusicurs pcrsonnes ct si ccs personnes n'ont
pas dCsignc de representant commun, le
paragraphc I est applicablc. Si son application est impossible, l'Office europccn des
brevets invite les ayants droit a designer cc
representant commun dans un delai de
deux mois. S'il n'est pas dCf6re a cctte invitation, l'Officc europecn des brevets
designe lui-meme le representant commun.

(I) Göres europeisk patentansökan av
flera sökande och anges icke gemensamt
ombud i anhällan om meddelande av europeiskt patent, skall den sökande som först
nämnes i anhällan anses som gemensamt
ombud. Är emellertid nägon av sökandena
skyldig att förordna ett auktoriserat ombud,
skall detta ombud anses såsom gemensamt
ombud. om ej den först nämnde sökanden
förordnat auktoriserat ombud. Vad nu sagts
äger motsvarande tillämpning: i fråga om
flera som gemensamt innehar europeiskt patent och i fråga om flera som gemensamt
gör invändning eller gemensamt inträder i
invändningsförfarande.

(2l Sker under förfarandet överlåtelse av
rättighet till flera och har dessa icke förordnat gemensamt ombud, äger vad som
sägs under I. tillämpning. Är sådan tillämpning icke möjlig, skall det europeiska patentverket anmoda dem att inom två månader
förordna gemensamt ombud. Efterkommes
ej anmodan, skall det europeiska patentverket förordna gemensamt ombud.
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Regel /(}J
Vollmacht
( l l Dic Vertreter vor dem Europäischen

Patentamt haben cine untcrzcichnetc Vollmacht zu den Akten cinzureichen. Die
Yollmacht kann sich auf eine oder mehrerc
europäische Patcntanmcldungcn oder ein
oder mchrcrc europäischc Patc1te crstrecken
und ist in <ler ensprechenden Sttickzahl einzureichen.

( 2) Die Betciligten können allgemeinc
Vollmachten cinreichen. dic eincn Vcrtreter
zur Yertretung in allen ihrer, Patentangclcgenheitcn hevollmächtigen. Die allgemcine
Vollmacht braucht nur in eincm Sttick cingereicht zu wcrden.
(3) Ocr Präsidcnt <les Europäischcn Patentamts kann Form und lnhalt

a) ciner Vollmacht, die dic Vertretung
von Personen im Sinn dcs Artikels 133
Absatz 2 hctrifft. und
h) einer allgcmeincn Vollm~.cht
bcstimmen und im Amtsblatt des Europäischen Patcntamts bckanntmachen.
(4) Wird dem Europäischen Patentamt
<lie Bestellung eines Vcrtreters mitgcteilt,
so ist <lie Vollmacht för diesen Vcrtreter
innerhalb von zwci Monatcn nach dicscr
Mitteilung cinzureichcn. Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten
dic Handlungen des Vertrcters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen
Patentanmeldung als nicht crfolgt.
(5) Die Absätze 1 und 2 sind auf Schriftstticke Uber den Widermf von Vollmachten
entsprcchend anzuwenden.
(6) Der Vertreter, dessen Vertretungsmacht erloschen ist, wird wciter als Vertreter angesehen, bis das Erlös~hen der Vertretungsmacht dem Europäischen Patentamt angezeigt worden ist.
(7) Sofern die vollmacht nichts anderes
bestimmt, erlischt sic gegcniiber dem Euro-
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( l l Rcprcscntativcs acting bcforc thc
Europcan Patent Office must file with it a
signed authorisation for insertion on the
files. The authorisation may cover onc
European patent application or Europcan
patent or several of them and shall be filed
in the corrcsponding number of copies.

( 2 l A general authorisation enabling a
representative to act in respect of all the
patent transactions of the party making the
authorisation may be filed. A single copy
shall be sufficient.
(3) The President of the European Patent
Office may determine and publish in the
Official Journal of the European Patent
Office thc form and content of:
(a) an authorisation in so far as it relatcs
to the representation of persons as dcfined
in Article 133, paragraph 2:
(b) a general authorisation.

(4) Where the appointment of a representative is communicatcd to the European
Patent Officc, thc ncccssary authorisation
shall be filcd within two months aftcr such
communication. Tf such authorisation is not
filed in due time, any procedural steps other
than the filing of the European patent
applieation taken by the representative shall
be deemed not to ha ve been taken.
(5) The provisions of paragraphs 1 and 2
shall apply mulatis m11ta11dis to a document
withdrawing an authorisation.
(6) Any representative who has ceased
to be authorised shall continue to be regarded as the representative until the termination of his authorisation has been
communicated to the European Patent Office.
(7) Subject to any provisions to the contrary contained therein, an authorisation
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Regel /Il/
f'ouvoir

F11//111ak1

Les representants devant l"Office europeen des brevets deposent aupres de cet
Office Ull pouvoir signc qui doit ctrc verse
au dossier. Le pouvoir est donnc soit pour
unc ou plusieurs demandes de brevet europecn. soil pour un ou plusicurs brevets. Si
le pouvoir est donnc pour demandcs de
brevets. ou pour plusicurs brevets. il doit
en c(re fourni un nomhre cnrrespondant
d'cxcmplaircs.
C2) Toute pcrsonnc peut donncr un pouvoir general autorisant Ull manda(airc a la
rcpresentcr pour toutcs les affaires de brevet
la concernant. Cc pouvoir pcu( n 'ctrc dcposc qu'cn un cxemplain:.

Ombud vid det europeiska patentverket skall inge undertecknad fullmakt,
som skall läggas till akten. Fullmakten kan
gälla en europeisk patentansökan eller flera
sådana ansökningar eller ett eller flera
europeiska patent och skall inges i motsvarande antal exemplar.

(I)

(I)

1.2) Generalfullmakt, i vilken ett ombud
bemyndigas företräda vederbörande i alla
pakntärenden som rör honom, får inges.
Sådan fullmakt behöver inges i endast ett
exemplar.

I.' l Le President de l'Office europeen des
brevets peut prcscrire. par un avis public
au Journal officiel de l'Officc curopecn des
brevets. la formc ct le contcnu :
a) du pouvoir. dans la mesure oli il est
dcpose pour reprcsenter une des personnes
VISCCS <t J"articJc 133, paragraphe 2. Cl
al du pouvoir general.

I.') Det europeiska patentverkets president får meddela och i det europeiska patentverkets tidning publicera föreskrifter om
form och innehåll såvitt avser
al fullmakt som avser ombud för personer som avses i artikel 133. 2 och

(4) 1.orsqu..: l'Offiee curopccn dcs brevets
est avise etc la constitution d'un mandalaire. le pouvoir de cc mandataire doit
ctrc dcposc auprcs de l'Officc dans Ull
dL;lai de dcux mois a compter de cet avis.
Si le pouvoir n 'est pas de pose dans le dclai.
les actcs accomplis par le mandatairc. a
l'exccption du dcpöt d'une demande de
brevet curopeen. sont rcputes non avenus.
(5 l l.cs dispositions des paragraphcs I ct
2 sont applicables a la rcvocation du pouvoir.
(6) Tout representant qui a cessc d'ctre
mandatc continuc it ctrc considerc comme
l'ctant. aussi longtcmps que la eessation
du mandat n 'a pas etc notifiec it l'Officc
eurnpfrn dcs brevets.

(4) Underrättas det europeiska patentverket om att omhuct förordnats, skall fullmakt
för detta ombud inges till verket inom två
månader efter underrlittclsen. Inges ej fullmakt inom föreskriven tid, anses som om
åtgärder vidtagna av ombudet, utom ingivandc av europeisk patentansökan. icke vidtagits.

(7) Sauf disposition contraire du pouvoir. eelui-ci ne prcnd pas fin. a l'egard

hl generalfullmakt.

(5) Vad som sägs un.der 1 och 2 äger
motsvarande tillämpning i fråga om återkallelse av fullmakt.
(6) Ombud som icke längre är befullmäktigat skall fortfarande anses som ombud
till dess det europeiska patentverket underrättats om att fullmakten upphört att gälla.

(7) Om ej annat föreskrives i fullmakten,
upphör fullmakt icke att gälla i förhållande
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päischen Patentamt nicht mit dem Tod dcs
Vollmachtgebers.
(8) Hat ein Reteiligter di~ Ycrtretung
mehreren Bcvollmächtigen ihcrtragen, so
sind dicse ungcachtet einer abwcichenden
Bestimmung in der Vollmacht bcrechtigt,
sowohl gemcinschaftlich als auch einzeln
zu handeln.
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shall not terminate vis-tl-1·i.1· the Euwpean
Patent Offiee upon the death of the person
who gave it.
(8) 1f sevcral represcntatives arc appointcd hy the same party, they may, notwithstanding any provisions to the eontrary in
thcir authorisations, aet either jointly or
singly.

Regel 102

Rule 102

A"nderu11gen in der Liste da Vertreter

A 111e11d111e11t of the list ()!
professional representatives

(I) Die Eintragung des zugclassenen Vertreters wird auf dessen Antrag in der Liste
der zugelasscnen Vertretcr gc!Cscht.
(2) Nach Ablauf der in Ar:ikel 163 Absatz 1 genannten Obergangszeit wird die
Eintragung des zugclassenen Vertreters von
Amts wegen nur gclöscht:

I I) The entry of the professional representative shall be deletcd from the list
of profcssional represcntatives at his request.
(2) After thc cxpiry of the transitional
period provided for in Article 163, paragraph 1, thc cntry of any professional representative may be dclcted automatieally
in the following cascs only:
(a) in thc event of the death or legal
incapacity of thc profcssional representative;
(b) in the event of the professional representative no Jonger being a national of
one of the Contracting States and not having
bccn granted cxemption by the President
of the European Patent Office in accordancc with Articlc J 34, paragraph 6:
(c) in the event of the professional representative no longer having his place of
business or cmployment within the tcrritory
of onc of thc Contracting States.
(3) A person whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered in the
list of professional represcntatives if the
conditions for delction no longer exist.

a) im Fall des Todcs oder der fchlcnden
Geschäftsfähigkeit des zugelassenen Vertreters;
h) im Fall, daf3 dcr zugelassene Vertreter
nicht mehr dic Staatsangehörigkcit eines
Vertragsstaal~ besitzt, sofern der Präsident
des Europäischen Patentamts eine Befreiung
nach Artikel D4 Absatz 6 nicht erteilt hat;
c) im FalL daf3 der zugelasscne Vertreter
seinen Geschäftssitz oder Arhcilsplatz nicht
mehr in cinem Vcrtragsstaat hat.
(3) Eine Person, deren Eintragung gelöscht worden ist, wire! auf Antrag in die
Liste dcr zugclassenen Vertretcr wieder eingetragen, wenn die Voraussetmngen ftir die
Löschung entfallen sind.

ACHTER TEIL

PART VIII

AUSFOHRUNGSVORSCHRIIFTEN ZlJM
ACHTEN, ZEHNTEN lJND ELFTEN
TEIL DES OBEREINK0:\1.MENS

IMPLEMENTING REGULATION TO
PARTS VIII, X AND XI OF THE
CONVENTION

Regel 103

Rule 103

Unterriclttung der Öffe111/id1keit bei
Um11·andlungc11

In/ or111alio11 to tlze public i11 the event

( ll Die Unterlagen, die dem Umwand-

of co11versio11
( 1) The documents whieh, in aecordance
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de l'Office europeen des brevets. au dcecs
du mandant.

till det europeiska patentverket niir den som
utfärdat fullmakten avlider.

(H) Si une pcrs,1nnc designe plusicurs
mandataires. ecux-ei, nonobstant toutc disposition eontraire du pouvoir, peuvcnt agir
soit en commun. soit scparement.

(8) Har part förordnat flera ombud. får
dessa handla antingen gemensamt eller var
för sig utan hinder av att annat föreskrives
i fullmakten.

Rt~g/e

R <'gel I O:l

102

Modificatio11 de la /iste des

m1111dataire~·

)fndring i fiirtl'tkningen iil'<'r auktoriserade

llf:Tl;l;_\.

0111h11d

(1) Sur sa rcqucte. tout mandataire agree
est radie de la !iste des mandataires agrccs.

(I) På egen begiiran fiir auktnriscrat nmbud avföras från förteckningen över auktoriserade ombud.
(2) Efter utg[111gen av den övergängstid
som avses i artikel 163. I fär auktoriserat
omhud avföras utan egen bcg:iran endast i
följande fall:

(2) Aprcs l'expiration de la periodc transitoire prcvue a l'arlicle 163. paragraphe I.
tout mandataire agrcc ne peut etre radie
d'office que :
al en eas de deces ou d'ineapacitc;

a) d[t det auktoriserade ombudet avlider
eller förlorar sin rättshandlingsförm[1ga:

b) s'il ne possedc plus la nationalite d'un
Etat contraetant. a moins que le President
de J'Offiee europcen des brevets n'ait accordc unc dcrogation en vcrtu de l'articlc
134., paragraphc 6;

b) då det auktoriserade ombudet ej Hingre iir medborgare i fördragsslutandc stat
och det europeiska patentverkets president
icke medgivit undantag i enlighet med artikel 134. 6;

c) s'il n·a plus son domicilc professionncl
ou le lieu de son cmploi sur Je tcrritoire
de l'un des Etats eontraetants.

c) dii det auktoriserade ombudet ej Hingre driver rörelse i eller har ansfällning i fördragsslutandc stat.

(3) Sur sa requete, toute personne radice
fait l'objet d'une nouvelle inseription sur la
listc dcs mandataires agrccs si les motifs 4ui
ont conduit a sa radiation n'existent plus.

(3) Den som avförts frt111 förteckningen
över auktoriserade ombud skall på begäran
åter upptagas i denna. om de ,1mständigheter som föranlett att han avförts ej llingre
föreligger.

HUITIEME P ARTIE

ÅTTO'.'IDE UELEN

DISPOSITIONS D'APPLICATION DES
HUITIEME, DIXIEME ET ONZIEME
PARTIES DE LA CONVENTION

TILLAMPNINGSFORESKRffTER TILL
KONVENTIONENS ÅTTONDE,
TIONDE OCH ELFTE DELAR

Ri~glc

103

Regel 103

Information du puh/ic en cas de
t ransformat ion
(1) Les pieces jointes

a

la requete en

25 Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr I. Del C

lnfor111atio11 till al/111ii11hete11 a1·sec11de
0111va11dli11g
<I) De handlingar. som enligt artikel 136
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lungsantrag nach Artikel 136 beizufiigen
sind, sind der öffentlichkeit von <ler Zen·tralbehörde fi.ir den gewerblichen Rechtsschutz unter den glcichen Voraussetzungen
und im gleichen Umfang wie die Unterlagen eines nationalen Verfahrens zugänglieh zu machen.
(2) Auf den Patentschriften der nationalen Patente, dic aus der Umwandlung
einer europäischen Patentanmeldung hervorgehen, ist diese Anmeldung anzugeben.

with Article 136, accompany the request
for conversion shall be communicated to
the public by the central industrial property
office under the same conditions and to the
same extent as docurncnts relating to national procc•!dings.

Regel 104

Rule 104

Weiter/eitung der intematin11a.'e11 Anmeldung
an das Europäische Patentamt

Tran.miittal oj thc international application
to the F.11ropea11 Patent O//ice

Wird eine internationale Anmeldung bci
einer Behörde eines Vertrags~•taats zur Weiterleitung an das Europäische Patentamt
als Anmeldeamt eingereicht, so hat dcr
Vertragsstaat dafi.ir zu sorgen. dal3 die Anmeldung beim Europäischen JPatentamt spätestens zwei Wochen vor Ablauf des dreizehnten Monats nach ihrc Einreichung
oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag eingeht.

If an international application is filed
with an authority of a Contracting State
for transrnittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting
State must ensure that the application
rcachcs the European Patent Office not later
than two weeks before the end of the
thirteenth month after filing or. if priority
is claimed, the date of priority.

Regel 105

Rulc 105

(2) The printed specifications of the national patent resulting from the conversion
of a European patent application must
mention that application.

Bcschränku11ge11 der Priij1111g

Rcstriction.v ajjccting examination

(I i Die Beschrfokungen der Priifung der
europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 162 und die Aufhcbung dieser Beschränkungen wcrden im Eurnpäischen Patentblatt bekanntgemacht.
(2) Die Gebiete der Technik, auf denen
europäische Patentanmeldungen behandelt
werden, werden in Anwendung der Internationalen Klassifikation festgelegt.

Restrictions affecting thc examination
of European patent applications, applied
pursuant to Articlc 162. and the removal of
such restrictions shall be entered in the
European Patent Bulletin.
(2) The areas of technology in respect of
which European patent applications are to
be processed shall. be determined by refcrencc to the international classification.
(I)

Rule l06
Anderungen in der Liste der V crtreter
wiihrend dcr Obergangszeit
(1) Während der in Artikel 163 Absatz
genanntcn Obergangszeit nimmt die Zen-

A mcndment oj the list oj profes.1·ional
representative.i· during a transitional
period

(I) During the transitional period provided for in Articlc 163, paragraph 1, the
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transformation, en application de l'article
136, sont mises a la disposition du public
par le service central national de Ja propriete industrielle dans les mcmes conditions et dans les mcmes limites que les
picces relatives a la procedurc nationale.

skall inges jämte begäran om omvandling.
skall av den nationella patentmyndigheten
hållas tillgängliga för envar under samma
villkor och i samma omfattning som handlingar som avser nationellt förfarande.

(2) Le fascicule du brevet national resultant de la transformation d'une demande
de brevet europeen doit faire mention de
cette demande.

(2) I patentskrift som avser nationellt patent, vilket härrör från omvandling av europeisk patentansökan, skall denna ansökan
nämnas.

Regle 104

Regel 104

Transmission de la demande intemationale
cl l'Of fice europeen des brevets

Vidare/Je/ ordran av i11ternatio11el/ ansökan
till det europeiska patentverket

Si une demande internationale est deposee aupres de !'administration d'un Etat
contractant en vue de sa transmission a
l'Office europeen des brevets agissant en
qualite d'Office recepteur, l'Etat contractant doit prendre les dispositions utiles pour
que la demande parvienne a l'Officc europeen des brevets au plus tard deux semaines avant l'expiration du trcizicme mois
suivant son depöt ou, si une priorite est
revendiquce, suivant la date de prioritc.

Inges internationell ansökan till myndighet i fördragsslutande stat för vidarebefordran till det europeiska patentverket i dess
egenskap av mottagande myndighet, skall
den fördragsslutande staten tillse att ansökningen kommer det europeiska patentverket
tillhanda senast två veckor före utgången av
den trettonde månaden efter ingivandet eller, om prioritet yrkas, efter prioritetsdt•gen.

Regle 105

Regel 105

Liniitation.\· apport1;es å 1'1;xame11
(1) Les !imitations aportees

a !'examen

des dcmandes de brevet europeen en vertu
de l'articlc 162, ainsi que la levee de ces
!imitations, sont mentionnces au Bulletin
europeen des brevets.
(2) Les domaines de la technique pour
lesquels des demandes de brevet europeen
sont traitees sont fixes par refärence a la
classification internationalc.

Begränsning av priil'ning

Begränsning av prövning av europeiska patentansökningar i enlighet med
artikel 162 samt upphävande av sådan begränsning skall publiceras i den europeiska
patenttidningen.
(2) De tekniska områden inom vilka
handläggning av europeiska patentansökningar skall äga rum skall anges genom
hänvisning till den internationella klassificeringen.
(I)

Regle 106
Modif ication de la /iste des ma11dataire.1·
agrees pendant la periode transitoire

jfndring i förteck11i11gc11 ifrer auktoriserade
ombud under en iil'ergångstid

(1) Durant la periode transitoirc visee a
l'article 163, paragraphc 1, le service cen-

(1) Under den övergångstid som avses
artikel 163.1 skall den nationella patentmyn-
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tralbehörde fUr den gewerblichen Rechtsschutz cinc nach Artikel 163 Absatz 2
ertciltc lkscheinigung zurilck:
a) in den in Regel I 02 Ab:;atz 2 genannten Fällen;
bl wenn andcrc, nach d1:m nationalen
Recht des bdrcffenden Vert::igsstaats vorgeschene Voraussetzungcn fUr dic Erteilung
<ler Beschcinigung nicht mehr erfilllt sind.
<2) Die Zentralbchörde filr den gewerblichen Rechtsschutz teilt die Rilcknahme
<ler Bc.;;cheinigung dem Europiiischcn Patcntarnt rnit. Das Europiiischc Patentamt
löscht daraufhin von Amts wegcn <lie Eintragung des Vertreters in <ler Liste der zugelasscnen Vertreter, cs sei denn, dal3 Artikel 163 Absatz 4 Buchstacc b odcr Absatz 5 angcwcndet wird.
(3) Regel 102 Absatz 1 ist anzuwendcn.
(4) Eine Person, dcrc11 Eintragung gclöscht wMden ist. wird auf ihrcn Antrag
in die Listc cler zugelassencn Vcrtretcr wicdcr cingctragen. wenn sic cine Bcscheinigung der Zentralbchörde för den gewerblichen Rechtsschutz einreicht. aus <ler hervorgeht, dal3 dic Griinde, dic zur Riicknahme der in Absatz 1 f;enannten Bcscheinigung gcfiihrt haben, cntfallen sind.
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central industrial property office shall withdraw a certificatc furnishcd in accordance
with Article 163, paragraph 2:
(al in the cascs reforred to in Rulc 102,
paragraph 2;
(b) if any other requirements of the national law of thc Contracting Statc concerned in rcspcct of thc grant of the ccrtificate arc no longer fulfillcd.
(2) The central industrial property office
shall intorm thc European Patent Office
of thc withdrawal of thc ccrtificatc. The
European Patent Officc shall thcrcupon
automatically dclete the cntry of the professional representative from the list of proffcssional rcpresentatives, except whcrc Artidc I 63. paragraph 41 b) or paragraph 5 is
applied.
(3) The provision of Rule 102. paragraph
I, shall apply m11tati.1· 1n11ta11dis.
(4) A person whosc entry has been delctcd shall, on request, be re-entcrcd in the
list of profcssional representatives if he
supplics a certificate furnished by the central industrial property officc stating that
thc conditions for the withdrawal of the
ccrtificate under paragraph 1 no longer
cxist.
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tral de la propricte industrielle proccdc au
rctrait de l'attcstation fournic en application Ju par.1graphc 2 dudit artidc :
a) dans les cas vises i1 la regle 102, paragraphc 2:
b) dans le cas ott d'autrcs conditions
requises pour la dclivrance de l'attestation
en vertu de la kgislation nationale de l'Etat
contractant en cause ne sont plus remplies.
(2) Le st'rvice central de la propricte industrielle notifie le rdrnit de l'attestation a
\'Office curopcen des brevets. Cdui~ci proccde alors it la radiation d'office, sauf en
cas d'application dcs dispositions de l'articlc
1(13, paragraphes -l, lcttrc b) ct 5.

(3 l La disposition de la rcgle I 02, paragraphe L est applicablc.
t-l) Toutc personne radiec fait l'objct. sur
sa requcte. d'une nouvdlc inscription sur la
!iste des mandataircs agrccs si e\le produit
une attl'station du service central de la
propriCtc industrielic indiquant quc les motifs qui ont conduit au rctrait de l'attestation visec au paragraphe 1 n'existent plus.

dighden t1terkalla intyg ;mm utfardats i enlighet med artikel 163.2:
a) i de fall som anges i regel I 02. 2,
bl om annat krav som uppställes i vi:dcrbörande fördragsslutandc stats nationella
lag för utfördande av intyg ej längre är uppfyllt.
('.!) Den
nationella patcntmyndig-hetcn
skall undcrriitta det europeiska patentverket
om att intyg återkallats. Det europi:iska patentverket skall därefter självmant avföra
det auktoriserade ombudet från förteckningen öv·~r auktoriserade ombud. om ej artikel 1.63. -l. b, eller 5 tilfämpas.

(3) Regel 102.I äger motsvarande tillämpning.
(-l) Den som avförts skall p[1 beg;iran åter
upptagas i förteckningen över auktoriserade
ombud, om han inger intyg av den nationella patentmyndigheten av vilket framgår
att de omständigheter som föranledde återkallelse av det intyg som avses under l ej
längre fördigger.
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Bilaga 7

Protokoll angående behörig domstol och erkännande av beslut rörande rätten att få europeiskt patent (erkännandeprotokoll)
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PROTOKOLL

PROTOCOL

iiber die gerichtliche Zuständigkeit und
die Anerkennung von Entscheidungen iiber
den A11spruch auf Erteilung eines Europäischen Patents ( Anerkenmmgsprotokoll)

on Jurisdiction and the Recognition of
Decisions in Respect oj the Right to the
Grant oja European Patent ( Protocol on
Recognition)

Abscbnitt I

Section I

Zuständigkeit

Jurisdiction

Artikel 1
Fiir Klagen gegen den Anmelder. mit
denen der Anspruch auf Ertcilung eines
europäischen Patents fiir einen oder mehrere dcr in der curopLiischen Patentanmeldung
henannten Vertragsstaatcn geltend gemacht
wird, he~:timmt sich die Zus::ändigkeit der
Gerichte der Vcrtragsstaatcn nach den Artikeln 2 his 6.
(2) Den Gerichtcn im Sinn dieses Protokolls sind Behörden glcichgestellt, die nach
dem nationalen Rccht dnes Vertragsstaats
för dic Entscheidung iihcr di~ in Absatz I
genanntcn !\..lagen zuständig sind. Dic Vcrtragsswatcn tcilen dem Europiiischcn Patentamt dic Rehörden mit, denen eine sokhc
Zuständigkeit zugcwiesen ist; das Europäischc Patcntamt unterrichtet die i.ihrigen
Vertragsstaaten hicrvon.

(I)

Article 1
(I) The courts of the Contracting Statcs
shall. in accordance with Articles 2 to 6,
have jurisdiction to decide claims, against
the applicant, to the right to the grant of
a European patent in rcspcct of onc or more
of the Contracting States designated in thc
European patent application.

(3) Als Vertragsstaaten im Sinn dieses
Protokolls sind nur die Vertragsstaaten zu
verstchcn, dic dic Anwendung diese3 Protokolls nach Artikel 167 des Obcrcinkommens
nicht ausgcschlosscn haben.

(2) For the purposcs of this Protocol, thc
term "courts" shall includc authoritics
which, under the national law of a Contracting State, have jurisdiction to decide
thc claims referred to in paragraph I. Any
Contracting Statc shall notify the European
Patent Office of thc identity of any authority on which such a jurisdiction is conferred,
and thc European Patent Office shall inform the other Contracting Statcs accordingly.
(3) For the purposes of this Protocol,
thc term "Contracting Statc" rcfers to a
Contracting State which has not excluded
application of this Protocol pursuant lo
Article 167 of the Convention.

Artikel 2

Artic/e 2

Der Anmeldcr, der seinen Wohnsitz odcr
Sitz in eincm Vcrtragsstaat hat, ist vorhchaltlich dcr Artikel 4 uml 5 vor den Gcrichtcn dicses Yertragsstaats zu verklagcn.

Subjec.t to Articles 4 and 5, if an applicant
for a Europcan patent has his rcsidcnce or
principal place of husiness within one of thc
Contracting States, proceedings shall be
brought against him in thc courts of that
Contracting State.

Artikel 3

Article 3

Wenn dcr Anmelder seinen Wohnsitz oder
Sitz aul3erhalb der Vcrtragsstaaten hat und

Subject to Articles 4 and 5, if an applicant
for a European patent has his residence or
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(översättning)

PROTOCOLE

PROTOKOLL

sur la competence judiciaire et la reconnaissance de decisions portant sur le droit
a [' obtention du rrevet europeen
( Protocole sur la reconnaissance)

angående behörig domstol och erkännande
m· beslut rörande rätten att få europeiskt
patent ( erkä11na11deprotoko/I)

Section I

Avdelning I

Competence

Behörig domstol

Article premier

Artikel I

Pour les actions intentees eon tre le
titulaire d'une demande de brevet europcen
visant a faire valoir le droit a l'obtention du
brevet europeen pour un ou plusieurs <les
Etats contractants designes dans la demande
de brevet europeen, Ja compctence <les tribunaux <les Etats contractants est determinee
conformement aux articles 2 it 6.
(2) Sont assimilCes aux tribunaux, au
sens du present protocole. les autorites qui.
selon la loi nationale d'un Etat contractant.
sont competentes pour statuer sur les actions
visees au paragraphe I. Les Etats contractants donnent connaissance it l'Office europeen <les brevets <les autorites auxquelles est
conferee une telle competcnce; l'Office europeen <les brevets en avise les autres Etats
contractants.

( 1) Domstolarna i de fördragsslutandc staterna skall i enlighet med artiklarna 2-6
vara behöriga att pröva talan mot sökande
av europeiskt patent angående riittcn att fä
s{1dant patent för en eller flera av de fördragsslutande stater som designerats i europeisk patentansökan.

(I)

<2J Vid tilliimpning av detta protokoll
skall med "domstol" jiimstiillas annan myndighet som enligt fördragsslutande stats nationella lag iir behörig att pröva talan som
avses under 1. Fördragsslutande stat skall
meddela det europeiska patentverket vilka
myndigheter som har st1dan hehörighet: det
europeiska patentverket skall underriitta övriga fördragsslutande stah:r hiirom.

(3) Au sens du present protocuk. on
entend par Etats contradants ceux des Etats
parties å la convention qui n 'ont pas exclu
l'application de cc protucole en vertu de
l'article 167 de la convention.

(3 J I detta protokoll först<is med uttrycket "fördragsslutande stat" de stater som
tilltriitt konventionen och som ej enligt artikel 167 i konventionen uteslutit tilliimpningen av detta protokoll.

A rticle 2

Artikel .!

Sous reserve <les articles 4 et 5, le titulaire
d\me demande de brevet europcen ayant
son domicile ou son siege dans J'un des Etats
contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant.

Har patentsökanden hemvist eller slite i fördragsslutande stat, skall. om ej annat följer
av artiklarna 4 och 5, talan mot honom viickas vid domstol i den fördragsslutande staten.

Article 3

Artikel 3

Sous reserve <les articles 4 el 5, lorsque k
titulaire d'une demande de brevet europeen

Har patentsökanden ej hemvist eller säte i
fördragsslutande stat men har d~ som gör
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<lie Person, <lie den Anspruch auf Erteilung
<les europäischen Patents geliend macht,
ihren Wohnsitz oder Sitz in ein.em Vertragsstaat hat, sind vorbehaltlich der Artikel 4
und 5 die Gerichte <les letztgen:mnten Staats
ausschlieBlich zuständig.

principal placc of business outsidc thc Contracting States, and if the party claiming the
right to the grant of the Europcan patent
has his residence or principal place· of business within one of the Contracting States.
the courts of the latter State shall have
exclusive jurisdiction.

Artikel 4

Article 4

Ist der Gegenstand Jer curopäi:;chen Patentanmcldung cinc Erfindung eines Arbeitnehmers, so sind vorhehaltlich Artikel 5 ftir
einen Rechtsstrcit zwischen dem Arheitnehmer und dem Arbcitgeher auss·~hlieBlich die
Gerichte <les Vcrtragsstaats zu:;tändig, nach
dessen Recht sich das Recht <:uf das europäische Patent gemäB Artikel 60 Ahsatz I
Satz 2 <les Obercinkommens bcstimmt.

Suhject to Article 5, if the subjcct-mattcr of
a European patent application is the invention of an employee, the courts of the Contracting State, if any, whose law detcrmincs
the right to the European patent pursuant
to Article 60, paragraph I, second sentence,
of the Convention, shall have t!xclusivc
jurisdiction over procccdings between the
cmployt!e and the cmployer.

Artikel 5

Article 5

Hahen <lie an einem Red1tsstrcit Uber
den Anspruch auf Ertcilung cines curopäischen P<llcnts betciligtcn Partcicn durch
cinc schriftlichc oder <lurch cinc mUndliche,
schriftlich bestiitigte Vcreinharung bestimmt. <laB cin Gcricht oder <lie Gerichtc
eines hestimmten Vcrtragsstaat:; iiber diesen
Rechtsstreit entschcidcn sulkn, so sim!
dieses Gericht oJer dic Gerichte Jieses
Staats ausschlie/31ich zuständig.
(2) Handelt cs sich bei den Parteien um
einen Arbcitnchmcr unJ seinen Arbeitgeber,
so ist Absatz I jedoch nur anzuwenden, soweit das flir den Arbeitsvertrag maf3gebliche
nationale Rechl cine solche \'ereinbarung
zuläl3t.

l.f the parties to a dispute conccrning
the right to the grant of a European patent
have concluded an agreement, either in
writing or verbally with written confirmation, to the effcct that a court or thc courts
of a particular Contracting State shall dccide on such a disputc, thc court or courts
of that State shall have cxclusive jurisdiction.

Artikel 6

Article 6

In den nicht in den Artikeln 2 bis 4 und in
Artikel 5 Absatz I gercgelten Hillen sin<l <lie
Gerichtc der Bundesrepublik Deutschland
ausschlic/3lil:h zusliindig.

In cases where neither Articles 2 to 4 nor
Article 5, paragraph 1, apply, the courts of
the Federal Republic of Germany shall havt:
exclusive jurisdiction.

Artikel 7

Article 7

Die Gerichte <ler Vertragsstaatcn, <lie mit
Klagen nach Artikel I befallt wcrden, prUfen ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2

The courts of Contracting States beforc
which claims referred to in Article I arc
brought shall of their own motion decide

(l)

(I)

(2) However, if the parties are an employt!e and his employer, paragraph I shall
only apply in so far as thc national law
govcrning the contract of employment allows the agreement in question.
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n 'a ni domicile ni sicge dans aucun Jcs Etals
conlractanls. el lorsque la personne qui fait
V<tloir le Jroit ;1 l'obtention du brevet curopeen a son domicilc ou son sicge dans l'un
<les Etats contractants, les juridiclions de ce
dtrnier Elal sont seulcs competentes.

g~illande

dtt all få europ1.~iskt patent hemeller s~ite i fördragsslutande stal, Lir.
,1111 ej annat följer av artiklarna 4 och 5.
talan mot sökanden prövas endast av domstol i sistnämnda stat.

vi~t

Anic/e 4

Anike/ 4

Si l'objct de la demandc de brevet europcen
est une invention d'un cmploye. sont scules
competentes pour connaitre des actions
opposant remployeur et l'employe. sous
reserve de l"artidc 5. les juridictions de
r Ltal contractanl se lon le droil duquel est
dcterminc le droit au brevet europeen conformemenl <i l'arliclc 60, paragraphe I.
dcuxii:me phrase de la convcnlion.

Avser europeisk patcntansöLrn uppfinning
gjord av arbetstagare, får. om ej annat följer av artikel 5, talan i mal mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare prövas cndast
av domstol i den fördragsslutande stat vars
lag enligt artikel 60.1 andra meningen i konventionen skall tilliimpas vid avgörande av
ditten till europeiskt patent.

Artide 5

A rtike/ 5

(I) Si, par unc conventilHl eeritc ou par
une convention verbale confirmee par eerit,
les parties i1 un differcnd rclatif au droit it
l'obtenlion du brevet europecn ont designe
un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier pour connaitre de ee
diffcrend, le tribunal ou les lribunaux de cet
Etat sont seuls competenls.

(I) Har parterna i tvist rörande riitl att fa
europeiskt patent ingått överenskommelse,
antingen skriftligen eller muntligen med
skriftlig bekräftelse. att en domstol i viss
fördragsslutande stat eller viss fördragsslutande stats domstolar skall avgöra tvisten,
får talan prövas endast av den domstolen
eller den statens domstolar.

(2) Toutefois, si les parties sont un employc et son employeur, le paragraphe I n'est
applicable quc dans la mcsurc ou le droit
national qui regit le contrat de travail autorise une telle eonvention.

(2> Ar parterna en arbetstagare och
dennes arbetsgivare, gäller vad som sägs
under 1 dock endast i den m[m den nationella lag som iir tilliimplig pa anstiillningsavtalct tillåter sådan överenskommelse.

Article 6

Artikel 6

a

Pour les cas ou les articles 2 4 et rarticle 5,
paragraphe I, ne s'appliquent pas, les juridictions de la Republique federale d'Allemagne sont seules competentes.

I fall då varken artiklarna 2-4 eller •trtikel
5.1 iir tillämpliga, fttr talan prövas endast
av domstol i Förbundsrepubliken Tyskland.

Article 7

Artikel 7

Les juridictions des Etats contractants saisies
de rune des actions visees l'article premier
verifient d'office si elles sont competentes

Domstol i fördragsslutande stat vid vilken
talan som avses i artikel 1 väckts skall
självmant pröva huruvida den är behörig

a
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bis 6 von Amts wcgcn.

whcther or not they have jurisdiction pursuant to Articlcs 2 to 6.

Artikel 8

Werden bei Gt:richtcn wrschiedener
Vertragsstaatcn Klagen wc~;en dcsselhcn
Anspruchs zwischen dcnselhen Parteien anhängig gemacht, so hat sich das später angcrufene Gcricht von Amts wcgen zugunsten
des zuvor angerufencn Gerichts ftir unzustiindig zu crkliircn.

(l)

(2) Das Gericht, das sich nach Ahsatz
fur unzuständig zu erkliiren hHtte. hal <lie
Entscheidung his zur rechtskräftigen Entscheidung des zuvor angerufrnen Gcrichts
auszusetzen. wenn dcr Mangel <ler Zuständigkeit <les ande-ren Gerichts geltend gemacht wird.

Article 8

In thc event of proceedings hased on
the same claim and betwcen the same parties being brought before courts of different
Contracting States. the court to which a
later application is made shall of its own
motion decline jurisdiction in favour of the
court to which an earlier application was
made.
(2)
In the event of the jurisdiction of the
court to which an earlier application is roade
being challenged, thc court to which a later
application is made shall stay the proccedings until t~e other court takes a final decision.

(l)

Abschnitt Il

Scction Il

Anerkcnmmg

Recognition

Arrikel 9

Artic/e 9

(1) Dic in einem Vertragsstaat ergangencn
rechtskriiftigen Entscheidunge:n liher den
Anspruch auf Ertcilung eines europäischen
Patents fiir einzelne odcr alle in der curnpäischen Patentanmeldung hc:nannte Vertragsstaaten werdcn vorbehaltlich Artikel 11
Absatz 2 in den andercn Vcrtragsstaaten
anerkannt, ohne dal3 cs hierflir eines hesondercn Yerfahrens hedarf.
(2) Dic Zuständigkeit dcs Gerichts, dessen Entscheidung ancrkannt werden soll,
und <lie Gesetzmiil3igkeit dic~;cr Entschcidung diirfcn nicht nachgcpriift wcrden.

Subject to the provisions of Article 11.
paragraph 2, final dccisions given in any
Contracting State on the right to thc grant
of a European patent in respect of one or
more of the Cont.racting States designated in
the European patent application shall be
recognised without requiring a special proce<lure in thc other Contracting States.

Artikel JO

Article JO

Artikel 9 Absatz I ist nicht anzuwcn<lcn,
wenn:
a) der Anmclder, der sich <1Uf <lie Klagc
nicht eingelassen hat, nachweist, daB ihm
das diesen Rechtsstreit einleitcnde Schriftstiick nicht ordnungsgemäB und nicht so

Article 9, paragraph 1, shall not be applicable whcre:
(a) an applicant for a European patent
who has not contestcd a claim proves that
the document initiating the proceedings was
not notified to him rcgularly and sufficiently

(I)

(2) The jurisdiction of the court whose
decision is to be recognised and the vali<lity
of such dccision may not be rcviewed.
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conformcment aux artick's 2 <t <>.

enligt artiklarna

~-6.

Artic/c 8

Artiki'I 8

il) Lorsque dcs demandes ayant le mcme
objet et I;\ mcme cause sont formecs entre
les memes parties devant des juridictions
d'Etab contractants differents, la juridiction saisie ulterieuremcnt doit. mcmc d'offic..:, se dcssaisir en favcur du tribunal premier saisi.

Har t,llan mellan samma parter avseende samma sak viickts vid domstolar i olika
fördragsslutande stater. skall den domstol
vid vilk.::n talan väcktes senare självmant
förkiara sig icke vara behörig till förmån
för den domstol vid vilken talan väcktes
tidig;:re.

(2) La juridiction qui dcvrait se dessaisir
en vertu du paragraphe I surseoit i1 statuer
jusqu'a ce quc la decision du 1ribunal premier saisi soit passee en fl,rc<.: Je chose
jugce, si Ja compct.:ncc de ee d.:rnicr tribunal est contest~e.

(2)
Har invillldning gjorts mot behöright:ten rn~ den domstol vid vilken talan viickts
1idigarc, skall den domstoi vid vilken tala;1
viid.ts se11are förklara mii!.::t viiande till dess
förstniimnda d1;n1stoi<: :ivgiirnnde vunnit laga

Section Il

;\\'delning Il

Reconnaissance

Erkännande

Artic/c 9

Artikel 9

(1)

Sous rcscrve des dispositions de l'articlc

11, paragraphe 2, les decisions passces en

(l)

krafl.

Om ej annat följer av artikel 11.2, skall
lagakraftiigande beslut. som meddelats i
fördragsslutande siat riirandc riittcn att fo
europeisk! patent för en eller flera av de fördragsslutande stater som designerats i europeisk patentansökan, utan siirskilt förfarande
erkiinnas i övriga fördragsslutande stater.
(I)

force de chose jugec rcnducs d:ms un Elat
contractanl, en ce qui concernc le Jroit ;1
l'obtention du brevet curopecn pour un ou
plusieurs Etats designes Jans la demande
de brevet europcen sont reconnues dans les
autres Etats eontractants, sans qu'il soit
necessaire de rccourir i1 aucunc proccdure.
(2) Il nc peut etre procede ni au contrölc
de la compctence de la juridiction dont la
decision doit etre reconnue ni a la revision
au fond de cette decision.

(2)
Ny prövning av huruvida den domstol vars beslut skall erkiinnas var behörig
eller av den sak som avgjorts genom beslutet
får icke äga rum.

Artic/c 10

Artikel I 0

L'article 9, paragraphe l, n"est pas applicable
lorsquc:
a) le titulaire d'une demande de brevet
europecn qui a ete attrait devant une juridiction ct n'a pas comparu etablit que l'acte
introduetif d'instance ne lui a pas ete signi-

Artikel 9.1 är ej tilHimplig om
a) patentsökande som ej ingått i svaromål visar, att den handling varigenom talan
väcktes ej delgivits honom i föreskriven
ordning och vid sådan tidpunkt att han haft
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rechtzcitig zugestcllt worden i~t, daB er sich
vcrtcidigen kunntc:
b) der t\nmddcr nachwci,1. daB dic Entscheidung mit cincr andcrcn Entscheidung
unvercinbar ist. die zwischen dcnselben Parteicn in cincm Vcrtragsstaat a~1f cinc Klagc
hin crgangcn ist, dic friiher cirgcreicht wurdc als die Klagc. dic zu der ;inzuerkcnncndcn Entscheidung gefiihrt hat.

carly for him to dcfend himsclf: or
(b) <ln applicant proves that the dccision
is incompatible with another decision given
in a Contracting Statc in proceedings betwecn the same parties which wcre started
heforc those in whieh the dccision to be
recognised was given.

Artikel 11

A rtic/e 11

(I) Jm Vcrh:iltnis der Vcrtn1gsstaatcn zueinandcr haben clic Vorschriftrn dicscs Protokolls Vorrang vor widcrsprc.;hendcn Vorschriftcn andcrcr /\bkommcn, clie clic gcrichtlichc Zustiindigkeit odcr Jic Anerkennung von Entschcidungen rcge In.
(2) Diescs Protokoll stcht cler Anwcndung von Abkommcn zwischcn Vcrtragsstaaten und eincm nicht durch das Protokoll
gebundencn Staat nicht entgeg,~n.

(I) In relations betwecn any Contracting
States the provisions of this Protocol shall
prevail ovcr any conflicting provisions of
other agrcements on jurisdiction or thc recognition of judgmcnts.
(2) This Protocol shall not affcct the
implementation of any agreement bctween a
Contracting Statc and a State which is not
bound by thc Protocol.
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fic rcgulicrement et en temps utile pour lui
permettre de se dCfendre, ou
hl le titulaire d'unc demande de brevet
europcen ctahlit qu'une dccision rendue dans
un Etat contractant au terme d'une procedure opposant les mcmes parties et introduite
antcrieurement i1 celle qui a eonduit a la
dccision dont la reconnaissance est <lemandce, est inconeiliable avec eette <lernicrc
decision.

rådrum all gå i svaromål, i:ller
h) patentsökanden \'isar all beslutet iir
oförenligt med annat beslut. som meddelats
i fördrags.-;lutande stat i s;ldant m~il mellan
samma parter som anhängiggjorts före det
mål, i vilket det beslut som skall erkännas
meddelades.

A rticle 11

A rtikc/ 11

(I) Dans les rapports entrc Etats contractants, les dispositions du present protocole
priment les dispositions contraires d'autrcs
conventions relatives it la competence judiciaire ou i1 la reconnaissance <les dccision~.

(I)
förhitllandet mellan f"ördragsslutamk
stater g~iller bestämmelserna i detta protokoll före däremot stridande best~immelser i
andra överenskommelser rörande behörig
domstol eller erkännande av domar.

(2)
Le present protocolc nc fait pas
obstacle a l'application d'un autre accord
entre un Etat contractant cl un Etat qui n'esi
pas lie par ee protocole.

(2)
Detta prntnkoll hindrar ej lilliimpning av annan överenskommelse mellan
fördragsslutande stat och stat som icke är
bunden av protokollet.
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Protokoll angående den europeiska patentorganisationens privilegier och immunitet (protokoll angående privilegier och immunitet)

:!6 Uiksdage11 JCJ77/7li. I sam/. Nr I. Del C

Prop. 1977 /78: I. Del C

402

PROTOKOLL

PROTOCOL

ilber die Vorrechte zmd lmmwzitäten der
Europäischen Patentorganism ion ( Protokoll ilber Vorrechte und lmmunitäten)

on Privileges and lmmzmities of the European Patent Organisation ( Protoco/ on
Privileges and lmmunities)

Artikel 1

Artic/e

( 1) Dic Räumlichkeiten dcr Organisi•tion
sind unverletzlich.
(2) Dic Behörden dcr Staatcn, in denen
die Organisation Räumlichkeiten hat, diirfen diesc Riiumlichkcitcn nur mit Zustimmung dcs Präsidcnten <les Europäischcn Patentamts hetreten. Bei Fcucr oder eincm
anderen Ungliick, <las sofortigc SchutzmaBnahmcn erfordert, wird <lies<:: Zustimmung
vermutet.
(3) Die Zustellung einer Klageschrift
oder sonstiger Schriftstiicke, die sich auf ein
gegcn <lie Organisation gcrichtetes Verfahren beziehen, in den Riiumlichkeiten dcr
Organisation stellt keinen Bru.ch <ler Unverletzlichkcit dar.

(I) The premises of the Organisation shall
be inviolablc.
(2) The authorities of the States in
which the Organisation has its premises shall
not enter those premises. except with the
consent of the President of the European
Patent Officc. Such consent shall be· assume<l in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

Artikel 2

Article ]

Die Archivc <ler Organisation und alle Dokumentc, <lie ihr gchören ode: sich in ihrem
Besitz befin<lcn, sin<l unvcrlct:dich.

The archivcs of the Organisation and any
documents helonging to or held by it shall
be inviolablc.

Artikel 3

Article 3

(I) Die Organisation genief:it im Rahmen
ihrer amtlichcn Tiitigkeit I rnmunitiit von
dcr Gcrichtsharkeit und Vollstreckung mil
Ausnahmc folgcn<ler Flille:
a) soweit <lie Organisation im Einze.Jfall
aus<lriicklich hierauf verzichtct;

(I) Within the scopc of its official activitics the Organisation shall have immunity
from jurisdiction and execulion, excepl

h) im Fall eincs von einc:m Dritten angestrengten Zivilvcrfahrcns wegen Schäden
aufgrun<l eines Unfalls, der <lurch ein <ler
Organisation gehörendes oder fiir sie hetriebenes Motorfahrzeug verursacht wurde,
oder im Fall eines VerstoBes gegen die Vorschriften iibcr den StraBenvc:rkehr, an dem
<lieses Fahrzeug beteiligt ist;
c) im Fall der Vollstreckung eines nach
Artikel 23 crgangenen Schiedsspruchs.

(3) Service of process at the premises of
the Organisation and of any othcr proccdural instruments relating to a cause of
action against the Organisation shall not
constitute breach of inviolability.

(a) to the extcnt that the Organisation
shall have exprcssly waived such immunity
in a particular case;
(b) in the case of a civil action brought
by a third party for damage resulting from
an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operatcd on behalf of, the
Organisation, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;

(c) in respect of the enforcement of an
arbitration award made under Article 23.
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(Översättning)

PROTOCOLE

PROTOKOLL

s11r les prii'ileges et immunites de /' organisation e11ropeenne des hrevets ( Protocvle
s11r les prii'ileges et imm11nites)

angående den europeiska patentorga11isatio11ens privilegier och immunitet (protokoll a11gående privilegier och immunitet)

.·1 rticlc premier

Artikel I

( 1J Les locaux Je l'Organisation sont mviolahles.
( 2) Les autorites Jes Ctats oli l'Organisation a ses lm:aux nc peuvent pcnctrer Jans
ces locaux qu'avec le consentement du l'resident Je l'Office europcen <les brevets. Cc
conscntement c:st prcsumc acquis en rns
d'incendic ou <llllre sinistre exigeanl des
mesures de protcclion immcdiates.

Organisationens lokaler skall vara
okriinkbara.
(!) Myndighet i de sl<1ter i vilka organisationen har sina lokaler iigcr tilltriide till
dessa lokaler endast med tillsi<tnd av det
europeiska patentverkets president. Sitdant
tillstan<l skall förutsiittas föreligga vid elds\'<tda eller annan olyckshiindclse som kriiver
omedelbara skydds[ltgiirder.

(J)
L1 remise dans les locaux Je !'Organisation de tous actcs de procedure ncccssitcs par unc instance en justice C<mcernant
!'Organisation ne constitue pas une infraction i1 l'inviolahilite .

(3) Delgivning inom llrganisationens l<ikalcr a\' stiimning eller av annan inlaga so111
hiinför sig till talan mot organisationen ulgiir icke brott mot okriinkharhell'n.

. lrric/c :!

Artikel 2

1.es archives de !'Organisation ainsi que
tout document lui appartcnant ou dctcnu
par elle sont inviolables.

Organisationens arkiv samt övriga handlingar som tillhör eller innclrnv.:s <IV organisationen skall vara okränkbara.

Article 3

A rtike/ 3

Dans le cadre de ses activitcs officielles.
!'Organisation bcneficic de l'immunite de
iuridiction et d'exccution sauf :

a) dans la rncsure oi:1 !'Organisation aurait expresscment rcnoncc i1 une tclk immunitc dans un cas particulier ;
hl en cas d'action civile intentce par un
tiers pour les dommages resultant d'un accident cause par un vehicule automoteur
appartenant i1 !'Organisation ou circulant
pour son compte ou en cas d'infraction il
la rcglemcntation de la circulation automobilc in!Crcssant le vchicule prccitc ;

(I)
1nom ramen för sin officiella verksamhet skall organisationen atnjuta immunitet mot riittsligt förfarande och verkstiillighcl, utom
al i den utstriickning organisationen i
Yisst fall uttryckligen avstiitt l'ran denna
immunitet;
h) sävitt avser talan i t vistcmal. Yilken
viickts av tredje man angaende skada som
hiirrör fran olycka vilken orsakats av motorfordon som tillhör organis.ttionen eller
som framföres för dess riikning, eller s<h·itt
avser trafikbrott i vilket s<hlant fordon varit
inblandat;

cl en cas d'execution d'unc scntcnce arbitralc rendue en application de l'article 23.

c) s<lvilt avser verkstiillighct av skilj.:dom som meddelats enligt artikel :'.1.

( 1)

( 1)
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(2) Das Eigcntum und <lie sonstigen Vcrmögenswcrte der Organisalion gcnie/3cn
ohne Riicksicht darauf. wo sic sich befinden, Tmmunität von jedcr Form <ler Beschlagnahmc, Einziehung, Enteignung und
Zwangsvcrwaltung.
(J) Das Eigentum und dic sonstigen Vermögenswerte dcr Organisa·:ion genicl3cn
ebenfalls fmmunitiit von jedcrn bchördlichcn
Zwang oder jedcr Ma13nahme, dic einem
Urtcil vorausgehen, es sei denn, dal3 dies im
Zusammenhang mit der Verhinderung und
gegebenenfalls <ler Untcrsuc:1ung von Unfällcn, an denen <ler Organisation gehörcnde
oder flir sic bctriebcnc Motorfahrzeugc bcteiligt siml. voriibcrgchend nc•twcndig ist.

(2) The property and assets of the Organisation, wherever situated, shall be immunc
from any form of requisition. confiscation,
expropriation and sequcstration.

(4) Unter amtlicher Tiitigkeit der Organisation im Sinn dicscs Protokolls sind alle
Tiitigkciten zu vcrstehcn, die fiir ihre im
Obercinkommcn vorgesehcne Verwaltungsarbeit und tcchnischc Arbeit unbcdingt crfordcrlich sind.

(4) The official activities of the Organisation shall, for the purposes of this Protocol, be sud1 as an: strictly rn:cessary for
its administrative and technical operation.
as set out in thc Convention.

Artikel 4

Artic/e 4

fm Rahmen ihrer amtlichcn Tiitigkcit
sim! die Organisatim1, ihr Vermögcn und
ihre Einklinftc von jeder direkten Besteucrung befreit.
(2) Sind bei gröl3eren Einkiiufen, die von
dcr Organisation gctiitigt werdcn und die
fiir ihre amtlichc Tiitigkeit erforderlich sind.
Steuern odcr sonstige Abgahcn im Prcis
enthaltcn, so werden in jedcm Fall, in dem
dies möglich ist, von den Vertragsstaaten
geeignete Ma/3nahmen getroffen, um der
Organisation den Betrag der Stcuern oder
sonstigcn Abgaben dieser Art zu erlassen
oder zu erstatten.
(3) Von Abgaben, die lediglich dic Vergiitung for Leistungen öffcntlicher Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine Befreiung gewiihrt.

(I)

0) The property and assets of the Organisation shall also be immune from any
form of administrative nr provisional judicial constraint, except in so far as may be
temporarily necessary in conncction with
the prevention of, and investigation into.
accidents inrnlving motor vehides hclonging to or opcratcd on behalf of thc Organisation.

Within the scopc of its official activitics
the Organisation and its propcrty and incomc shall be excmpt from all dircct taxes.

(I)

(2) Where suhstantial purchases for the
excrcisc of its official activities. and in the
price of which taxcs or dutics arc includcd.
arc made by the Organisation. appropriatc
measures shall, whenevcr possiblc, be taken
hy thc Contraeting States to rcmit or rcimbursc to thc Organisation the amount of
such taxes or duties.

(3) No exemption shall be accorded in
respect of duties and taxes which are no
more than chargcs for public utility services.

Artikel 5

Article 5

Dic von der Organisation e::n- odcr ausgefiihrten Wuren, die for deren amtliche Tä-

Goods imported or exported by thc Organisation for the exercise of its official activi·
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(2) Les proprictes et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu ou ils se trouvent.
bcneficient de l'immunite i1 l'cgard de toutc
forme de requisition. confiscation. expropriation et scqucstre.

(2) Organisationens egendom och tillgångar fftr. oavsett var de finnes, ej bli föremitl för beslag. konfiskation. expropriation
eller tvångsförvaltning.

(3) Les propriCtcs et biens de !'Organisation bencficient cgalement de l'immunitc it
l'egard de toute formc de contraintc administrative ou de mesure prcalablc ä un jugement, sauf dans la mesure ou le necessitenl
temporairement la prevention des accidenls
mettant en cause des vehicules automotcurs
appartenant a !'Organisation Oll circulant
pour le compte de celle-ci et les enquctes
auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
(4) Au sens du present protocole. les
activites officielles de !'Organisation sont
celles qui sont strictement neccssaires ä son
fonctionnement administratif et technique
telles qu'elles resultent de la convention.

O l Organisationens egendom och tillgiingar får ej heller bli föremal för administrati\' tvångsåtgiird eller tdngs{1tgiird
som beslutats interimistiskt, utom i den
utstriickning detta tillfiilligt kan vara nödviindigt i samband med förebyggande av
eller utredning rörande olycka med motorfordon som tillhör organisationen eller
framföres för dess räkning.

Article 4

Anikel 4

Dans le i:adre de ses activites officielles,
l'Organisation. ses biens et revenus sont
exoneres des impots directs.

( 1) Inom ramen för sin officiella ve-rksamhet skall organisationen samt dess egendom
och intäkter vara befriade friln alla direkta
skatter.
(2) Gör organisationen större inkiip för
utövandet av sin officiella verksamhet och
ingär i priset skatter eller avgifter. skall de
fördragsslutande staterna. niirhelst detta iir
möjligt, vidtaga erforderliga åtgiirder för
att cfterskiinka eller till organisationen i\terhetala dessa avgifter eller skatter.

(l)

(2) Lorsque des achats importants sont
faits par !'Organisation pour l'exercice de
ses activites officielles, et don t le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions
approprices sont prises par les Etats contrnctants, chaque fois qu'il est possible. en vuc
de la remise ou du remboursement a !'Organisation du montant des droits et taxes de
cette nature.

(4) Med organisationens officiella verksamhet förstas i detta protokoll den verksamhet som iir oundgiingligen nödviindig
för fullgörandet av de administrativa och
tekniska uppgifter som anges i kon ventionen.

(3) Aucune exoneration n'est accordee
en ce qui concerne les impöts, taxes et droits
qui ne constituent que la simple rcmuneration de services d'utilitc publique.

(3) Befrielse skall icke medges savitt
avser skatter och avgifter som endast utgör
ersiittning för tjänster frän det allmiinna.

Article 5

Artikel 5

Les produits importes ou exportes par !'Organisation pour l'excrcice de ses activites

Varor som införes eller utföres av organisationen och som erfordras för dess officiella
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tigkcit crfordcrlich sim!. werdcn von Zöllcn
mH.1 sonstigen Ahgahcn hei Jcr Ein- oJer
Ausfuhr --- mit Ausnahme <ler Ahgaben fiir
Dicnstleistungen -- befrcit sowic von allen
Ein- un<l Ausfuhrverboten t.nd -beschr1inkungen ausgenommen.

ties shall he excmpt from duties and chargcs
on import or export other tlrnn fces or taxcs
representing services rendered. and from all
prohibitions and restrictions on import or
export.

Artikel 6

Articlc

t1

Fiir Waren. <lie fiir den pcrsö:11ichen Bedarf
<ler Bediensteten <les Europäischen Patentamts gekaufl odcr eingefiihrt werden. wird
keine Befrciung nach den Artikeln 4 und 5
gewährt.

No exemption shall be granted under Articlcs 4 and 5 in respect of gonds purd1ased !lr
importcd for the personal hcnefit of thL·
employecs of the Europcan Patent. OfficL·.

Artikel 7

.4 rric/e 7

(1) Die in den Artikeln 4 und 5 angefiihrten, <ler Organisation gchörenden Waren
diirfen nur zu den Bcdingungen vcrkaufl
oder ver1iul3ert wcrdcn, dic rnn den Vertragsstaaten, wclche die Befrciung gew1ihrt
haben, genehmigt sind.
(2) Der Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischcn <len vcrschicd·~ncn Dienstg..:häuden der Organisation ist von Ahgahcn
u111.l Beschriinkungen jc<ler Art bcfrcit; gegehenenfalls treffen <lie Vcrlragsstaaten
gecigncte Mal3nahmcn. um s·.ilche Ahgahcn
zu erlassen odcr zu erstactcn oder um solchc
lleschränkungen aufzuheben.

()) CiL><)US hclonging to the (}rgan isat i1rn
\\hich have hecn acquired or i111p1irted un<ler Articlc 4 or Artidc 5 shall nol be sold
or gi\·en away except in acL·1irdancc wit h
conditions la id down hy thc Contract ing
States which havc grnntcd the exempti1ms.
(2) The transfer of goods and pnl\·isi1i11
of sen·iceS hctwecn thc vari\lllS huildings uf
the Organisation shall be c\cmpl from
charges or restrictions of any kind: whcrL'
appropriat<.:. the Contracting StalL'S slwll
take all thc necessary measurcs tll remit or
reimburse thc amount of such charges "r t<i
lift such rcstrii.:tions.

Artikel 8

Arricle 8

Dcr Vcrsand von Vcröffcntliehungcn u111.I
sonstigcm Informationsmatcrial durch odcr
an <lie Organisation untcrlifgt keinen Beschr1inkungen.

l'he transmission of publications an<l other
information material hy or to the Organisation shall not hc rcstrieted in any way.

Artikel 9

Article 9

Die Vertragsstaatcn räumen der Organisation <lie devisenrechtlichcn Befreiungen ein,
die zur Ausiihung ihrer amtlichen Tätigkeit
erfonlerlich sind.

The Contracting St.ales shall accord thc Organisation thc currency cxcmptions which
are necessary for the excrcisc of its official
activitics.

Artikel JO

Article JO

(1) Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr und bei <ler Obermittlung aller ihrer

With rcgard lo its offieial communications and thc transfer of all its documenls.

(I)
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officielles sont exoneres eks droits et taxes it
.J'importation ou
l'exportation. autres quc
les redevances nu impositions reprcsentatives
de services rendus, ct exemptcs de toutes
prohihitinns et restrictions a l'importation
Oll
J'exportation.

a

a

Article

o

verksamhet skall vara befriade frän alla tullar och avgifter pa import och export. utom
sitdana avgifter eller palagor som utgör ersiillning för tjänster, och friin alla förbud
och restriktioner rörande införsel och utförsel.

Artikel 6

:\ucune exoneration n 'est accordee en vertu
des articlcs 4 et 5 en ce qui concerne les
achats ou importations Je biens destines
aux hesoins personnels des agents de l'Office
europcen des brevets.

Befrielse skall icke medges enligt artiklarna
4 och 5 savitt avser varor som inköpes eller
införes för personligt bruk av anstiillda vid
det europeiska patent v<:rket.

Anicle 7

Artikel 7

l I J Les biens appartenanl it l'Organisatinn.
acquis ou importcs conformcment i1 l'article
.i ou a l'article 5, ne peuvent l:tre vendus ou
cl:dl:s qu'aux conditions agreees par les Etats
conlraL·tanls qui ont acnirde les exemptions.

(Il Varor som tillhör organisationen och
sum förviirvats eller importerats enligt artikel 4 och 5 får säljas eller överlåtas endast under de villkor som föreskrives av
de fördragsslutande stater som medgivit hcfrielse.
(2)
Överföring av varor och utförande
a \. tjänster mclhm organisationens olika
byggnader skall vara befriade fritn alla avgifter och restriktioner. De fördragsslulanJc staterna skall i förekommande fall
vidtaga erforderliga i1lgiirder för all eftcrskiinka eller iiterbetala sadana avgifter eller
upphiiva sädana restriktioner.

(2 I Les transferts Je biens ou les pn:stalions de sen·ices. n!alises entre les differents
hi1timenls de !'Organisation. ne S<)nt soumis
it aucune imposition ni reslriclitrn : le cas
l:chl:ant. les Ltats u>ntraclanls pn:nnent les
mesures appropril:es en vue de la rcmise ou
du r..:mhourscmenl du muntant de tellcs impl1si1i,rns l)LI en vue ek: la lcvee de tellcs
restrictions.

.-4.nicl!' S

Artikel 8

I .a lransmissio11 de puhlicalions ct d'autres
materiels d'inl"tmnation par l'Organisati1in
ou :1 celle-ci. n't:st soumise it aucune restricl ion.

Befordran av publikationer och annat inform•ttionsmaterial till eller fnin organisalionen fär icke underkastas nitgra inskriinkningar.

Arricle 9

Artikel 9

Les Etats coniractants accordeni it !'Organisation les dispenses en maticrc de rl:glementation <les changes qui seraienl necessaircs
pour l'cxercice de ses activites officiellcs.

De fördragsslutande staterna skall medge·
organisationen den befrielse friin valutaregleringar som erfordras för att organisationen skall kunna utöva sin officiella verksamhet.

Article 10

Artikel JO

Pour ses communications officielles ct
le transfert lie tous ses documents, l'Org<rni-

( I)
I fråga om tjänstemeddelanden samt
överföring av alla handlingar skali organi-

(I)
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Schriftstiicke geniel3t dic Organisation in
jedem Vertragsstaat die gi.instigste Behandlung, <lie dieser Staat einer anderen internationalen Organisation gewährt.
(2) Der amtliche Nachrichtenverkehr
der Organisation, gleichviel mit welchem
Nachrichtenmittel, unterliegt nicht der Zensur.

the Organisation shall in each Contracting
State enjoy the most favourable treatment
accorded by that State to any other international organisation.
(2) No censorship shall be applied to
official communications of the Organisation
by whatever means of communication.

A rtike/ 11

Artic/e 11

Dic Vertragsstaaten treffen gf:eignete Mal3nahmen. um Einreise, Aufenthalt und Ausreise <ler Bedienstetcn des Eur·Jpäischen Patentamts zu erlcichtern.

The Contracting States shall take all appropriate measures to facilitate the entry,
stay and departure of the employees of the
European Patent Office.

Artikel 12

Article 12

Die Vertreter dcr Vertragsstaaten, deren Stellvertreter. Bcrater oder Sachverstiindige geniel3en während <ler Tagungen <les
Verwaltungsrats oder <ler Tagungen anderer
vom Verwaltungsrat eingesetzter Organe
sowic wiit:rend <ler Reise zum und vom Tagungsort folgende Vorrechte und lmmunitiiten:
a) Immunität von Festnahmc oder Haft
sowie von <ler Beschlagnahme ihres pcrsönlichcn Gepäcks, aul3er wenn sie auf frischcr
Tal ertappt werden;

(I) Representatives of Contracting States,
alternate Rcpresentatives and their advisers
or experts, if any, shall enjoy, while attending meetings of the Administrative Council
and of any body established by it, and in the
course of their journeys to and from thc
place of meeting, the following privileges
and immunities:
(a) immunity from arrest or detention
and from scizurc of thcir personal luggage.
exccpt when found committing. attcmpting
to commit, or just having committcd an
offence;
(b) immunity from jurisdiction. evcn
after the termination of their mission. in
respect of ai.:ts, including words v.-rittcn and
spoken, donc by them in the exercisc of
their functions; this immunity shall not
apply, however, in thc casc of <t motor
traffic offence committed by onc of thc
persons rcferred to above, nor in the case
of damage caused by a motor vchiclc belonging to or driven by such a person;

(!)

b> Tmmunitiit von dcr Gerichtsbarkeit,
auch nach Beendigung ihrcs Auftrags, beziiglich dcr von ihncn in Ausiibung ihres
Amts vorgenommenen Handlungen einschlie131ich ihrer schriftlichen und miindlichen Äul3erungen; diese lmmunität gilt jedoch nicht im Fall eincs Verstof3es gegen die
Vorschriften i.iber den Straf3enverkehr durch
eine <ler genannten Personen und im Fall
von Schäden. <lie durch ein Motorfahrzeug
verursacht wurdcn, das einer dieser Personen gehört odcr von einer solchen Person
gcsteuert wurde;
c) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Schriftstiicke und Urkunden;
d) das Recht, Verschllissclungen zu verwenden sowie Urkunden oder sonstigc
Schriftsti.icke durch Sonderkurier oder in
vcrsiegelten Behältern zu empfangen;

(c) inviolability for all their official papers and documents;
(d) the right to usc codcs and to reccivc
documents or correspondence by special
courier or sealed bag;
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sation beneficie, dans chaque Etat contractant. du traitcment le plus favorable accordc
it toute autre organisation internationale
par cet Etat.
(2) Aucune censure ne peut etre exercce
;t !\!gard des communications officielles de
!'Organisation: quelle que soit la voie de
communication utilisee.

sationcn i fördragsslutandc stat åtnjuta den
mest förmånliga behandling som denna stat
medger annan internationell organisation.
(2) Oavsett vilket sätt som användes för
att överföra organisationens tjänstemeddelanden. filr dessa ej underkastas censur.

A rricle 11

Artikel 11

I .es Etats contractants prennent les mesures
utiles pour faciliter l'cntree. le sejour et le
dcpart des agents de l'Office curopcen des
brevets.

De fördragsslutande staterna skall vidtaga
erforderliga åtgärder för att underlätta inresa. uppehall och utresa för anstiillda vid
det europeiska patentverket.

Artide

I~

Les representants des Etats contractants, leurs ~uppleants. leurs conseillt:rs ou
cxpcns jouissent. lors des reunions du Conseil d'administration ou de tout organe instituc par lcdit Conseil ainsi qu'au cours de
leurs \'Oyagcs a destination ou en provcnance du lieu de la rcunion. des privilcges et
imrnunites sui\'ants :
al immunite ll'arrestation ou de Jctention. ainsi que Je saisie de leurs bagages
personnels. sauf en cas de flagrant dclit :

(I)

b) immunite Je juridiction. mcme aprcs
la fin de lcur mission. pour les actes. y
compris leurs ccrits ct lcurs paroles. accomplis dans l'exen:ice de leurs fonctions:
cctlc irnrnunitc nc joue ccpendant pas dans
le cas J'unc infrnction a la rcglementation
de la circulation des \'ehiculcs automoteurs.
commise par une des personnes \'isees cidessus. nu dans le cas de dommages causes
par un vehicule automoteur lui appartenant
ou qu'elle conduit :

c) inviolabilitc pour tous leurs papiers et
documents offidels :
dl droit de faire usage de codes et de
recevoir dcs documents ou de la correspondance par courricr special ou par valises
scellees ;

Artikel Il
(I) Fördragsslutande stats ombud och ersättare för ombud samt deras radgivare och
experter skall atnjuta följande privilegier
och immunitet då de bevistar sammantriide
med förvaltningsrådet eller annat organ
som upprättats av detta samt under resa till
och från sammanträdesortcn:

a) immunitet mot anhällande eller annat frihetsberövande samt mot beslagtagande av personligt bagage, utom om de
anträffas på bar gärning med brott eller
försök till brott:
bl immunitet mot rättsligt förfarande.
iivcn efter det uppdraget upphört, såvitt
avser giirningar. diiri inbegripet skriftliga
och muntliga uttalanden, som de begått vid
fullgörandet av uppdraget: denna immunitet gäller emellertid ej i fråga om trafikbrott som begåtts av person som nämnts
ovan och ej heller i fråga om skada som
orsakats av motorfordon vilket tillhör eller
framföres av sådan person:

c) okränkbarhet för alla handlingar och
dokument som rör uppdraget:
d) rätt att anviinda chiffer och att mottaga handlingar eller korrespondens med
kurir eller förseglad kurirsäck:
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e) Befreiung för sich und ihrc Ehcgatten
von allen Einreisebeschränkungcn und von
der Meldepflicht fi.ir Ausländc r:

(e) exemption for themsclves and their
spouses from all measures restricting entry
and from aliens' registration formalities:

f) die gleichen Erlcichterungcn hinsichtlich der Währungs- und Deviscnvorschriften
wie die Vcrtreter ausländischer Rcgierungen
mit voriihcrgchcndcrn amtlichcn Auftrag.

(f) the same facilities in the matter of
currency and exchange control as are accorde<l to the representatives of forcign
Governments on temporary offil:ial missions.
(2) Privilegcs and immunitics are accorded to thc persons referrcd to in paragraph I, not for their personal advantagc.
but in order to ensure complcte independcnce in the cxcrcisc of thcir functions in
connection with thc Organisation. Consc··
quently, a Contracting Slate has thc duty
to waivc the imrnunity in all cases when:.
in thc opinion of that State. such immunity
would impcdc thc coursc of justice and
where it can be waived without prcjudicing
the purposes for which it was accorded.

(2) Die Vorrechte und lmmunitiiten werden den in Ahsatz I gcnannten Personen
nicht zu ihrcm persönlichen Vorteil gewiihrt,
sondcrn um ihrc rnllstiindigc Unabhiingigkcit hci der Ausiibung ihres Amts im Zusammcnhang mil der Organi;ation zu gewährlcistcn. Ein Vcrtragsstaat hat dcshalb
dic Pflidlt, dit: lmmunitiit in allcn Fiillcn
aufzuhd1cn. in dcncn sic nach Auffassung
dieses Staats vahindcrn wi.i:de, daB der
Gerechtigkcit Grniigc geschieht, und in
dcnen sie ohnc Bceintriichtigung der Zweckc
aufgchohcn werden kann. fiir die sie gewährt wurdc.

Anike/ 13

Article 13

Vnrbchaltlich Artikel 6 stelll dcr Priisident dcs Europäis..:hen Patcntamts im Gcnul\
der Vorn:chte und lmmunitiit·:n, dic Diplomaten nach dem Wiener Ubereinkommen
iiher diplomatische Be1.iehungcn vom I 8.
April 1961 eingcriiumt werden.
<2l Die lmmunitiit von dcr Gerichtsbarkcil gilt jedoch nicht im F;ill eines Yerstolks <les Präsidentcn dcs Europäischen
Patentamts gcgcn dic Vorschriften i.ibcr den
StraBcnvcrkchr odcr im Fall eines Schadcns.
dcr durch ein ihm gehiircndcs oder von ihm
gcsteucrtes Motorfahrzeug verursacht wurde.

Subject to the provisions of A rticle 6.
thc President of thc European Pat<.:nt Officc
slrnll enjoy the privileges and immunitics
accorded to diplomatic agents under thc
Vienna Convention on Diplomatic Relations
of 18 April 1961.
(2) However. immunity from jurisdiction shall not apply in the case of a motor
traffic offencc committcd by the President
of the European Patent Office or damagc
caused hy a motor vehicle belonging to or
driven by him.

Artikel 14

Article 14

Die Bediensteten des Europiii;;chcn Patent<llnts
a)
gcnielkn auch nach ihrem Ausschciden aus dem Dienst lmrnunitiit von der
Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen
in Ausiibung ihrcs Amts vorgenommencn
Handlungen einschlicl3lich ihn::r mlindlichen

The employees of the European Patent
Office:
(a) shall, even after their service ha~
terminated, have immunity from jurisdiclion in respect of acts. including words
written and spoken, done in the exercise of
their functions; this immunity shall not

(Il

(I)
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eJ exemption pour eux-mcmcs et pour
leur.'i ninjoints de tuuk mesurc limitanl
l'entrce ct de toutes formalitcs d'enregistre111ent d'ctrangcrs:
f) ml!mcs faci!itcs. en ce qui concerne les
regJcmcntalilll1S monetaircs OU de changc.
quc celles accordces aux representants de
gouverncments ctranger~ en mission ol'fi ..
cielle tempornire.
<2J Les privileges et immunitcs son! ac1.:ordt:s aux personnes vist:es au paragraphe
premier. 1wn it lcur avantage personneL
mais dans le hut d'assurer en loute indcpendancc l'exercicc de leurs fonctions en rapport a\·ec !'Organisation. Par conscquent.
un Ltat contractanl a le devoir Je lever
l'immunitc dans tous les cas 0[1, it son a\'is.
l'immunitc elllnt\·o:rait l'actinn de la justice
et 0[1 elle peut l:tre levt:e sans comprnmettrc
ks fins pour lcsquellcs elle a ete accordfr.

el undantag för sig -;jiih· och sin make
eller maka från inresere~triktioncr och a11mälningsplikt för utliinningar:

r J samma liittnad med a \'se en dl~ p~i \ ~1l u ta- och \'iixlingsrestriktioner som tillkl>lllmer företrädare för ut"indsk regering pi1
tillfälligt officiellt uppdra)'.
(2)
Privilegier och immunitet tillkom1111:r ej de persLHler som avses under I fiir
alt tillgodose dem per~onligen utan i syl't..:
att siikerstiilla deras fullstiindiga nbnocndL·
vid fullgörandet a\· uppgifter Slllll har sa111band med organisationen. Fiiljaktligcn iir
fiirdragsslutande stat skyldig alt fiii1·a immuniteten i fall dit enligt des~ uppfattning
immuniteten skulle hindra riittvisans girng
m:h immuniteten kan hii\'as utan förfitng
rör det iindamal, för \'ilkct Jen medgivil'i.

Arric/c 13

Artikt'I 13

Sous rcserve des dispositions de l'articlc
6, le President de l'Office europcen des
brevets jouit des privi!Cges et immunitcs
reconnus aux agents diplomatiques en vertu
de la Con\'cntion de Vienne sur les relations
diplomatiques Ju 18 avril 1961.
(2)
Toutefois, l'immunitc de juridiction
ne joue pas dans le cas ·d'infraction it la
rcglementation en matiere de circulation des
1·chiculcs <tutomoteurs commise par le President de l'Office europeen des hrevets ou
Je Jommage causc par Ull vehicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit.

i I) Om ej annat följer av artikel 6, skall
det europeiska patentverkets president itlnjuta de privilegier och den immunitet som
tillkommer diplomatisk företriiJare enligt
Wienkonventionen den I X april 1961 0111
diplomatiska förbindelser.
(2) Immunitet mot riittsligt förfarand1:
rnr emellertid ej atnjutas i fruga om trafik ..
brott som hegåtts av det europeiska patent1·erkets president eller i fritga om skada
som orsakats av motorforJon vilket tillhiir
eller framföres av honom.

Article 14

Artikel 14

Les agents Je l'Office europeen des brevets :

Anstiilld vid det europeiska patentverket
skall
a) även efter det anställningen upphört.
åtnjuta immunitet mot riittsligt l'örfaramlc
såvitt avser gärningar, diiri inbegripet skrift.
liga och muntliga uttalanden, som han begått vid fullgörandet av sina uppgifter;

(I)

a) jouissent, meme lorsqu'ils ont cesse
d'exercer leurs fonctions, de l'immunite de
juridiction pour les actes, y compris les
paroles et ecrits, accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions ; cette immunite ne joue
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und schriftlichcn ÄuBcrungcn; dicsc Immunitiit gill jedoch nicht im Fall cincs VcrstoBcs gegen <lie Vorschriften iiber den
Stralknverkehr durch einen Redienslelen
dcs Europiiischen Patentamt:; oder cines
Schadcns. dcr dun::h cin ihm gehörendes
oder von ihm gefi.ihrtes Motorfahrzcug verursacht wurde:
bl sind von jeder Verpflichtung zum
Wehrdicnst befreit:
c) gcnieJ3en Unverletzlichkeit allcr ihrcr
amtlichen Schriftsliickt: und Urkunden:
d) gcnicl3cn in hezug au f Einwanderungsbcsehränkungcn und die Meldepflicht
der Ausliinder dicselbe Erleid11erung, dic
allgemein den Mitglicdern des Personals internationalcr Organisationen gcw[ihrt wird;
das gleichc gilt för die in ihrcm Haushalt
lebenden Familicnangchörigcn:.
e) geniel3en in hGzug auf Devisenvorschriften dieselhen Yorrcchte. die allgemein
den Mitgliedern des Personals internationaler Organisationen gewiihrt werden:

apply, howevcr. in thc case of a motor lrafl'ic offcncc commitcd by an employee or the
European Patent Office. nor in the case of
damage caused by a motor vehicle bclonging
lo or driven by an cmployee;

(h) shall be exempt from all obligations
in rcspcct of military service:
(c) shall cnjoy inviolability for all their
official papers <md docurnents;
(d) shall enjoy thc same facilities as
rcg<irds t:xcmplion from all mt:asures rcstrkting immigration and govcrning alicns'
registration as are normally accorded to staff
members of inlernational organisations. as
shall mt:mbcrs of thcir familics forming part
of their houschold:
(c) shall enjuy thc same privilegcs in
respcct of exchangc regulations as arc normally accorded to the staff mcmbers of
intcrnational organisations;
(f) shall enjoy the same facilities as to
rcpatriation as diplomatic agents in time of
international crises, as shall the members of
their families forming part of their household;

f) genie13en im Fall einer intcrnationalen Krise dieselhen Erleichterungen bei dcr
Ri.ickfi.ihrung in ihren Heimat.staal wie die
Diplomaten: das glciche gill fiir die in
ihrcm Haushalt lebendcn Familicnangchörigen;
g) haben das Recht. ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichcn Gebrauchsgegenstiindc bei Antrilt ihre> Dienstes in
dem bdreffen<lt:n Staat zollfrci einzufiihren
und bei Beendigung ihres Dicnstes in <liesem Staat zollfrci wie<ler auswfiihren, vorbehaltlich der Bedingungen, wclche dic
Rcgicrung <les Staats, in dem dieses Recht
ausgclibt wir<l, jeweils fi.ir crforderlich bält,
un<l mit Ausnahme <ler Giite:r, <lie in diesem Staat erworben wurden und dort einem
Ausfuhrverbot unterliegen.

(g) shall have the· right to import dutyfree their furniture and personal effects at
the time of first taking up thcir post in the
Statc concerned and the right on the· terrnination of their functions in that State to
export free of duty their furniture and personal effects, subject to the conditions considered necessary by the Government of the
State in whose territory the right is exercised and with the exception of property
acquired in that State which is subject to
an export prohibition therein.

Artikel 15

Article 15

Sachverständige genieBen bei der Ausubung
ihrer Tätigkeit för die Orga!1isation oder
bei der Ausföhrung von Auftri:lgen för diese
die nachstehenden Vorrechte und Immuni-

Experts performing functions on behalf of,
or carrying out missions for, the Organisation shall enjoy the following privileges and
immunities, to the extent that they are
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ccpcndant pas dans le L'aS d'infrndion i1 l;1
reglementation de la circulation des vchicules aulomoteurs. commise par un agent de
l'Office. nu de dommage causc par un
vchiculc automoteur lui appartcnanl 0\1
qu'il conduit :

denna immuniiet giiller cmdlertid ej i fd1ga
1)m trafikbrott som hegfttts av anställd vid
det eurnpeiska patentverket och ej heller
i fräga om skada som orsakats av motorfordon vilkct tillhör eller framföres av anställd:

h) sont exempts de tnute obligation relative au service militaire :
cl jouissenl de l'inviolahilitc pour tous
leurs papiers et documents officiels:
d) jouissent. avec les memhres de lcur
famille vivant :"t leur foycr. dcs mcmes
exceptions aux dispositions limitant !'immigration et reglant l'enregistrement des
ctrangers. que celles gcncralement reconnues aux memhres du personn.:1 des organisations intcrnationales:
e) jouissent. en ee qui concerne les rcglementations de change. <les mcmes privilcges
que ceux gcncralemcnt reconnus aux memhres du personnel des organisations internationales:
n jouissent. en periode de crise internationale, ainsi que les memhrcs de lcur
f'amillc vivant i1 leur foyer. des mcmes
f'aeilitcs de rapatriement que les agents
diplomatiques :

hl vara befriad friin <tila skyldigheter i
fri1ga om rnilitii rtjiinst:
cJ fttnjuta okriinkharhet för alla handlingar och dokument som rör tfönsten:
d) atnjuta samma und<mtug fr;in invandringsrestriktioner och anmiilningsplikt
for utlänningar SL)ll1 vanligen medges internationella organisali11ners personal: detsam111a skall gälla familjemedlemmar som tillhör hans hushltll:

g) jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mohilier et lcurs effets
personncls, it l'oecasion de lcur prcmicrc
installation dans l'Etat intcresse. et du droit.
it la cessation de leurs fonctions dans ledit
Etat, d'exporter en franchise lcur mohilier
et lcurs effets personnels. sous rcserve des
conditions jugees necessaires par le gouvernement de l'Etat sur le territoire <luquel le
droit est exerce et <i l'exception des biens
acquis dans eet Etat qui font l'ohjet, dans
celui-ci, d'une prohibition d'exportation.

gl ha rätt att niir han först tilllriider
sin anställning i vederbörande stat tullfritt
införa och dlt anställningen upphör i den
staten tullfritt utfiira sina möhlcr och personliga tillhörigheter. dock under de villkor
som regeringen i den stat på vars område
rätten utövas anser nödvändiga och med
undantag av egendom som förvlirvats i den
staten och där är underkastad exportförhud.

Artic/e 15

Artikel 15

Les experts exen;ant <les fonctions pour Je
compte de !'Organisation ou accomplissant
des missions pour celle-ci, jouissent <les
privileges et immunites ci-apres dans la

Expert som fullgör uppgifter för organisationens räkning eller utför uppdrag åt denna skall åtnjuta följande privilegier och
immunitet, i den utsträckning det är nöd-

e) i1tnjuta samma privilegier sävitt avser
viixling av valuta som vanligen medges internationella organisationers personal:

fJ åtnjuta samma liittnadcr med avseende på rcpatriering \"id internationella kriser som diplomatiska l'örctriidare: detsamma skall gälla familjemedlemmar som tillhör hans hushåll:
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täten. soweit sic fiir di..: Ausiihung ihrer
Tiitigkeiten notwcndig sind. und zwar auch
während dcr Rcisen. dic in :\usiihung ihrer
Tiitigkcit odcr zur Durchfi1hrung ihre~
Auftrags ausgcföllrt waden:
al lmmuniiiil \'On dcr Gerichtsharkcit
himichtlich d..:r \'Oll ihncn in Ausiibung
ihrb Amts \'Orgcnomrnencn Handlungen
einschlieB\ich ilm:r miindlichen und sd1riftlichcn )i,uBerungen, auBcr irn Fall eines
V:.:rstolks gegen dic Vorschriflcn iiber den
Straf3cnvcrkchr durch einen Sachverstiindigen <ldcr im Fall eines Schadens, dec durch
cin ihm gel1örendes odcr von ihm geflihrtcs
l'vlotorfahrzcug vcrursachl wurde; die Sachverstlindigen geniclkn dicse lmmunifat
aud1 nad1 Becndigung ihrer Litigkeit bci
<ler Organisation:
!i) Ln\·erktzlichkcit allcr ihrcr amtiid1en Schriftstlickc und Urkur,dcn;

nccessary for the carrymg out of their functions. including <luring journcys made in
carrying out lheir functions and in lhc
course of such missions:
(al immunity from jurisdiction in rcspcct
of ach done hy thcm in the exercisc ol'
thcir functions. including words \\Titten or
spoken. cxcept in the .::ase of a motor tra\'-l'ic offence commited hy an rxpert or in thc
case of damage causcd by a motor \'chick
helonging to or driven by him; experts shall
continue to enjoy this immunity aftcr thcy
have ceased lo be employcd by the Organisation;

(b) inviolability for
papers and documents;

all

thcir official

c)
dic zur Obcrwcisung :ihrer Beziige
t.:rforderlichen deviscnrcehtlich..:n Befrciungen.

(c)
the exchangc faci!ities neccssary for
the transfer of their remuneration.

A nikel ln

Article 16

Die in den Artikeln 13 und 14 genannten Personen sind fiir die von der Organisation gezahlten Gehältcr und Beziige nach
MaBg~the der Bedingungcn und Regeln. die
der Verwaltungsrat inncrhalh eines Jahrs
nach Jnkrafttrekn des Ohcreinkommens
festlcgt, zugunsten der Organisation steuerpflichtig. Von diesem Zeitpunkt an sind
diese Gehälter und Beziige von der staallichcn Einkommcnsteuer hcfrcit. Die Vertragsslaaten können jedoch die hefreitcn
Gehälter und Beziige hei der Festsetzung
des auf Einkommen aus andcren Quellen
zu erhebenden Steuerbctrags beriicksichtigen.
(2) Ahsatz I ist auf Renten und Ruhegehältcr. die von der Organisation an ehemalige Bedienstete des Europäischen Patentamts gezahlt werden, nicht anzuwenden.
(1)

The persons referred to in Articles U
and 14 shall be suhject to a tax for the
bcnefit of the Organisation on salaries and
emolumcnts paid hy the Organisation, suh·
ject to thc conditions and rulcs laid down
by lhe Administrative Council within a
period of one year from the date of the
entry into force of thc Convcntion. f."rom
the date on which this tax is applied, such
salaries and emolumenls shall be exrmpt
from national income tax. The C:ontracting
States may, however, take into account thc
salaries and ernoluments thus excmpt when
asscssing the amount of tax to be applied lo
income from other sources.
(2) Paragraph I shall not apply to pensions and annuities paid by the Organisation to the former employees of the European Patent Office.

(I)

Artikel 17

Article 17

Der Verwaltungsrat bestimmt die Gruppen
von Bediensteten, auf die Artikel 14 ganz

The Administrative C:ouncil shall decide the
categories of employees to whom the provi-
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mesure oi:1 ils lcur sont necessaires pour
l'exercicc <le lcurs fonctions. y compris
durant les voyages effectucs <lans l'exercice
de leurs fonctions ou au cours <le ces mi'iSIOllS :
a)
immunitc <le juridiction pour les
actes accomplis dans l\:xcrcicc <le lcurs
fonctions. y COlllpris Jeurs paroles Cl CCrits,
sauf dans le cas d'infraction it la rcglcmcnlation de la circulation des vehiculcs automoteurs commise par un expert ou de dnmmage CaUSC par Ull Vchicule automohile Jui
appartenant ou qu'il conduit: les experts
rnntinueront i1 hcneficier de cette immunitc
apres la cessation de leurs fonctions aupres
de \'Organisation ;

viindigt för att han skall kunna fullgöra
sina uppgifter, och detta iiven under resor
som företages under fullgörande! av sf1dana
uppgifter eller utförandet av sådant uppdrag:
a) immunitet mot rättsligt förfarande
si1vitt avser giirningar. diiri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som han begiitt vid fullgörandet av uppgifterna. utom
siivitt avser trafikbrott som begåtts av expert eller skada som orsakats av motorfordon vilket tillhör o.!ller framföre~ av expert;
expert skall åtnjuta Jenna immunitet även
efter det han upphört att fullgöra uppgifter
för organisationens riikning:

h) inviolahilitC pour tous kurs papiers cl
documents officiels:

b) okriinkharhel fiir alla handlingar nch
dokument ';om riir hans verksamhet för
organisationens riikning:
cl de liittnader fr~ln \~ixlingsrcstriktio
ncr som erfordras för överförande a\ hans
arvode.

c)
facili!Cs de change necessaircs
t ransl'ert de le urs rcmunerations.

Article

au

Artikel Ir1

/f1

Dans les conditions cl se lon les modalitCs quc le Conscil d'administralion fixe
dans un dclai d'un an i1 compler de l'entn::c
en vigucur de la convention, les personncs
visccs aux articlcs 13 cl 14 seront soumiscs.
au profit de !'Organisation. il un implil sur
les traitt:mcnts cl salaires qui lcur son!
\·erses par \'Organisation. A eompter de
cettc datc, ces traitements et salaires sunt
cxempts de l'impLit national sur le revenu.
Toutefois, les Etats contractants peuvcnt
lcnir compte do.: ces traitements et salaires
pour le calcul de l'imp6t payahle sur les
rcvcnus provenant d'autres sourccs.
<2> Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliquenl pas aux pensions cl
rctraitcs payccs par !'Organisation aux anciens agents de l'Office europecn Jes brevets.

De personer som avses i artiklarna 13
och I 4 skal!. under de villkor och enligt de
bcstiimmelser som faststiillcs av t'örvaltningsri\det inom ett ar fnln den dag da
konventionen t riidcr i k rafl, c rliigga skatt
till organisationen pil lön och crS:ittning
som betalas av organisationen. Frim det
dylik skatt uttages. skall siidan lön och sadan ersiittning vara befriad fr[111 nationell
i nkomstsk:at t. Fiirdragssl u tande stat far
emellertid taga hiinsyn till de löner och ersiittningar som iitnjuter sädan skattebefrielse niir det skattebelopp, som uttages pa
inkomst frfan annan kiilla. skall beriik:nas.
(2) Vad som siigs under I giiller ej pension och Jivriinta som av organisationen betalas till den som tidigare varit anstiilld vid
det europeiska patent\erkct.

Anide 17

,fr1ikcl 17

Lt: Conscil d'administration dctermine les
catcgorics d'agents auxquels s'applio11ent

Förvaltningsradet skall hestiimma pa vilka
kategorier anst~illda artikel 14. helt eller

(I)

1 I'
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oder tcilweise und Artikel !Il anzuwenden
sind. sowie die Gruppen nm Sachverstiindigen. auf dic Artikel 15 anzuwenden ist.
Die Namen. Dicnsthezeicl111u;1gen und Ansdiriften der zu diescn Gruppen gchörenden
Bediensteten und Sachverstiindigen werdcn
den Vcrtragsstaatcn von Zeit. zu Zeit mitgeteilt.

sions of Articlc 14. in whole or in part. and
Article 16 shall apply and the categories of
experts to whom the provisions of :\rticle
15 shall apply. The names. titles and addresses of the employees and experts included in such categori.:s shall hc cnmmunicatcd from time to timc to the Contracting States.

Anikd 18

A rticle 18

Vorhchaltlich von Ahkommen. die nach
Artikel 25 mit den Vcrtn_gsstaaten geschlosscn wcrdcn. siml dic Organisation und
dic Bedienstcten des Europii schcn Patcntamts von siimtlichen Pflichtheitriigen an
staatliche SozialvcrsiL·herungstriiger befrcit.
sofern die Organisation ein eigcnes Sm:ialversicherungssystem crrichtct.

In the c\·ent of the Organisation estahlishing its own social sccurily scheme. thc
Organisation and the ernplnyec-.; of thc
European Patent Office shall be exempl
from all compulsory contributions to national social security schemes. suh_i.:ct to
the agreements ma<le with thc c·ontracting
St<itcs in aecordance wiih the pnl\ isions ol'
Article 25.

Anikel /'J

A nic/c 19

Die in diesem Protokoll rnrgeschenen
Vorrcchte und lmrnunitiiten sind nicht dazu
hcstimmt. den Bediensteten des Eurnpiiischen Patcntamts oder den Sacf1\·erstiindigen. die fiir die Organisation oder in deren
Auftrag liilig siml. persönlichc Vort;;:ile zu
\'ersehaffen. Sic sim! lediglieh zu dem
Zweck nirgescl1en. unter allen Umstiindcn
die ungehindertc Tiitigkeit der Organisation und die vollsländige Unabhiingigkeit
der Personen. Jenen sic ge•viihrt werdt:n.
zu gewiihrleisten.
(2)
Der PriisiJent dcs Europiiischen Patentamts hat die Pflicht. eine lmmunitiit
aufzuhehen, wenn sie nach :;einer Ansicht
verhindern wlirde. daB der Gerechtigkeit
Genligc gcschieht, und wenn sic ohne Beeintriichtigung der lntercssen dcr Organisation aufgchohen werden kurn. Aus den
gleichen Grtinden kann der Verwaltungsrat
eine Immunität dcs Priisider.len aufho;:ben.

The pri\'ilcges and immunilio;:s prm·ided
for in this Protocol are ntil designcd to give
to i:mployccs of the European Patent Office
or experts p.:rforming funclions for nr on
hchall' of the Organisation personal ad\·antag;;:. They are provided snlely to ensurc.
in all circumstanccs. the unimpeded func-tioning of the Organisatinn and the complete in<lependcnce of the persons lo whom
thcy arc accorded.

A rtike/ 20

A rticlt• 20

(I)

Die Organisation wird jederzeit mit
den zustiindigen Behörden de: Vertragsstaaten zusammenarhciten. um dic Rechtspflcgc
zu erleichtern, die Einhaltung der Vor-

(I)

(I)

(2) The Presidi;nt of thc Lurnpean Patent Office has th.:: duty lo wai\e immunity
wherc he considers rhat such immunity
pre\'ents the normal course pf justice and
tlrnt it is possihle to dispcnse "·itl1 such
immunity wiihout prejudicing thc intcres!s
of the Organisation. The Administrative
Council rnay waivc immunity of the Pn:sident for the same reasons.

The Organisation shall co-operatc al
all times with the competcnt authorities of
thc Contracting States in order to facilitate
the proper administration of justicc, to

(J)
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les dispositions de l'article 14, en tout ou en
partie. ainsi que les dispositions de l'article
16 et les categories d'experts auxquels
s'appliquent les dispositions de \'article 15.
Les noms, qualites et adresses des agents et
experts compris dans ces categories sont
communiques periodiquement aux Etats
cont rac tants.

delvis, och artikel I 6 skall tillämpas och på
vilka kategorier experter artikel 15 skall
tillämpas. Namn på de anställda och experter som tillhör sådan kategori samt deras
tjänsteställning och adress skall regelbundet
meddelas de fördragsslutandc staterna.

Article 18

Artikel 18

L'Organisation et les agents de l'Office
europcen des brevets sont exempts de toutes
contributions obligatoires a des organismes
nationaux de prevoyance sociale, au cas ou
l'Organisation etablirait son propre systeme
de prevoyance sociale, sous rcserve des
accords a passer avec les Etats contractants, conformement aux dispositions de
l'article 25.

Inrättar organisationen eget socialförsäkringssystem. skall organisationen och de
anställda vid det europeiska patentverket
befrias från alla obligatoriska avgifter till
nationella socialförsäkringssystem. om e.i
annat följer av avtal som träffas med fördragsslutande stat i enlighet med artikel 25.

Article 19

Artikel 19

Privilegier och immunitet som föreskrives i detta protokoll har ej införts i syfte att ge personliga fördelar åt anställda vid
det europeiska patentverket eller experter.
som fullgör uppgifter åt organisationen eller
för dess räkning. De har tillkommit enbart
för att säkerställa att organisationens verksamhet under alla förhållanden skall kunna
bedrivas utan hinder och att de personer
som åtnjuter dessa privilegier och denna
immunitet skall vara helt oberoende.

( l) Les privileges et immunites prevus par
le present protocole ne sont pas etablis en
vue d'accorder aux agents de l'Office europeen des brevets ou aux experts exer\:ant
des fonctions au profit ou pour le compte de
l'Organisation des avantages personnels. Ils
sont institucs uniquement afin d'assurer, en
toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complete indcpcndance des personnes auxquelles ils sont
<tccordb.

(l)

(2) Le President de l'Offo:e europeen
des brevets a le devoir de lever l'immunitc
lorsqu'il estime qu'elle empcche le jeu normal de la justice et qu'il est possiblc d'y
renoncer sans porter atteinte aux interets
de l'Organisation. Le Conseil d'administration pcut. pour les memes raisons. lever
I'une des immunitcs accordees au President.

(2) Det europeiska patentverkets president är skyldig att häva immuniteten, om
han anser att den skulle hindra rättvisans
behöriga gång och att den kan hävas utan
förfång för organisationens intressen. Förvaltningsrådet får häva presidentens immunitet av samma skäl.

Article 20

Artikel 20

(1) L'Organisation coopere en tout temps
avec les autoritcs competentes des Etats
contractants, en vue de facilitcr unc bonne
administration de la justice, d'assurer l'ob-

( l) Organisationen skall alltid samarbeta
med behöriga myndigheter i de fördragsslutande staterna för att underlätta rättskipning och säkerställa att bestämmelser

27 RiÅsdt1g<"ll 1977/78. I sam/. Nr I. {)el C
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sduiftcn i.iber Sicherheit uml Ordnung sowie iiher den Gcsun<lheits- un<l Arheitsschutz und iihnlicher staatlicher Rcchtsvorschriftcn zu gcwiihrleisten urd jedcn MiBhrauch der in dicscm Protokoll vorgesehcnen Vorrechte, lmnrnnitäten und F.rleichtcrungen zu vcrhindcrn.
(2) Dic Einzelheiten der in Absatz I
genanntcn Zusammcnarbeit könncn in den
in Artikel 25 gcnanntcn Ergii1zungsabkommen festgelcgt werden.

ensure the ohservance of policc rcgulations
and regulations eoncerning puhlic hcalth.
lahour inspection or other similar national
legislation, and to prcvent any ahuse of thc
privileges. immunitics and facilitics providcd
for in this Protocol.

Artikel 2 I

Article 21

.leder Vertragsstaat behält das Recht, alle
im lnteresse seiner Sid1erheit notwen<ligen
Vorsichtsmal?mahmen zu ergreifen.

Each Contracting State retains the right lo
take all precautions necessary in the intercsts of its security.

Artikel 22

Article 22

Ein Vcrtragsstaat ist nicht verpflichtet, <lie
in den Artikeln 12, I J, 14 Buchstabcn h, c
und g sowic in Artikel 15 Buchstabe c bezeichnelen Vorrechte und lmmunitiiten zu
gewiihren:
a) seinen eigenen Staatsangehörigen:
bl Personen, die hei Aufnahmc ihrer
T~iligkcit hei <ler Organisation ihren stfodigcn Wohnsitz in <liesem Sta:it hahen und
nicht Bedienstete einer andercn zwischenstaatlichcn Organisation sind, deren Personal in di.:: Organisation iibernommi::n wird.

No Contracting State is obliged to extend
thc privilegcs and immunities rcferred to
in Articlc 12, A rticle 13. Article 14, subparagraphs (b), (e) and (g) and Article 15.
sub-paragraph (c) to:
(a) its own nationals;
(b) any person who at the time of taking
up his functions with the Organisation has
his permanent residence in that State and is
not an employee of any other inter-governmental organisation whose staff is incorporated into the Organisation.

Artikel 23

Artic/e 23

(I) kder Vertragsstaat kann einem internat ionalcn Schiedsgi::richt ji::de Streitigkeit
untcrhrciten, die sich auf dic Organisation
mkr eincn Bediensteten oder Sachverständigen. <ler fiir die Organisation oder in
<lcren Auftrag tiitig ist, bezieht, soweit die
Org<rnisation oder die Bediensteten und
Sach\'erstiindigcn ein Vorrecht oder eine
lmmunitiit nach dicscm Protokoll in Anspruch genommen habcn unc dicse Immunitiit nicht aufgehohcn wor<len ist.
(2) I lat ein Vertragsstaat die Absicht,
cinc Streitigkeit einem Schiedsgericht zu
untcrhreitcn, so notifiziert er dies dem
PrLisidenten di::s Vcrwaltungsr.:lts; diescr unterrichtet sofort jeden Vertragsstaat von

(I) Any Contracting State may submit to
an international arbitration tribunal any
dispute conccrning thc Organisation or an
employee of the European Patent Office or
an expert performing functions for or on
its hehalf, in so far as the Organisation or
the employees and experts have claimed a
privilege or an immunity under this Protocol in circumstances where that immunity
has not been waived.

(2) The procedurc of co-operation mentioned in paragraph I may be laid down in
the complementary agreements rcferred to
in Article 25.

(2) lf a Contracting State intcnds to submit a dispute to arbitration, it shall notify
the Chairman of the Administrative Council,
who shall forthwith inform each Contracting State of such notification.
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servation cles reglements de police et de
ceux concernant la santc puhlique el l'inspection du travail. ou autres lois nationales
de nature analogue, et empccher tnut alrns
des privilcges, immunitcs et facilitcs prcvus
par le present protoco\e.

rörande orllning och siikcrhet. fiircskril'ter
rörande hiilsov[1rd och arbetarskydd samt
annan liknande nationell lagstiftning iakttages och för •lll förhindra missbruk a\' privilegier, immunitet och fi\rmi111er som f'iireskrives i detta prntokoll.

(2l La proccdure de coopcration mentionnee au paragraphe premier pourra ctre
precisee dans les acconls complementaire'i
vises å l'article 25.

(2) Niirmare bcstiimmebn om samarbete som nämnes under I kan fashUllas i
sädani tilliiggsa\·tal som a\·ses i artikel ~'i.

Anicle 21

Anikel 21

Chaque Etat contractant conserve le droit
de prendre toutes les mesure~ necessaires
dans l'intcrct de sa securi!C.

Fiirdragsslutande stat förhehaller ,ig r:iuen
att vidtaga alla ittgiirder stim hehii' es med
hiinsyn till de~s säkerhet.

A nic/e 22

Artikel 2:!

Aucun Etat contractant n'est tenu d'accorder les privileges et immunitcs mcntionncs aux articles 12. 1J. 14 lett res bl. el d
g). et 15 lettre c)

Fön.lragsslutande stat iir ej ,;kyldig all lata
de privilegier och den immunitd s,Jm avse-;
i artiklarna 12 och 13. artikel I ..l. h. e och g
samt artikel 15.c omfatta

al i:t ses propres nationaux ;
bl aux personnes qui, lors de Jcur enlree
en fonctions aupres de !'Organisation. ont
leur rcsidem:e permanente dans cet Etat el
ne sont pas agents d'une autrc organisation
intergouvernementale dont le personnel est
incorporc a l'Organisation.

a) sina egna medburgare.
b) lien SOl11 vid den tidpunkt llit han tilltr[ider sin tjiinsl vid den europeiska patentorganisationen har hL'rnvist i den staten och
icke lir anstlilld vill annan ml'llanstallig organisation vars persunal iivl'rtagcs av förstnämnda nrganisatinn.

Anicle 23

Anikd .?3

(I) Chaque Etat contractant pcut sournettre i:t un Tribunal d'arbitrage international toul differend mettant en cause !'Organisation, ou les agents ou experts exen;ant
des fonctions au profit ou pour le compte
de. !'Organisation. dans la mesure ou celleci, ces agents ou experts ont revcnllique un
privilege ou une immunitc en vertu du present protocolc, lians les cas ou il n'a pas etc
n:nonce <I cette immunite.

(Il Fördragsslutancll: stal far till internationell skiljedomstol hiinskjuta t\·isl som riir
organisationen, ansliilld vid det eunipl'iska
patentverket eller expert snm f'ullgiir uppgifter för organisationens riikning cllcr utför uppdrag {it denna, i den m[111 organisationen, den anställde L'ller L'Xperlen iibcropat
privilegium eller immunitet enligt detta
protokoll och immuniteten icke hii\'h.

(2) Si un Etat contractant a !'intention
de soumettre un diffcrend i:t !'arbitrage, il le
notific au president du Conseil d'administration qui informe immcdiatement chaque
Etat contractant de ectte notification.

(2) Avser fördragsslutande stal att hiinskjuta tvist till skiljedom. skall den meddela
detta till förvaltningsrällcts onlfiiramk. som
omgfrenlle skall underriitta varje l'iirdragsslutande stat om sådant meddelande.
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<ler Notifikation.
(3) Das Verfahren nach Ahsalz I ist auf
Streitigkeiten zwischen <ler Organisation
und den Bec.lienstetcn oc.lcr Sachverstiinc.ligen iibcr c.las Statut oder dic Beschiifligungshcdingungen odcr, was <lie Bediensletcn anbelangt, iiber <lie Versorgungsordnung nicht anzuwcnc.len.
(4) Gegcn den Spruch ccs Schiec.lsgerichts. der endgi.iltig unc.1 fi.ir die Parteien
hinc.lend ist, kann ein Rechtsmittel nicht
eingelegt werden. Tm Fall einer Streitigkeit
i.iber Sinn und Tragweite des Schicdsspruchs
obliegt es dem Schiedsgerich l. den Spruch
auf Antrag einer Partei ausrnlegen.

(3) The procedurc laid down in paragraph I of this :\ rt ick shall not apply to
disputes hctween the Organismion and the
cmployees or experts in rcspcct of the Service Regulati1111s or conditions of employment or. with regard to thc cmployecs. thc
Pensic111 Schcme Regulations.
(4l No appeal shall lic against the award
of the ar~)itration tribunal. which shall he
final: it shall be hinJing on thc parties. In
case l'f dbpute conccrning the impmt or
scope of the award. it shall be incumhent
upon the arhitration tribunal l1> inll!rpret
it on rcquest hy cither party.

Artikel 24
(1) Das in Artikel 23 genannle Schicc.lsgericht besteht aus drei Mii:gliec.lern: ein
Schiedsrichter wird von dem Staat oder den
Staaten, die Parteien des Schicdsverfahrens
sind, ein wcitcrer vom Vernaltungsrat crnannt; diese heiden Schiedsrichter ernenncn
einen dritten Schiedsrichter, der als Obmann tätig wir<l.
(2) Dic Schiedsrichter werden aus einern
Vcrzcichnis ausgcwiihlt. das höchstcns sechs
von jedem Vertragsstaat ur..d scchs vom
Verwaltungsrat
benannte Schiedsrichter
umfal3t. Diescs Verzt:ichnis wird so bald wie
möglich nach Inkrafttreten dicses Protokolls
erstellt und in der rolge je nach Dedarf
geändert.
(3) Nimmt einc Partei innerhalb \'lln
drei Monaten nach der in Artikel 23 Absatz
2 genannten Notifizierung die in Absatz I
vorgesehene Ernennung nich~ nir, so wird
der Schiedsrichter auf Antra.~ dcr anderen
Partei vom Präsidentcn des I nternationalcn
Gcrichtshofs aus dem Kreis der in dem Verzeichnis aufgefi.ihrten Personen bestimmt.
Das gleiche geschieht auf Amrag der zuerst
handelnden Partei, wenn innerhalb eines
Monats nach der Ernennung <les zweiten
Schiedsrichters die beiden erstcn Schiedsrichter sich nicht iiber die Ernennung des c.lritten
einigen könrien. lst jedoch in diesen beiden
Fällen der Präsident des Internationalen
Gerichtshofs verhindert, <lie Wahl zu tref-

Article 24
The arbitration tribunal rdcrred tn in
Article 23 shall Cllnsist (lf three mcmhers.
one arhitrator rwminatcd hy the State <>r
States party to the arhitration. onc arhitrator nominatcd hy the Administrative Council and a third arhitratllr, who shall be the
chairman. nominatcd hy thc said two arbitrators.
(2) The arhitrators shall be nominated
from a panel comprising no mt,re than si.,
arbitrators appllinted hy each Contracting
State and six arbitrators app1,intcd hy the
Administrati\'e Cuuncil. This panel shall he
estahlishcd as sonn as p.1s-;ihk after th.:
Protocol entcrs into forct: and shall he
revisec.I each timc this prcwes nece,;sary.
(J)
lf, within three months from the
date of thc notification rcfcrred to in Article 23. paragraph 2, eithcr party fails to
make thc nornination rcfcrrcd lo in paragraph I abm·e. thc choice of the arhitral(>r
shall, on request of thc other party. hc
mac.le by the President of the .lnternational
Court of Justice from the persons included
in the said panel. This shall also apply.
when so requested by cither party, if within
one month from the date of appointment of
the second arbitrator, the first two arbitrators are unable to agrec on thc nomination
of the third arbitrator. However. if, in these
two cases, the President of the .lntenrntional
Court of Justice is prcvented from making

(I)
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(3) La procedure prcvue au paragraphe
premier n'cst pas applicable aux diffcrends
entre !'Organisation et les agents ou experts
au sujct du statut ou des conditions d'emploi ainsi que. pour les agents, au sujet du
reglement des pensions.

(3) Det förfarande som avses under I i
denna artikel skall ej tillämpas i fraga om
tvist mellan organisationen och anställd
eller expert rörande tjänstgöringsrcglementet eller anstiillningsvillkor eller, savitt avser anställd, pensionsrcglementet.

(4) La sentencc du Tribunal d'arhitrage
est definitive ct sans recours : les parties s'y
conformeronl. En eas de contestation sur le
sens et la portee de la sentence. il apparticnt
au Trihunal d'arbitrage de l'interpreter il la
demande de toute partie.

(4) Skiljedomstolens utslag är slutligt
och far ej överklagas. Det iir bindande för
parterna. Vid tvist om utslagets innebörd
eller omfattning ankommer det pa skiljedomstolen att pii begiiran av part tolka utslaget.

Article 24
Le Tribunal d'arhitrage prevu a
l'articlc 23 est composc Je trois memhres,
un arbitre nommc par l'Etat, ou les Etats,
partie i1 !'arbitrage. un arbitre nomme par
le Conscil d'administration et un troisieme
arbitrc. qui assume la prcsidcnce, nomme
par les deux premiers.

A rtike/ 24
Skiljedomstol som avses i artikel 23
skall besta av tre medlemmar. En skiljedomare utses av den stat eller de stater som
iir part i skiljeförfarandet. En skiljedomare
utses av förvaltningsradet. Den tredje skiljedomaren. som skall vara ordförande, utses av de förstnämnda tv<i skiljedomarna.

(2) Ces arbitres sont choisis sur une !iste
eomprenant six arhitres au plus designes
par chaque Etat contractant el six arbitres
dcsigncs par le C:onseil 1.J'administration.
Cette !iste est ctablie des que possihle apres
l'entrcc en \'igueur du present protoc.1le el,
par la suite. cL1mpletee. le cas echcant. en
lant quc de besoin.
(3) Si, dans un dclai de trois mois apres
la notification menti•mnec it l'article 2J.
paragrnphe 2. l'une des parties s'abstient de
procetler it la nomination prcvue au paragraphe premier. le clwix de l'<trhitre est
effectuc. sur la requl:te de l'autre partie,
par le President de la C:our lnternationale
de Justice parmi les personncs figurant sur
ladite !iste. Il en est Je mcme. it la requl:te
de la partie la plus diligente. lorsque. tians
un dclai d'un mois a eompter de la nomination du deuxil:mc arbitrc. les deux premiers arbitres ne parviennent pas it s'entendre sur la nomination du troisicme. Toutefois, d<ms ces deux C:1s, si le !'resident <.le
la Cour Internationalc de Justiee est cm-

(2) Skiljedomarna skall utses frän en
lista som upptager högst sex skiljedomare
<tnmälda av varje fördragsslutande stat och
sex skiljedomare anrniilda av förrnltningsrädet. Listan skall uppriillas snarast möjligt
efter det protokollet triitt i kraft och skall
revideras dä detta visar sig erforderligt.

(I)

(I)

(3) Har inom tre månader fran dagen
för det meddelande som avses i artikel 23.2
part underlåtit att utse skiljedomare enligt
vad som siigs under I. skall pa begäran av
motpart skiljedomaren utses av internationella domstolens ordförande bland de personer som iir upptagna pa niimnda lista.
På begiiran av part skall vad nu sagts ocksa
tillämpas, om de första tva skiljedomarna
ej kan komma överens i fri1ga om utniimningen av den tredje skiljedomaren inom
en manad från den dag dit den andre skiljedomaren uts<lgs. Ar emellertid i dessa t\'a
fall internationella domstolens llrdförande
förhindrad att utse skiljedomare eller iir
han medborgare i stat som iir part i tvis-
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fen. dder i-.t er Angehiiriger eines an dcr
Streitigkeil heteiligtcn Staats. so nimmt Jcr
Vizcpriisidcnt dcs Tntcrnatiomden Gerichtsh1ifs dii: cr11iihnten Frncnnungcn \'Or. sorcrn er nichl sclhst Angchiirigcr cincs an
dcr Strcitigkcit heteiligtcn Staats ist: im
kt1lgcnannten Fall oh\icgt es Jcm Mitglied
dcs lntcrnationakn Gcrichtsh,.ifs. Jas nicht
sclhst :\ngchi.irigcr cincs an ckr Strcitigkeit
heteiliglen Staats ist und Jas rnm Priisidentcn odcr VizcpriisiJenkn ausgewiihlt worJcn ist. Jic Erncnnungen vorzunehmen. Fin
Angehöriger dcs antragstellenden Staats
kann nicht fiir den Pl1stcn des Schicdsrichters gC\\iihll 11erden. dessen Frnennung dem
Verwaltungsrat uhlag. und cinc auf Vorschlag des Ver11altungsrats in das Verzeichnis aufgenomrncne Person k<cnn nicht fi.ir
den Posten des SchieJsrichters gewiihlt werJcn. dessen Erncnnung dem antragstellenJcn Staat ohbg. Die die~en heiden Gruppen
angehörenden Personen können auch nicht
zum Obmann Lies Schicdsgerichts gewiihlt
werden.
(4) Das Schiedsgericht gibt sich eine
Verf ahrcns11rJn ung.

the choicc. or if be is a national of Lllle of
the States parties to the dispute. the VicePresident of the Internationul Court or
Justice shall make the afore-rnenti1llled
appointmcnts. prmideJ that he himsclf is
not a national of one of the States parties
to the dispute; if such is thc casc. thc memher 111' Lhe lntcrnatinnal Cuurt or JustiCL'
who is not a national of one of thc States
parties to thc dispute and whn has hel'n
choscn hy thc President or Vice-President
shall make the appointments. A national of
thl' State applying for arbitration •nay 1wl
be chosen to fil! thc post of' the arhitral\lr
whosc appointmcnt devolves on thc Administrative Council nor may a person included
in the panel and appninted hy the Administrative Cnuncil be dwsen to fil! thc post
of an arhitrator whose appointment <.kHllvcs on the Statc \\hich is thc claimanl.
Nor may a person or either of these catcgories be chosen as chairman nf the Tribunal.

Anike/ 25

Article 25

Dic Organisation kann auf HeschluB dcs
Verwaltungsrats mit cincm otlcr mchrcrcn
Vertragsstaaten Ergiinzungsahkommcn zur
L)urchflihrung dieses Protok~lls in ihren
Bczichungen mit diesenl Staat oder diesen
Staaten sowic sonstige Vereinbarungen
schlielkn, um eine wirksame Tiitigkeit der
Organisation und den Schutz ihrer Interessen zu gewiihrlcisten.

The Organisation may. on a decision of the
Administrative Council. conclude wilh one
or rnore Contracting Statcs complemcntary
agrcements to give effect to the provisions
of th is Protocol as regards such Statc ur
States. and other arrangements to ensure
the efficient functioning of the Organisation and the safeguarding of its interests.

(4) The arhitration tribunal sh<tll dr<m
up its own rules of procedure.
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pcchc d'effrctuer le choix ou s'il est re-.;sortissant de l'un des Etals parties au diffcrcmL 1e Vice-President de la Cour Intcrnationale procede aux norninations susvisces. i1 moins qu'il ne soit lui-rncme ressortissant de l'un des F.tats parties au
diffcrcnd : dans cetle <krnicre hypothcse il
appartient au rnemhre de la Cour fnternationale, qui n'est pas lui-mcrne ressortissant
de l'un des Etats parties au diff'erend et
qui a etc choisi par le President ou le VicePrcsidcnt. de proccder aux norninatinns ..
un rcssortissant de l'Etat demandeur ne
peut cln: i.:hoi-.;i pnur occuper le sii:ge de
l'arhitrc dont la nomination in..:ombail au
Conseil d'adrninistration. ni une pcrsonne
inscrite sur la !iste par dcsignatinn du Cnnseil d'adminislralion choisic pnur oc..:uper
k sicge de l'arbitre dont la nornination in~
n>mhail i1 l'Etat demandeur. Les personnes
appartt:nani it ces deux ca!Cgories ne peuvent pas davanlage elre choisies pour assumer la prcsidence du Tribunal.

ten. skall internationella domstolens \"lce
ordförande utse skiljedomare. under förutsättning att h;m ej sjiih iir medborgare i
st;it som iir part i tvisten. )>,r detla fallet,
skall skiljedomare utses a\ den medlem a\·
internationella domstolen \·ilken ej iir medborgare i stat som lir part i tvisten och vilken utsetts av nrdföranden eller vice ordföranden. Den skiljedomare som ul,•:s av förvaltningsr~idet far ej vara medborgare i den
stat som hegiirt skiljedom. Den -.om upptagits p;i listan p~1 anmiilan av fiinaltningsradet f;ir ej utses till skiljednmare a\· den stat
som begiirt skiljedom. Den som tillhiJr n<igon av dessa kategorier fitr ej heller uhes
till skiljedomstolens ordförande.

14> I .e Tribunal d'arhitrage etahlit ses
ri:gle.s de proccdure.

(4) Skiljcdornslolen fa-;t-;tiillcr
ler för förfarandet.

sj~ih

reg-

Ar1ide :!5

Ar1ikc/ 15

I :Organisation peul. sur dccision du Conseil d'administration conclure. a\ec un ou
plusieurs Ltats contraclants. des accords
cornp!Cment;lires en n1e de l'exccution des
dispositions du present protocl.lle. en ce qui
concerne ce ou ce-; Etats. ain~i que d'autres
arrangements en vue <l'assurer le bon fonctinnncment de !'Organisation el la .'iauvegarde de ses interets.

Efter beslut av fiirvaltningsritdet far organisationen sluta tilliiggsavtal med en eller
flera fördragsslutande stater rörande tillliimpningen av detta prol1Jkoll s;ivitt avser
<lenna stat eller di::ssa stall'!' samt riirande
andra i1tgiirdcr fiir att siikerstiilla att organisationens verksamhet bedrives rni clt effektivt siitt och all des" intressen skyddas.
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Protokoll rörande centralisering av det europeiska patentsystemet
och införandet av detta system (centraliseringsprotokoll)
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PROTOKOLL

PROTOCOL

iiber die Zentralisierung des Europäischen
Patentsystems wzd seine Einjlihrung
(Zentralisierungsprotokoll)

on the Ce11tralisatio11 of the European
Patent System and on its lntroduction
( Protocol 011 Cefltralisation)

Abschnitt I

Section I

(l)(a) Bei Tnkrafttrcten <les Obercinkommens treffen dic Vertragsstaaten des Obcreinkommcns. dic gleichzcitig Mitgliedstaaten <les durch das Haager i\bkommen \'Om
6. Juni 1947 errichtetcn lntcrnationalcn
Patentinstituts sin<l. <lie notwendigen MaBnahmen. um sicher1ustc!lcn. daB alle Aktiva und Passi\a Sliwic das gcsamte Personai
<les lnternationalen Patcntin:;tituts spiitestens zu dem in Artikel 162 Ahsatz I dcs
Ohereinkommcns ,·orgesd1encn Zeitpunkt
auf das Eunipiiisd1c Patentarnt tihcrtragen
wt:rden. Diese Uhcnragung e-folgt im \Vege eines Vcrtrags zwischcn dem lnternationalen Patentinstitut und der Lurnpiiischen
Patentorganisation. Dic ohcn crwiihnten
Staaten und die andcren \'crtr:1gsstaatcn des
Ohereir:kommens trcl'fen <lie notwendigcn
MaJ3nahml'll. 11111 sicherzustelkn. daf3 dieser
Vertrag spiitestens zu dem in Artikel 162
Absat1. I de~ Oben:inkommens \'Orgc~chc
nen Zeitpunkt ange,1cndet wird. Dic Mitgliedstaatcn des lnternationalen Pakntinstituts, <lie glcichzeitig Vcrtrags.staaten <les
Obereink1Jmm::ns ~ind. verpfliehten sich
fcrncr. ihre ~litglitdsi.:haft am Haager Ahkommen zum Zcitpunkt der i\n\\'endung
<les Vertrag' zu hecnden.

(I J(a) Upon entry into force of the Convention. States parties thereto which are
also members of the lnternational Patent
lnstitutc set up by the Hague Agreemcnt
of' 6 June 1947 shall take all necessary
steps to ensur.: the transfer to the European
Patent Officc no later than thc <late ref'erred to in Artide I 62. paragraph I. of the
Convention of all asscts and liahilities and
all staff memhers of the lnternatinnal Patent lnstitute. Such tran;;fer shall be el'fected by an agreemcnt hctween the lnternational Patent lri-titute an<l the Eurupean
Patent Organisation. The ahovc States and
the other States partics to the Comention
shall take all nccessary stcps to cnsurc that
that agrecment shall be impkmentcd nll
later ihan thc date referred W in :\rtii.:lc
162. paragraph I. of the C.'1)n\'cntilm. l.Jpon
implementation of the agrecmeni. tl1<isc
i\kmher States of thc lntcrnatinnal Patent
lnstitute which arc alsl1 parties to the Cun\ention further undertakc to terminatc
their participatilm in the Haguc :\grccmcnt.

(b) Die Vcrtrag,staaten dcs Chereinkommens treffen die notwendigcn MaBnahmcn. um sicherzustellen, dal.I dic Akti' a
und Passiva sowie das gesamtc Personal <les
lnternationalcn Patentinstituts in das Europiiische Patentamt nach MaBg.lbe <les unter
Ruchstahe a erwiihnten Vcrtrags Ubernommen werden. Die Zweigstelle in Den Haag
tibernimmt ,·on <ler A.nwendung dicses
Vertrags an cinerseits die Aufgaben. dic
dem Internationalen Patentinstitut am Tag
der Auflage de~ Dhereinkommens zur Un.

(h) The States parties to the Cornention
slrnll take all necessary steps to ensure that
all the assets an<l liabilities and all the stal"I'
members of the lntcrnational Patent lnstitutc are taken into the European Patent
Office in accordance with the agreemcnt
referred to in sub-paragraph (a). Aftcr the
implementation of that agreerncnt thc tasks
incumbent upon the International Patent
'fnstitute at thc date on which the Convcntion is opcned for signature, and in partieular those carried out vis-å-vis its Mem-
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(övnsiittning)

PROTOCOLE

PROTOKOLL

sur la centralisation et /'introductiun du
.1y.1·fl;111e e11ru1n'e11 des hrerets (Protocole
sur la ce11tralisatio11)

rörande centralisering av det europeiska
pafl!ntsystemet och in.förandl:'t m• detta
system ( centraliseri11gsprotoko//)
Avddnin;: I

(I )(a)

A la dal.: d'enlrec en \igueur Ji: la
convi:nlion. les Etats parties it Ju convention
qui Slll1l egalement 1111.'.lllbres di: J'lnstilUI
lntcrnational des Brevets cr\:e par l'Acconl
de I a Hayi: du 6 juin 1947. prenncnt loutcs
ks 1111.:suri:s nt:cessaires pour que le transfer!
{L l'Office curopeen des brevets di: tnut
l'actil' cl Ji: toul k passif ainsi que de tout
le pi:rsonnel de l'lnstilut lnternational des
Brni:ts s\·f'feclue au plus tard i1 la Jatc
\·isee it l'artick 162. paragraphe I. de la
con,·enlion. Les modaliks de ce transfert
si:rlllll f'ixecs par un aecord cntre l'lnslitut
lntnnational des Brevets cl !'Organisation
cur<.lpecnne di:s brevets. Les Etals susvises
ainsi qui: les ~llltres ctats parties a la COll·
vcntion prcnnent tnutes les mesures necessaircs pour que cct aecord soit mis en application au plus tard i1 la date visee i1 l'article
162. paragraphe I. de la convention. A la
dale de cettc mise en application. les Etats
m.:mhres de !'Institut Jnternational d.:s Brevets qui sont egalement parties a la convention s'engagent en outre i1 mettre fin it leur
partil:ipation it I' Accord de La Haye.

( 1Ha) Vid konventionens ikrafttriiJandi:
skall de fördragsslutandc st<,,i:r. som ii\'1:11
iir medlemmar a\' det genom Haag-ö\'en:nskommelsen den 6 juni 1947 upprättade Internationella patcntin~titutct. vidtaga alla
erforderliga fttgiirder för att :;iikl:rst~illa att
Internationella patentinstitutets ~amtliga
tillg~rngar och skulder ~amt all tkss person<tl överföres till det europeiska pall:ntverkel senast den dag som avses i artikel 162.1
i konventionen. Överförandet skall ske genom avtal mellan lntern~1tionella patcntinstit utet LlCh den curop.:iska patcnllwganisatinncn. Ovanniimnda stater nch övriga fördragsslutande stater skall vidtaga alla erforderliga iitgärJi:r för att siikerstiilla att
detta avtal vinner tilliimpning senast den
dag som avses i artikel 162.1 i konventionen. Vidare förpliktar sig de stater som är
medlemmar av Internationella patentinstitutet och som iiven är rördragsslutande stater
att avsluta sitt deltagande i Haag-överenskommclsen den dag då detta avtal blir tillliimpligt.

(b) Le~ Etats parties it la convention
prennent toutes les mesures necessaires pour
que, selon les termes de l'accord prevu a la
lettre {a), tout l'actif et tout le passif ainsi
que tout le personnel de l'J.nstitut International des Brevets soient incorpores dans
l'Office europeen des brevets. Des la mise
en application de cet accord, seront accomplies par le departement de La Haye,
d'une part, les taches assumees par l'Jnstitut
Jnternational <les Brevets it la <late de l'ouverture a la signature de la convention, en

(b) De fördragsslutande staterna skall
vidtaga alla erforderliga ätgärdcr för att
säkerställa att Internationella patentinstitutets samtliga tillgangar och skulder samt all
dess personal övertages av det europeiska
patentverket i enlighet med det avtal som
avses under a. Filialen i Haag skall, sedan
detta avtal blivit tillämpligt. utföra dels de
uppgifter som ankommer på Internationella
patentinstitutet den dag du konventionen
öppnas för undertecknande, särskilt institutets åligganden gentemot dess medlems-
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1crzdchnung Phlicgcn. insbes•mdere diejen igcn. dic es zu diesem Zcitpunkt gegen-

iiher seincn Mitgliedstaaten wahrnimmt,
wobei cs uncrhchlich ist, oh diese Staaten
Vertragsstaaten des Ohcrcinknmmens werden odcr nicht. unJ <mdcrerseits die Aufgaben. zu dcren Wahrnchmung es sich hei
lnkrafttreten des Obereinkommens gegentiber Staaten verpflichtct hat. die in diesem
Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Tnternationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Ohereinkornmens sind.
Aulkrdem kann dcr Verwa\tungsrat der
Europiiischen Patentorganisation der Zweigstcllc wcitere Aufgaben auf dem Gebiet dcr
Rechen.:he libertragcn.
(c)
Dic obengenanntcn Verpflichtungen
bcziehcn sich sinngemiiB aucl:. auf die gerniil3 dem Haager :\hkommen geschaffene
Dicnststclle unter den im Abkommen
zwischen dem lntcrnationalcn Patentinstitut
und der Regierung dcs heteiligten Vertragsstaats \"Orgesehcnen Bedingungen. Diesc
Rcgierung verpflichlet sich. mit der Europäischcn Patentorganisation ein neues Ahkommen. das das hereits hestehende Ahkommen mil dem Tnternationalcn Patentinstitut ablöst, zu schlieBen. um die Bestimmungen iiber die Organisation, die Tätigkeit und <lie Finanzierung der Dienststelle
mit diesem Protokoll in Einklang zu bringen.
(2) Die Vertragsstaaten des Obereinkommens verzichten zu dem in Artikel 162
Absatz I des Obcreinkommens genannten
Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt lll fi.ir
ihre Zentralbehörden fiir den gewcrblichcn
Rechtsschutz zugunsten des Europäischen
Patentamts auf die Tätigkcit als Intcrnationale Recherchenbchörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag.
(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz I
des Obcreinkommens genannttn Zeitpunkt
wird in Berlin (West) zum Zweck der
Durchfiihrung von Recherche:!l. fi.ir Europäische Patentanmeldungen eine Eurostelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweig-

428
ber States. whcthcr or not they hccome
parties to the Con\"ention. and such tasks
as it has undertaken at the time nr thc entry
inta forcc of the Convention to carry nut
vis-il-vis States which. al that date. are bo1h
members of thc fnternational Patent fnstitutc and parties to thc Com·ention. shall be
assumed by thc brancl1 located al The
Hague. In addition. the Administrative
C.:ouncil of the European Patent Organisation may allocate further dutics in the fiekl
of scarching to that brunch.

(c) The abovc obligations shall also
apply mutatis mutandis to the suh-office set
up under the Haguc Agreement under the
conditions set out in the agreemcnt between
the International Patent lnstitute <rnd the
Government of the Contracting State conccrned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the
European Patent Organisation in place of
the one already made with the Tnternational Patent Institutc to harmonisc the
clauses concerning the organisation. operation and financing of the sub-office with
the provisions of this Protocol.

(2) Subject to the prov1s1ons of Section
lll, the Statcs parties to the Convention
shall, on behalf of their central industrial
property offices, renounce in favour of thc
European Patent Officc any activities as
International Searching Authorities under
the Patent Cooperation Treaty as from the
date referred to in Article 162. paragraph
I. of the Convention.
(3)(a) A sub-office of the European
Patent Office for searching European patent applications shall be set up in Berlin
(West) as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It
shall operate under the direction of the
branch at The Hague.
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particulier celles qu'il assume il l'egard de
ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non
parties i1 la convention, d'autre part, les
tf1ches qu'il se sera engage a assumer lors
de l'entrce en vigueur de la convention a
l'egard d'Etats qui seront il cette date a la
fois membres de l'Tnstitut [nternational des
Brevets et parties a la convention. En outre.
le Conseil d'administration de !'Organisation europeenne dcs brevets peut charger le
departement de La Haye d'autres tåches
dans le departement de La Haye d'autres
tf1ches dans le domaine de la recherche.

stater, vare sig dessa är fördragsslutande
stater eller ej, dels sal.fana uppgifter som
institutet vid konventionens ikrafttriidande
åtagit sig gentemot stater som då är både
medlemmar av Internationella patentinstitutet och fördragsslutande stater. Dessutom
får den europeiska patentorganisationens
förvaltningsråd ge denna filial ytterligare
uppgifter när det gäller nyhetsgranskning.

(c) l .es engagemcnts vises ci-dessus,
s'appliqucnt i1 l'agcnce crece en vertu de
l'Accord de La Haye et selon les conditions
fixees dans l'accord conclu entre !'Institut
lnternational des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant interesse. Ce
gLHl\'ernement s'engage a conclure avec
!'Organisation europeenne des brevets un
nouvcl accord remplac;ant celui dcja conclu
avec !'Institut lnternational des Brevets
pour harmoniser les clauses relatives a !'organisation, au fonctionnement et au financement de l'<1gence avec les dispositions du
present protocolc.

(c) Med iakttugande av de villkor som
fastställts i avtalet mellan lmernationella
patentinstitutet och regeringen i vederbörande fördragsslutande stat giiller ovannämnda skyldigheter iiven i fr~1ga om den
filial som inriittats i enlighet med Haagöverenskommclsen. Denna regering iltagcr
sig härmed att, som ersiittning för det avtal
vilket tidigare triiffats med I nternationellu
patentinstitutet, sluta nytt avtal med den
europeiska patentorganisationen för att anpassa bestiimmelserna rörande filialens organisation, verksamhet och finansiering till
bestämmelserna i detta protokoll.

(2) Sous reser\'e des dispositions de la
section 111, les Etats parties a la convention
renoncent, pour lcurs services centraux de
la proprictc industrielle et au profit de l'Office europcen des brevets, it toutc activite
qu'ils seraicnt susceptibles d'cxercer en
qualitc d'administration chargee de la
recherche au sens du Traitc de Coopcration
en maticre de brevets, dcs la date visee a
l'article 162, paragraphe I de la convention.

(2) Om ej annat följer a\· vad som föreskrives i avdelning lII. skall de fördragsslutande staterna för sina nationella patentmyndigheters del till det europeiska patentverkets förmån från den dag som avses i
artikel 162.1 i konventionen avstå från att
verka som internationell nyhetsgranskningsmyndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

(3)(a) Une agence de l'Officc europeen
des brevets est crcce a Berlin (Ouest), a
compter de la date visce il l'article 162,
paragraphe I. de la convention, afin d'effectuer des recherches relatives aux demandes de bre\'Ct europcen. Elle relcve du departement de La Haye.

(3)(a) För nyhetsgranskning av europeiska patentansökningar skall friln den dag
som avses i artikel 162.1 i konventionen i
Berlin (Väst-Berlin) inriittus en filial till det
europeiska patentverket. Denna filial skall
lyda under filialen i Haag.
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stelle in Den Haag.
(h) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin untcr Beri.icks1chtigung allgemeiner Erwägungen und <ler
Bediirfnisse des Europiiischen Patentamts
auf dem Recherchengebiet fes;:.
(cl Zurnindcst am Anfang <les Zeitahschnitts nach cler stufenweisen Ausdchnung
<les Tiitigl.::eitshereichs <les Furopiiischen
Patentamts mur~ der llmfang der dieser
Dienststelle lihenragenen Arbeitcn eine
voile Au~lastung <les irn Zeitpunkt <ler Auflagc <les Ubcreinkommens zur Untcrzeichnung hei der Dicnststellc Berlin des
Dcuhchcn J>atcntarnts hes..:hiifl.igtcn Prliferpersonals ermöglichen.
(d) Dit'.
Bundesrepublik Deutschland
i'1hernimmi die zusätzlichen Kosten. die der
Europiiischen Patentorganisation aus der
Errid1tung und dem Hetrieb der Dienststelle Berlin entstehen.

(h) The Administrative Council shall
dctermine the duties to be allocated to thc
sub-office in Berlin in the Iight of general
considerations and of the requirements oi'
the European Patent Office with regard to
searching.
(c) At least at the heginning ol" the
period following the progressive expansion
of the ficld of activity or thc Eurnpean
Patent Office, the amount of work assigned
to that suh-office shall he sufficient to
cnahle thc examining staff of thc Berlin
Annex of the German Patent Officc. as it
stands at thc date on which the Con\'cntion
is opened for signature, to be fully cm··
ployed.
(cl) The Federal Repuhlic of Germany
shall bear any additional costs incurred hy
the European Patent Organisation in sctting
up and maintaining the suh-offi..:e in Berlin.

Ahschnitt H

Seetion Il

Die Vertragsstaaten des Ohcreinkommens
verzichten vorhehaltlieh <kr Ahsehnitte III
und IV f[ir ihre Zcnlralhchörden fi.ir den
gewerhlichen Rcchtsschut1. zugunstcn des
Furopiiischen Patcntamts auf <lie Tiitigkeit
als mit <ler internationalen vorliiufigcn PrUfung beauftragtt! Bchörde naeh dem Zusammcnarbeitsvertrag. Oiese Ycrpflichtung wire!
nur in dem Umfang. in dem das Europiiische Patentamt nach Artikd 162 Absatz
2 des Ohereinkommens die Pri.ifung europiiischer Patcntanmeldungen durehfiihren
kann, wirks<tm: diesc Wirkung tritt zwei
Jahre nach dem Zeitpunkt ein. zu dem das
Furopiiische Patentamt nach einem fUnfjahresplan, dcr die Zustiindigk~it des Amts
stufenweise auf alle Gebiete der Technik
<tusdehnt und nur durch einen Beschlul3 <les
Vcrwaltungsrals geiindcrt wcrden kann.
scine PrUl"ungstiitigkcit auf <lie hetreffenden
Gehicte der Teehnik ausgedehnt hat. Die
Ein1.elheiten der Erfiillung <ler genannten
Yerpflichtung werden durch Bcsehlul3 dcs
Verwaltungsrats l"estgelegt.

Suhject to the provisions of Sections 111 and
IV. the States parties to the Convention
shall, on hehalf of their central industrial
property offices, rcnounce in favour of the
European Patent Offiee any activities as
lnternational Preliminary Examining Authorities under the Patent Cooperation
Treaty. This obligation shall apply only to
the extent to which the European Patent
Office may examine European patent applications in accordance with Article 162.
paragraph 2. of the Convention and shall
not apply until two years after the <late on
which the European Patent Office has hegun examining aetivities in the areas of
technology concerned, on the basis of a
five-year plan \vhich shall progressivcly
extend the activities of the European Patent Offiee to all areas of technology and
which may be amended only hy decision of
the Administrative Council. The proccdures
for implementing this obligation shall be
determined by decision of the Administrative Council.
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(b) Le Conseil cJ'administration fixc la
repartitinn dcs tachcs de l'agcncc de Rerlin.
comptc tenu de considcrations generales et
des hesoins de l'Office europccn dcs brevets
en nrntiere de recherche.

(b) De uppgifter som filialen i Berlin
skall utföra bcstiimmes av förvaltniugsradet
pa grundval av allmänna övcrviiganden oi.:h
av det europeiska patentverkets behov si1vitt avser nyhetsgranskning.

(<.:)
Au moins au debut de la pcriode
suivant cclle de !'extension progressive du
drnmp d'activitc de l'Office europccn des
brevets. le volume dcs travaux confics a
cette agence doit pcrmettre d'occuper plcincment le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des
brevets en fonction de la date d'ouverture
~1 la signature de la convention.

(c) Åtminstone vid början av den period
som följer efter den successiva uh·idgningen
av det europeiska patentverkcis verksamhetsomrade skall det arbete som filialen i
Berlin får i uppdrag att utföra vara tillriickligt för att ge full sysselsiittning at den
granskande personal som finnes vid det tyska patentverkets filial i Berlin då konventionen öppnas för undertecknande.

(d) La Repuhlique federale d'Allemagne
supportc tous les frais supplemcntaires resultant, pour !'Organisation europeenne dcs
brevets, de la crcation ct du fonctionncmcnt de l'agencc de Berlin.

(d) Förbundsrepubliken Tyskland skall
svara för de extra kostnader som uppkommer för den europeiska patentorganisationen pa grund av inriittandet av filialen
Berlin och verksamheten vid denna.

Section 11

Avdelning Il

Sous reserve des Jispositions des sections
111 et IV, les F.tats parties a la convention
renoncent. pour ce qui concernc leurs ser\ices centraux de la propriete industrielle
ct au profit de l'Office europeen <les bre,·cts.
toute activite en qualitc d'administration chargce de l'examen prCliminairc
international au sens du Trnitc de Cooperation .. Cctte obligation ne prendra effet
que dans la mcsure ou l'Office europeen
des brevets pou rra entreprenclre )'examen
des demanc.les de brevet europcen en vertu
de l'article 162. paragraphe 2, de la convention ; cet cffct intcrvient deux annees
aprcs le jour ou l'Officc europeen a commencc son activite d'examen sur les domaines de la technique en question, d'aprcs
Ull plan de cinq ans, etendant progressivemcnt la compctence de l'Office a tous les
secteurs de la technique el qui ne peut
ctn: modific que par c.lccision du Conseil
d'administration. Les modalites de mise en
application de laditc obligation sont determinces par dccision du Conseil d'administration.

Om ej annat följer av vad som föreskrives i
avdelningarna 111 och IV. skall de fördragsslutande staterna för sina nationella patentmyndigheters del till det europeiska patentverket<; förmiin avstå frun att verka som
myndighet för internationell förberedande
patcntcrbarhctsprövning enligt konventionen om patentsamarbete. Denna förpliktelse gäller endast i den utsträckning som det
europeiska patentverket enligt artikel 162.2
i konventionen kan pröva europeiska patentansökningar och gäller icke förrän två
år förflutit från den dag då det europeiska
patentverket börjat utföra prövning på ifrågavarande tekniska områden på grundval
av en femårsplan, i vilken anges hur det
europeiska patentverkets verksamhet successivt skall utsträckas till att omfatta alla
tekniska områden och som får ändras endast genom beslut av förvaltningsrådet.
Närmare bestämmelser om hur denna förpliktelse skall uppfyllas fastställes genom
beslut av förvaltningsrådet.

a
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Abschnitt 111

Section 111

(I) Dic Zcntralhehör<le fiir den gcwc;·hJichcn Rechtsschutz jcdcs Vertragsstaats de-.
Obcrcinkommens.
dessen
Arntssprache
nicht einc <ler An11ssprachcn des Europ;iischcn Patcntamls ist. ist hi:rechtigt, einc
'Litigkcit als lnternationale RccherchenllL'hör<le und als mil der intern ..1tionalc11 vorl:iufigen J>r[ifung beauftragte llchörde nach
dem Zusammenarheilsvertrag auszuliben.
Dic Jnansprudrnah1rn:: dieses Rechts setl.t
die Vcrpfliehtung des betreffenden Staats
voraus. diesc ·nitigkeit auf intcrnationalt
Anmeldungcn zu beschränken, die von
Staatsangehörigcn des hel reffcndcn Staats.
rnn Personen mit Wohnsitz odcr Sitz irn
I-loheihgchiet dicscs Staats. rnn Staatsangehiirigcn eim:s dicscm Ohereinkornmen an~
gehörcnden Nachbarslaats dicses Staats
oder Vl'll Personen. dic in eincm so\chen
Nachbarstaat ihrcn Wohnsitz oder Sitz haben. cingercicht werdcn. Der Vcrwaltungsrat kann Jcr Zcntralhehördc fijr den gewerhlichcn Rechtsschutz eines Vcrtrag>staats durch IJeschlu[l gestatten. die genanntc Tiitigkeit auf solche intcrnationale
Anmeldungen auszudehncn. die ,·on Staatsangchiirigen oder von Personu1 mit Wohnsitz odcr Sitz im Hohcitsgebic;: eincs Nicht\'Crlragsstaat<.. dcr dic gkichc Amlssprache
wie dcr hctrcffende Vertragsstaat hat. eingereicht werdcn und die in dicscr Sprache
abgefaf3l sim!.

l J) The central industrial pr1>pnty office
of any State party to the Convention in
which the official language is not onc of th:'.
official languages of the European Patent
Oft'iee. shall be authorised to act as an
Tnternational Searehing Authority and as
an I ntcrnational Prelirninary Examining
Authority under the Patent Coopcratio_n
Treaty. Such authorisation shall be subject
to an umkrtaking by the State concerncd
lo restrict such activities to intcrnational
applications filed by nationals or rcsidcnts
of such State and by nationals or residents
of States parties to the Convention which
are adjaccnt to that Statc. The Administrat ivc Couneil may dccide to authorise the
central industrial property office of any
State party to the Convention to cxtcnd
such activities to cover such intcrnational
applications as may be filcd hy nationals or
residcnts of any non-Contracting State
having the same official language as the
Contracting State in question and drawn up
in that language.

(2) 1111 l-linhlick auf eine Harmonisicrung der nach dem Zusammenarhcilsvcrtrag vorgesehcnen Rccherchentätigkeitcn
im Rahmen dcs curop~iischcn Patenterteilungssystems 1-1 ird cinc Zusammenarheit
zwischcn dem Europäischcn Patcntamt und
den nach diescm Ahschnitt zugelassenen
Zentralbchörden flir den gcwcrblichen
Rcehbsehutz hergeslcllt. Dicse Zusammenarbeit erfolgt auf'grund ciner besondercn
Vercinbarung. die sich zum lkispiel erstrcckcn kann auf Recherchenverfahren
und -methoden. die Anfordcrungcn fiir die
Linstcllung unJ Ausbildung rnn Prufern.
Richtlinicn fijr den Austausch von Recher-

(2) For thc purpose of harmonising
search act1\ 1t1es under the Patent Cooperation Trealy within thc frnrnework of the
Luropean system for thc grant of patents,
co-opcration shall be established hetwcen
the European Patent Office and any central
industrial property officc authorised under
this Section. Such co-operation shall be
based on a special agreement which rnay
cover e.g. search proccdurcs and methods,
qualifications required for thc recruitment
and training of cxaminers, guidelines for
the exchange of search and other services
betwcen the officcs as well as other measures necded to cstablish the required eon-
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Se..:tion 111

:\ vdelning 111

(I) Le sen·ice ceniral de la propricte industrielle de tout Etat partie i1 la Clrnvention. dnnt la languc of'fieiclle n'est pas l'une
des langues officiellcs de l'Office eurnpcen
des brevets. est autorisc it cxercer unc activitc en qualitc J'administration chargce de
la reei1erche ct en qualitC d'adrninistration
chargee de l'cxam.:n prcliminaire au scns
du Traitc de Coopcration. Cetlc autorisation est subordonnce i1 l'.:ngag.:ment d.:
l'Ltat en causc de limilcr L·ette activite aux
demandes internationalcs dcposces par les
nationaux dudit Flat ou par les perslrnnes
domiciliees sur son territoire ainsi que par
les nationaux ou les personncs <lomiciliecs
sur le territoirc d'Etats parties i1 la con\'ention et qui sont limitrnphcs de cct Ltat. Le
Conseil d'administratinn peut decider d'autoriser le service central de la propricte
industrielle d'un Etat partie it la com·ention
it ctendre cette acti\itC aux dcmandes internationales qui sont dcposces par des nationaux ou des personncs ayant leur dnmicile ou leur siege sur le lt'rritoire d'un
Ltat non coniral'lant ayant la mcme langue
officielle quc l'Ltat partie en cause ct qui
sont rcdigces dans cettc langue.

(I) Nationell patentmyndighet i fördragsslutandc stat \ars officiella sprttk ej iir nägot a\· de officiella spritkcn \'id det europeiska patentverket har riitt att verka som
internationell nyhctsgranskn ingsmyndighet
och som myndighet l'i.ir internationell förhcrcdandc patentcrbarhctsprö\'ning enligt
konventionen !.1111 patentsamarbete. Denna
riitt förL·ligger dock cndast om ifrilgavarandc stat förpliktar sig att bcgriinsa denna
verksamhet till internationella ansökningar
som inges av dem Sl1111 iir medborgare i eller
har hemvist eller säte i den staten och av
dem som iir medborgare i eller har hemvist
eller siitc i angriimandc fördragsslutande
stat. för\'altningsri1det f?tr besluta att ge den
nationella patentmyndigheten i fördragsslutande stat riitt att ut\'idga denna \'crksamhet till att omfatta sildana internationella
ansökningar. vilka inges a\' dem som iir
medborgare i eller har hemYist eller siitc i
siidan icke fördragsslutande stat som har
samma offo:iella språk som ifr[tgavarandc
fö:·dragsslutandc stat och vilka tir avfattade
pil detla spn\k.

(2) En \lie d'harmoniser les acti\'itcs de
recherehe au titre du Traitc de Cooperation dans le cadre du systeme curnpcen de
dcli\'rance de bre\ ets. il est etahli une enopcration entrc l'Office europccn des bre,·ets et tout service central de la proprietc
industrielle autorisc it exercer une tellc
aeti\'itc en \'ertu de la presente scction.
Cette coopcration est fondcc sur un ttccord
special qui peul s'ctcndrc. par exemple. aux
proecdures ct metlwdes de recherchc. aux
qualifications requises en ce qui concerne le
recrutemcnt ct la formation des examinateurs. aux dircctives relati\'es aux cchanges
de rechcrehe et d'autrcs services cntre les

(2) I syfte att inom det curnpeiska patentsystemet f~l till sti111d enhetlig nyhctsgranskningsverksamhet enligt konventionen
om patentsamarbete skall samarbete iiga
rum mellan det europeiska patentverket och
nationell patentmyndighet som får bedriva
sitdan \'erksamhet som avses i denna avdelning. S~tdant samarbete skall grundas pil
siirskilt a\tal som kan omfatta bl.a. förfarande och metoder \id nyhetsgranskning,
crfon.lerliga kra,· S<t\'itt a\·ser rekrytering
och utbildning a\· granskare. riktlinjer för
utbyte a\' nyhetsgranskningstjiinster och
andra tjiinstcr mellan det curnpciska patentverket och den nationella patentmyndighe-
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chcn und ande ren Diensten Z\\ ischen den
Behördcn sowie anden.:. zur Sicherstcllung
der erforderlichen Kontr01lc und Chcrwachung notwcndige i\faL\nahrnen.
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tro! and supervision.

Ahschnitt IV

Scction IV

(I)( al L'.m den natinnalcn Patentiimtcrn
der Vcrtragsstaatcn dcs Uhcrcinknmmcns
dic Anpassung an das curc1piiischc Patentsystem 1.u crleichtcrn. kann der Vcrwaltungsrat. wcnn er es IT1r 11 iinschcnswi:rt
hiilt. unter den nachstehcnd fcstgelegtcn
lkdingungen den Zentralhehi·'rden fiir den
gcwerhli..:hcn Rcchh.-.;clrnt1. dicscr Siaatt·n.
in dcnen das Verfahren in eincr der ,\111tsspral'11e11 Je.-.; Europiii.schen Patcnlamh
d11rd1gcfiihrt 11"<.:rden kann. die lle<trheiLUng
dcr europiiischcn Patenta111iit:ldu11gcn. die
in der hctrefl'cnden Sprachc .ihgefal.\t sind.
iihcrtragcn. ~oweit nach :\rtiktl IX Ahsau 2
dcs Uhercinkommcns in dcr Regel ein Priil'cr der Priifungsahtcilung hcauftragt wird.
Dicsc :\11fgahcn sind i111 Rah111c11 dcs im
Chereinkommcn vorgcschcncn Frtcilungsvcrfahrcns durchzul'lihren; dic Entscheidung
iihcr die.-;c ,.\nmeldungcn lriffl die Priifungsahteilung in ihrer llaL:h :\rlikel 18 :\hsa11. 2
1\1rg1:se hcncn /u:;am m1:nsct1.ung.

(I >fa) Por the purpose of facilitating thc
adaptation of thc national patent officcs of
the Statcs parties to thc Conventinn to the
European patent system. thc Administrative
Council may, if it considers it dcsirah\c. and
suhject to thc con<litions set out helow.
entrust thc central industrial property off'icö of such of thnsc Statcs in \1 hich it is
possihle tn conduct the prncecdings in onc
ur thc nrficial language.s nr the Europcan
Patent orfice with task> conccrning thc
examination of Eunipean patent applica1ions c.lrawn up in that languagc which.
pursuant w :\rticlc IX. paragraph 2. of thc
(\in\·ention. shall. as a general rule. be
within the framcwork of the procccdings
cntrustcd to a mernhcr of thc Examining
Di1·ision. Such tasks shall he carried out
11 ithin the framework nf the proceeding~
f'nr grant laid down in the Convenlion:
decisions <'Il such applicatiLHls shall be taken
hy thc Examining Di1·ision composcd in
accnrdancc 11ith :\rticlc 18. paragraph 2.
( h) Tasks cntrustcd under suh-paragraph
i a) shall not he in respect of morc than
40 'X· of the total numher of Eur•Jpcan
patent applications filed: tasks entrustcd to
any one Statc shal\ not be in rcspect of
more than onc-third of thc lotal nurnher \lf
Europcan pali.:nt applicatinns filcd. Thcse
tasks shall be entrust..:d for a period of 15
ycars from the opening nf lhc Furopean
Patent Offil:c and shall be reduced progres·
si ve ly (in principle by 20 ~:f: a yeari to zcro
during the last 5 years of thc period.

( hl Die nach t\hl.lgahe des Buchstahcns
a iihertragenen . \rhcitcn diirfcn nicht mehr
als 40 C(. dcr Gcsamtrnhl dcr cingcreid1tcn
eunipiiischen l'atcntanmeldungcn hctragen:
dic cincm cinzelni:n Sta<tt iihcrtr<1genen Arheiten diirfcn nicht mcl1r als ein Drittel dcr
licsaml/ahl der cingcrcichten cuwpiiischen
Patcntanmeldungen hctragen. Diese :\rheiten wcrden fiir cinen Zeitraum iihertragen.
der rnn der .\uf11<1hmc dcr Tiitigkeit des
Luropiiischen l'atcntamts an gerechnet 15
Jahre hetriigl. und wcrdcn ,1·iihrend dcr
lctzten 5 Jahre schritt\\·cise (um grundsiitzlich 20 ~i; jiihrlich> his auf !\ull vcrringcrt.
(c) Aurgrund des Buchstahcns h hcschlicl\l der Verwaltl!llg~ral lihcr die :\rt,
den Ursprung und die .-\111.ahl dcr europiiischcn Patentanmeldungcn. mil dercn
BearlJl'.itung dic Zcntralhchörd~ fiir den ge-

(c) ThL· :\dministralil'e Councii shall
dccide. while taking into account thc provisions of suh-paragraph (b). upon thc nature.
origin and numhcr of thc Europcan patent
applications in respcct of which examining
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offices. ainsi qu'aux autres mesurcs necessaires au contrt'ilc ct
la survcillance.

a

ten samt andra i\tgiirder s<>m erfordras l'iir
att fä till sti111d erforderlig kontroll nch tillsyn.

Section IV

A \·delning I\'

(I )(al En vue de facilitcr l'adaptation dcs
offices nationaux des Etats parties it la
convention au systeme du brevet curopeen.
le Conscil d'administration peut. s'il le jugc
souhaitaolc, ct dans les conditions ddinies
ci-apres, confier aux services centraux de la
proprietc industrielle de ces mcmcs Etats.
ou l'on est en mesure de conduirc la prnccdure dans une des langues L)fficicllcs de
l'Office europcen des brevets, dcs titches
d'instruction des dcmandes de on:vet europeen rcdigees dans cette mcme langue qui,
conformcment a l'article 18. paragraphe 2.
de la convention, sont confiees en rcgle
generale å l'un des examinateurs de la
division d'examen. Ces travaux sont effectues dans le cadre de la proccdure de
delivrance prevue dans la convention: la
dccision relative it ces dcmandcs est prisc
par la division d'examen dans sa composi··
tion prcvuc å l'article 18. paragraphc 2.

(I )(a) I syfte att underliilta anpassningen
till det europeiska pall:ntsyqemet fi\r nationella patentmyndigheter i fi"\rdragsslutand..:
stater f;ir förvaltningsritdet, om det ansl':r
detta önskviirt l>Ch under de villknr som
anges nedan. uppdraga iil natiPncll patentmyndighet i fiirdragsslutandt stat i vilken
handlliggning kan ;iga rum p[t ni1gnt av det
europeiska patentverkets officiella spr<\k
att. s;hitt avser europeiska ansiiknin!,!ar som
a\·fattats pä detta spritk. utföra si1dan handliiggning som enligt artikel I X.2 i kllll\entiLrncn i allmänhet skall utföras av en medlem av prövningsavdclning. De-.sa uppgifter skall utföras i enlighet med koll\enlionens bestiimmelser om prörn ingsfiirl'arandet. Beslut rörande sitdana ansiikningar
skall meddelas av priivningsanklning i di.:n
sammansiittning som fiircskri\·es i artikel
18.2.

(o) Les trnvaux confies en vertu de la
lcttre (a) nc porleront pas sur plus de
quarante pour cent du total <les dcmandcs
de orevet europccn dcposees: les travaux
confics a un Etat ne devront pas cxccder Ull
tiers du total des clcmancles de orevet europcen dcposees. Ces tftches seront confiees
pour unc periode de quinze ans it compter
de l'ouverture de l'Officc europeen <les
brevets et seront reduites progressivcment
(en principe de vingt pour cent par an) jusqu'il devenir nulles au cours des cinq dernicres annees de ladite periode.

(o) Uppgifh:r som. enligt vad sum s;igs
under a, anförtros nationella patentmyndigheter fitr ej avse mer iin fyrtio procent a\·
del sammanlagda antakt ingi\·na i.:uropi.:iska
patentansökningar: uppgifter s11m anfiirlros
viss stat filr icke avse mer iin i.:n tri.:dji.:del
av det sammanlagda antalet ingivna europeiska pakntansökningar. Sadana uppgifti.:r
skall anförtrns nationell patentmyndighet
för en tid av 15 ar fr«tn den dag da det eurnpciska patent\·erket öppnas och skall umkr
de sista fem itrcn av denna tid successin
minskas (i princip med 20 procent om iird)
för all vid utgiingen av niinrnda tid helt
upphöra.
(cJ Med beaktande av \·ad som siigs under b skall förvaltningsradet besluta 11m
slag, ursprung och antal i fri1ga om de eu r"peiska patentansökningar hetr~iffande vilka
handliiggning far anförtros nationell pa-

(cl Compte tenu de la lettre (o), le Conseil d'adminislration decidera de la nature,
de l'originc et du nombre dcs demandes de
brevet europcen dont l'instruction pourra
etre confiee au service central de la pro-
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werblichen Rechtsschutz eine~; dcr genannten Vertragsstaaten heauft:agt werdcn
kann.
(d) Die vorstehendcn Durchfiihrungshcstimmungen werden in cin hcsonderes Ankommen aufgenommen, das zwischen der
Zentralbehörde
fiir den
gewerblichcn
Rechtsschutz des hetrcffend~n Vertragsstaats und der Europiiisd1en Patentorganisation geschlossen wire!.
le) Ein Patentamt, mit dem ein solchcs
besondercs. Abkommen geschlossen \\·orden
ist, kann bis zum Ablauf des Zeitraums \'<111
15 Jahre11 eine TLitigkeit als cine mit der
internationalen vorliiufigen Pri.irung hcauftragte Behörde nach dem :Zusammenarbeitsvertrag ausi.iben.
l2)(a) lst der Verwaltungsrat dcr Auffassung, daB dics mit dem gute11 Funktionicren des Europäischcn Pater.tamts vcreinbar ist, so kann er. um Sd1wierigkeiten ahzuhclfen. <lie fi.ir bestimmte Vertragsstaaten
aus der Anwendu11g vo11 Abschnitl I Nummer 2 erwachsen kön11en. den Zentralhehörden fiir den gewerblichen Reehtsschutz
dieser Staaten die Aufgabe iibertragen.
Rechcrchen fi.ir europiiische Patcntanmeldungen durchzufi.ihren, sofern dere11 Amtssprache eine <ler Amtssprach~11 des Europäischen Patentamts ist und diesc Hehördc11
<lie Voraussetzungen erflillen. um gemiiB
den im Zusammcnarbeitsvertr.lg vorgesehenen Iledingungcn als internationalc Rccherchenbehörde ernannt zu werden.
(b) Bei diesen Arbeiten, die untcr dcr
Vcrantwortung des Europäischen Patentamts durehgefiihrt werden, hat sich die hetreffende Zentralbehörde an die fiir die
Erstellung <les europäisehen Rechcrchenberichts geltenden Richtlinien zu halten.
(c) Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 und
Buchstabe d ist cntsprechend anzuwenden.

tasks rnay be entrusted to the central 111dustrial property officl' of each of the
Contracting Statcs mentioned ahovc.
(d) The ah<)\'C implcmenting prncedurcs
shall hc set oul in a s1K·cial agrccmcnl hetween the central industrial pr<iperly of'fice
of the Contracting State C<•nccrncd and thc
Europcan Patent Org<111isation.

(c) An ol'fice with \\·hich sud1 a :<pccial
agrc.:mcnt ha~ been conl'ludcd may acl as
an fntcrnational Prcliminary Lxamining
Authorily under the Patent Coopcr<1ti1'11
Treaty, until thc expiry ol' thc period ni' I .:'i
ycars.
t2Hal lf the .-\dmi11istratiH: Cuuncil
considcrs that it is compatible with the
proper functioning of' thc Europea11 l'at.:nt
Of'l'ice. and in order tu allniate the dif'ficulties which may aris.: f'or certain (\111tracting States from the applicatinn of Section I. paragraph 2. it may cntrust scar.:hing
in r.:spect ni' Lurop.:an patent applicatillns
LO thc c.:ntral industrial prllpCrl) o!'f'iccs uf
those Statcs in which the of'ficial language
is one of thc official la11guagl'S of' thc Eurupean Patent Office. provided that thesc
officcs posscss the 11ecessary qualificaliuns
for appointment as an lnternatiLJnal S.:arching Aulhority in accordance with the conditions laid down in lhl· l'atcnt Cnopcration
Trea ty.
(bl In carrying out such wurk. undertaken under the responsihility ni' the Eunipean Patent Office. thc central industrial
property offices concerncd shall adhere to
the guidelines applicahlc to the drawing up
of thc European search repor!.
(c) The provisions of paragraph .ltb>.
second sentence. and suh-paragraph (d) of
this Section shall apply lo this paragraph.

Abschnitt V
(I) Die in Abschnitt I Nummer I Buchstabe c genannte Dienststelle ist berechtigt,
för europäische Patentanmeldungen, <lie

Seclion V
The sub-office ref e.rred to in Section I.
paragraph ](c). shttll be authnrised to carry
out searches. among the documentation

(I)
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priete industrielle th: l'un Jes Etats parties
sus vises.

tcntmyndighet i envar a \' de fördragsslutande stater som avses ovan.

(J) Les modalites d'applii.:ation ci-dessus
fcront l'ohjet d'un accord special entre le
service central Je la proprietc inJustrielle
Je l'Etat partie en cause ct !'Organisation
europeenne Jes hre\'ets.

(d) Tillämpningsföreskrifter i de hiinseenden som avses i föregaendc hestiimmelsc
skall fastställas i siirskilt avtal mellan den
nationella patentmyndigheten i vederhörande fördragsslutande st<tt och Jcn europeiska
patentorganisationen.

(C)
Un office aycc lcquel un tel a..:corJ
special a etc conc\u pourra cxercer une
activite en qualitc d'administration chargec
Je !'examen prcliminain.: intcrnatinnal. au
sens du Traite Je Coopcration. jusqu'it expiratinn de la pcrindc Je quinze ans.

(e) PatcntmynJighet mcJ vilken sadant
siirskilt avtal slutits rnr verka snm myndighet för internationell förberedande patcntcrbarhetsprövning enligt konventionen om
patentsamarbete intill fcmtont1rstickns utgilng.

(2)(a) Si le Conseil d'administrntion
estimc que cela est compatihlc ave..: k hon
fonctionncmcnt de l'Office europeen des
brevets ct en rnc de pallicr les difficullcs
pou\·anl resultcr pour certains Etats contractants de l'application de la section L,
paragraphc 2. il pcut confier dcs travaux
Je rechr.:rche relatifs ii Jes Jcnrnndcs Je
brevet eurnpeen aux serYices centraux de
la proprictc industrielle de ccs Etats dont
la languc officielle est l'une des langues
l>fficiellcs de l'Office curopcen des brevets.
it condition que ccs services possedent la
qua\ificalil)ll rcquisc pour ctrc nommcs administration de rccherd1e internationale
dans les cnnditions prevucs au Traite Je
( ·ooperation.
( hl Ln prrn:cd<111t it ces tra\'aux. effccLucs :mus la responsahilitc de l'Offiee curopeen dcs brevets, les ser\'ices cenlraux concerncs doivent s'en tenir aux dircdi\'es
applicahles en l11<1ticrc d'ctablissemcnt Ju
rapport Je recherche curopcenne.
(cl 1.es dispositions de la prcsente section, paragraphe I. lettrc (bl. deuxicme
phrasc. s'appliqucnt au present paragraphc.

(2)(a) Finner fiin«1ltningsri1dcl Jet \·ara
förenligt med verksamhetens behöriga giing
vid det europeiska patentverket får förvaltning~radet. i syfte att minska de sv~irighctcr
som kan uppkomma för vissa fördragsslutandc stater genom tilnimpning av avdelning I. 2, uppdraga åt nationella patentmyndigheter i de stater i vilka det officiella
sprakct iir ett av det eu:opeiska patentverkets officiella spritk att utföra nyhetsgranskning av eun,peiska patentansökningar. under förutsiittning att dessa myndigheter
uppfyller de krav som uppställcs i konventinncn om patentsamarbete för att utses till
internationell nyhetsgranskningsmyndighet.

Section V

Avdelning V

(Il L 'agencc \'isce it la section I, paragraphe I. lettrc (c). est autorisce it effectuer. P'Jur les dcmandcs de brevet europcen

(I) Den filial sum avses i avdelning I. \ .c
har rätt att. såvitt avser rnropciska patentansökningar som inges av dem som iir med-

(b) Vid utföramk av sadana uppgifter.
vilket sker pit det europeiska patcnt\'erkets
ansvar. skall ifragavarandc nationella patentmyndigheter följa de riktlinjer som giillcr för uppriittande av europeisk nyhetsgranskningsrapport.
te) Vad som siigs unJcr l(b1. andra meningen, och (d) i denna avdelning iiger tillliimpning pil besliimmelserna under 2.
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von Angehörigen des Staats. in dem die
Dienststelle ihren Sitz hat. und von Personen mit Wohnsitz odcr Sitz ir. diesem Staat
eingercicht werdcn. eine Recherche in der
ihr wr Verfligung stehcnden Dokumentation durchzuflihren. sowcit diesc in der
:\mtssprache dieses Staats abgcfal3t ist.
Hierdurch darf .icdoch wcd~r Jas europiiischc Patcntcrteilungsvcrfahrcn \Crzögcrt
werden. noch dlirfcn der Lur:>piiischen Pakntorganisation zuslitzliche Kosten cntstehcn.
(21 Dic in Nummer I genannte Dienststclle ist herechtigt. auf' An:rag und auf
Kosten Jes Anmclders eincs curopiiischen
Patents einc Red1erchc för dic von ihm
eingercidllc Pall'ntanmcldung in der unter
Nummer I \ orgcsehen.:n DJkurnentation
durchzufiihr.:n. Dic Ber.:chtigung gill. solang.: dic in Artikel 92 Jes Obercinkomrnens rnrgeschcnc Rcchen:hc nicht gemäl3
Ahsehnitt VI auf dicse Dokumentation ausgedehnt wnrden isl; doeh darr dadurch das
.:uropiiischc Patentcrtcilungsvafahren nichl
verzögerl werd.:n.
{3)
Der Verwaltungsrat karm die in den
:\ummern I und 2 rnrgeseheien Rcrechtigungcn unter den in dcn gcn1nnten Nummcrn \·orgcschenen Vor.iusserzungen .iuch
auf Zentralb.:hörJ.:n fiir Jen gewerhlichen
Rechtsschuu der Vcrtragsstaaten <nrsdehnen. Ji.: als Amtssprachc k.:ine der Amtssprachen des Europ:iischcn Patentamts hallen.

which is at its disposal and which is in the
official languagc of thc State in which the
sub-office is located, in rcspect of European
patent applications filcd by nationals and
residents of that State. This authorisation
shall be on thc understanding that the procedure for the grant of European patents
w··ill not be delayed and that additional costs
will not be incurred for the European Patent Organisation.

Abschnitt VI

Section VI

Die in Artikel 92 dcs Chereinkommens \Orgcsehenc Rechcrche wird grundsiitzlich flir
alle curop:iischen l'atentanmcldungen auf
l'atcntschriften und \<:ri:iffentlichte Patentanmeldung.:n so\1 ic weitere einschliigige Dnkumentc q111 Vcrlragsstaalen ausgedchnt.
die zu dem in Artikel 162 .\bsall. I des
Uhcreinkllmmens
erwiihnler.
Zeitpunkt
nichl im Priifstof'f des Europiii,chen Patentamts enlhalten sim!. lkr V:rwaltungsrat
legl aufgrund Jer Lrgebnissc einer StuJic.
dic sich insbesondere mil den teclrnischen
und finant.iellen Aspekten zu befasscn hat.

The search provided for in Articlc 92 of' the
Convention shal\, in princip\c. be exlcndcd.
in respccl of all European patent applications. lo puhlished patents. puhlisht:d patent
applications and olher relevant documents
not includeJ in the search documentation or
thc European Patt:nt Office l)Il the dale
rcferrcd to in Article 16~. paragraph l. of
the Convention. The .:xtcnt. conditions and
timing of any such extension shall be Jelt:rmined hy the Administrative Council on the
basis of a study concerning particularly thc
technical and financial .ispects.

(2) The suh-office rcferred to in paragraph I shall be authoriscd to carry out.
at the option of an applic.int fora Eurnpcan
patent and al his expcnse. a search Lln his
patent appliL·ation among the documenlatilln referred lo in p<tr<1graph I. This autlwrisation shall be effecti\·e until the search
provided for in A rticlc 92 pf the Conventi<rn
has been cKtcnded. in accordance with Scction VI. to cover such do.:umentation and
shal\ he on thc undcrstanding that th.:
procedure for the grant llf F.urupean patents
will not be dt:layed.
(J) Tht: Administrative Council may
also extend the authorisations proviJed for
in paragraphs I ~rnd 2. unJer the conJitions
of thost: paragraphs. tn the ct:ntral induslrial
propt:rty of'fice of a Contracting Statt: which
Joes not have as .in official language one of
lhe official languagt:s of' the Eurnpean Patent Officc.
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dcposees par les nationaux Je l'Etat ot1 est
situee cette agence et par les pcrsonnes
Jomiciliees sur le territoire duclit Etat. des
rechcrches dans la documentation dont elle
dispose dans la languc officielle de cet Etat.
Cette autorisation ne doit toutefois pas
cntrainer. d'une part. un retard dans le
cleroulemenl de la procedure curopecnnc el,
d'autre part. des f"rais supp!Cmentaires pour
\'Organisation europeenne <les brevets.

horgare i elen staten eller har hemvist i den
staten, utföra nyhetsgranskning på grundval av den dokumentation till vilken den
har tillgång och som är avfattad på det
officiella sprilket i den stat i vilken filialen
iir belägen. Sådan nyhetsgranskning får
dock ej medföra att handläggningen av
europeiska
patentansökningar
fördröjes
eller att extra kostnader uppkommer för
den europeiska patentorganisationen.

12> L'age111.:e \isee au paragraphc l est
autorisee. si lo: demandeur d\111 brevet europeen le requierl et en supportc les frais. it
eff ectuer une recherche portant sur sa dem ande de bre\ct dans la documentati<)n
visee au paragraphc \. Cettc autorisation
orcndra fin lorsquc la rechcn.:he visee it
l'article 92 de la convention aura etc ctcndue afin d\ inc\ure cetlc documcntation.
Cllllformemcnt it la section VI. etant etendu
qu'il n'en resultera pas Ull relard dans le
deroulement de la prnccdurc de deti\TatH:e
des brevets europcens.
U > l.c Conseil d'administration peul
etendre le henCfice des autorisations prevucs
aux paragraphcs I cl 2. dans les conditions
prevues auxJils pantgr<tphcs. aux services
centraux de la pn)priete indw1trielle dcs
Ltats contractants qui n·,1nt pas cnmme
lang.uc officielle \\me des langues officicllcs
de l'Officl' europcen des hrcvets.

(2) Den filial som avses und<.:r l har
riitt att. pit hegiiran a\ den som s0ker europeiskt patent och pa dennes bekostnad, utfiira nyhctsgranskning sävitt avser hans patentansökan pi1 grundval av den dokumentation som a\Ses under 1. Denna riitt upphör niir den nyhetsgranskning som avses i
artikel 92 i konventionen i enlighet med a\delning VI utstriickts alt omfatta denna
dokumentation. Dessutom giiller all filialens nyhctsgranskning ej f~i r medfiira att
handliiggni11gcn av europeiska patentansökningar fiirdriijcs.
'3) Förvaltningsri1det for ii\Cll pit Je
villkor som anges under l uch 2 utstriicka
den riitt att utföra nyhetsgranskning som
diir a\ses till att giilla nationell patentmynJighet i fördragsslutandc stat smn ej s{tsom
officiellt spriik har n{tgnt av det ClJrl)peiska
patent verket-; officiella spr:1k.

Sectio11 VI

:\vdelning VI

La rechcn::hc prc\ LI<.: it l'articlc 92 de la
Clln\·cntion est etcndue. en princip<.:. pour
wutcs les dcmandes de brevet europcen. aux
brevets ct aux Jemandcs de bre\et publices
ainsi qu'it d'autrcs documents pertincnts qui
ne sont pas compris dans la documentation
pour la recherche de l'Office europcen des
brevets å la datc visee it l'article 162. paragraphe I. de l<t convention. L. 'eten:Jue. ks
conditions et le plan de misc en application
de tclks extensions st111t fixes par le Conseil
J'administration sur la hasc d'etudes qui
doivent porter nolammcnt sur les aspects

Den nyhctsgranskning som avses i artikel 9~
i kon\·entionen skall i princip utvidgas till
att fiir alla europeiska patentansökningar
omfatta siidamt publicerade patent. publicerade patentansökningar och andra handlingar av hetydelse från fördragsslutandc
statcr 1 som icke ingår i det europeiska
pa tcnt verkets nyhetsgransk ni ngsdnk umentation den dag som a\"scs i artikel \ 62. I i konventionen. Omfattningen av sann villkor
L)Ch tidsplan för sådan utvidgning bestäm' Ut try..:kcl ,,fr:ln fördragsslutand.: stater» förekomm<:r i den tyska texten men ej i de engelska
och franska tex.tema.
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tcchniques et fim\m:icrs.

mes a\' f~)r\·altningsr<ldd pa gru1Hh'al a\ cn
utn:dning rörant.lc siir.-.;kilt dc tekniska och
ekonomiska a.-;pck tema .

Scction

vrr

.'\ vdclning V Il

Les dispositions du present prolocolc prevalent sur cellcs de la convcntion qui s'y
opposcraient.

lkstilmmclscrna i dctta pr1ll1lkoll gillicr
före diircmnt stridande hestii111rnclscr i kon\ cntionc11.

Scction VIII

Anlclning Vill

Les decisions du Conseil d'adminislration
prevucs dans le present protocolc sont priscs
a la majoritc <les trois.:1uarts (article 35.
paragraphe 2, de la convcntion). Les dispositions concernant la ponueration des voix
(articlc 36 de la convention) sont applicables.

Si1dant bcslut a\· förrnltningsr;1dt:t ~«Hll f'iin:skrivcs i dctta prntokoll kriivcr trdjiirdL'dcls majoritet (artiki::I 3.'i.2 i knll\entinncn).
Bestiimmclscrna nm dgn ing a \' ri)~tc r (art ikcl 36 i ko11\'cntioncn) skall tilliirnrw>.

29 Riksd11ge11 1977/7X. I s11111/. Nr I. Del C

Prop. 1977 /78: 1. Del C

Hila:.:11 /0

Protokoll angående tolkningen av artikel 69 i den europeiska
patentkonventionen
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PROTOKOLL

PROTOCOL

iiber die Auslegung des Anikr!ls 69 des
0 berei11k01n111e11s

011

Artikel 69 ist nicht in <ler Weise auszulegen.
daB unter dem Schutzherei.:h des eurnpiiischen Patents i.ler Schutzb·~reich zu verstchcn ist. <ler sich aus dem genauen W(>rtlaut der PatentansprUchc ergibt. und dal3
die Besdueibung sowic <lie Zeichnungen
nur zur Bchchung ctwaiger U nklarhciten in
den P•1tcntunsprliche11 anwwendcn sim!.
Ebensowenig ist Artikel 69 dahingehcn<l
auszulegen. dal3 dic Patcntanspriichc le<ligiich als Richtlinie diencn und dcr Schutzbcrcich sich auch auf das erstri:ckt, was sid1
dem Fachmann nach l'ri.ifung dcr Bcschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhahers darstellt. Die
Auslegung soll viclmehr zwischen diesen
extremen Auffossungen liegcn und cincn
angemessenen Schutz fiir den Patcntinhaber
mit ausreichender Rechtssicherheit flir Dritte vcrbinden.

Artide 69 should not be intcrpreted in thc
sensc that the extent of thc protection conf crred hy a European patent is to be understood as that defincd by the strict. literal
mcaning of thc wording used in the chtims.
the dcscription •md drawings heing cmployed only for the purposc of resolving an
ambiguity found in thc daims. Neither
should it he intcrpreted in the scnse that
thc claims scr\'c only as a guidcline and that
the actual protection confcrred may cxtcnd
to what. from a considerati('n of thc dcscription and drnwings by a person skillcd
in thc art. thc patcntce has contemplatcd.
On thc contrary, it is to be interpreted as
defining a position between thcse extremes
which comhincs a fair protection for the
patentce with a reasonable degrce of certainty for third parties.

the lnterpreratio11 of Arricle 69 of the
Co11l'e11tio11
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(Övcrs;\ttning)

PROTOCOLE
interpretati/' de f'article 69 de la coll\'e11rion

PROTOKOLL
a11gde11de tolk11i11ge11 ar artikel 69 i
k 011 rentionen

l.'articlc 69 nc doit pas ctre interprctc
commc signifiant quc l'C!enduc de la protcction conf'eree par le brevet eurojiecn est
dcterminee au scns ~troit ct littcral du textc
dcs rc\·cndication~ ct que la dc-;cripti,H1 et
les dessins scrvcnt uniquement it dissipcr
les ambigu'itcs quc pourraicnt rccekr les
rcvcndications. Il ne doit pas davantagc ctrc
interprcte commc signifiunt que les n:vcndic<ttions servent uniqucmcnt de lignc dircclricc et quc la protectiun s'etend cgalcment ~l ce que. de !'avis d'un hommc du
meticr ayant cxamine lu description ct les
dessins. le titulairc du brevet a entendu
protegcr. L 'articlc 69 doit. par eon tre. are
interprcte commc dcfinissant cntre ces
ex_tremes une position qui assurc a la fois
unc protection cquitable au demandeur Cl
un degre raisonnable de certitude aux tiers.

Artikel 69 far icke förstas sä att ett curopatents skyddsomfang skall bestämmus genQm en strikt bokstavstolkning av
patcntkran·n och att beskrivning och ritningar far anviindas endas1 för att tolka
oklarheter i patentkraven. Artikeln skall ej
helkr förstas s:I att patentkraven endast
tjiinar som riktlinjer för att f'aststiilla
skyddsomfangl~t <>ch att ~kyddet ,Hnfattar
allt som en fackman, som studerat beskri\'ning och ritningar. anser att patcnthavaren
avsett att skydda. Artikeln skall· i stället ges
en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som bereder ptttenthavaren ett
ski\ligt skydd och samtidigt ger tredje man
en rimlig siikcrhct.
pei~kt
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Bilaga 11

Utdrag ur
Konvention om europeiskt patent för den gemensamma marknaden
(Marknadspatentkonvention)
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ZWEITER TEIL

PART Il

MATERIELLES PATENTRECHT

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Kapitel Il

Chapter Il

Wirkungcn des Gemeinschaftspatents und
der europäischcn Patentanmcldung

Effects of thc Community patent and the
European patent application

Artikel :!9

Artic/e :!9

Vcrbot Jer unmittdbarcn Hcnutzung Jer
Erfindung
Das Gcmcinschaftspatent gcwährt seinem
lnhaher das Rcl'.ht. es Drittcn zu vcrbicten.
ohne seine Zustimmung:
a) ein Erzeugnis. Jas Gegenstand des Patents ist. herzustellen. anzuhieten. in
Verkehr zu bringen oder zu gebraul'.hcn
oder zu den genanntcn Zwcl'.kcn cntwcdcr
einzufiihrcn oder zu bcsitzcn:
bl ein Verfahren. Jas GegenstanJ dcs Patents ist. anzuwendcn oJcr. wenn dcr
Drittc wi.:il.\ odcr cs auf Grund dcr Umstiinde offensichtlich ist. dal.\ die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung
des Patentinhahcrs verhoten i~.t. zur Anwendung im Gcbict dcr Ycrtragsstaaten
aruuhictcn:
l'.) das durch ein Vcrfahren. das Cicgcnstand
dcs Patents ist. unmittcrlhar hcrgcstelltc
Erzeugnis anzubieten. in Yerkt hr zu bringcn oder zu gehraul'.hen oder zu den genanntcn Zwcl'.kcn cntwcdcr cinzufiihrcn

Prohibition <!( dirl'ct 11.l'l'

<~( the

i111·e111io11

A Community patent shall confer on its
proprictor the right to prevenl all third parties
not having his l'.onscnt:
(a) from making. offering. putting nn the
markct or using a produet which is thc
sub_iect-maller l1f thc patent. or importing
or stocking thc produl'.t for thcse purposes:
(b) from using a prol'.css which is the suh-

(C)

jcet-matter or the pati.:nt or. when the
third party knows. or it is obvious in the
circumstances. that thc usc of the process
is prohibited without the Cc)[lscnt of thc
proprictor of the patent. from offcring the
process for usc within the territories or
the Contracting Statt:s:
from offering. putting on thc markct.
using. llr impor.ting or stocking for these
purposes the product ohtaincd dircl'.tly by
a pnll'.css which is thc subjel'.t-matter of
thc patent.

oder zu hesitzen.

Artikel 30
\lerhot da 111i11clh11r<'11 B('l111t-:_,111g da

Articlc 30
Proltihit io11 , f i 11direct

!IS<' 1~(t111'

in 1·c111io11

l:."1:fi11d1111g

(I) Das Gemeinsl'.haftspatent g•:wiihrt scrnem lnhaber aul'.h das Rel'.hl. es Dritten zu
verhietcn. ohni.: scine Zustimmung im Hoht:itsgcbict der Yerlragsstaaten <:.mlercn als
zur Benutzung der patcnticrtcn Erfindung hcrcchtigten Personen \1ittel. die sich auf ein

I. A Community patent shall also confcr
on its proprietor thc right lo pri.:vcnt all third
parties not having his l'.Onscnt from supplying
or offcring to supply within the territories llf
the Contracting Statcs a person. othcr than a
party cntitled tll exploit thc patented invcn-
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DEUXIEME PARTIE

ANDRA DELEN

DROIT DES BREVETS

MATERIELL PATENTR.:\TT

Chapitre Il

Kapitel Il

Effcts du brevet communautaire et de la demande de brewt europeen

Rätts\'erkan a". marknadspatent och a\· europeisk patentansökan

Artidc :!9

Ani/.;e/ :!9

/11tadicti1111 dc /'cxr1loitatio11 dircctc ifr
/'i Il \'l' 111i011

Fiirhud 11101dirl'kt11111yt(i1111dc

Le brevet communautaire confere le droit

\1arknaJsratent innebiir flir patenthavaren
att tredje man icke utan hans .samtycke frir

J'interdire :1 tout tiers. en l'absence du nrnsentement du titulaire Ju brevet:
al la fabrication. l'offre. la mise Jans le com-

111·

llflf1/i1111i11g-

<'ll

al tillverka. 11tbjuda. bringa i omsiittning el-

merce. l'utilisation ou bien l'imrortation
nu la detention aux lins preeitees du produit llhjet du brevet:

ler anviinda patentskyddat alster eller införa eller lagra alstret för sndant iindamiil:

hl l'utilisation d'un pniccde llhjet du hrevet
ou. lorsq11e le tier'i sait nu lorsque les circonstan..::es rendent evident que l'utilisation du pnicede est interdite sans le Clll1sentement du titulaire du brevet. l\1ffre de
son utilisatillll s11r le territoire des l~tats
contractants:

bl anviinda ratentsk~\tdat fiirfarande eller.
om velkrbörande tredje man vet eller det
med hiinsyn till omstiindigheterna iir uppenbart att anviinJning av förfarandet icke
fr1r iiga rum utan patenthavarens samtycke. att utbjuda l'iirfarandet för anviindning
i fordragsslutandc stat:

c) l\iffre. la mise dans le n1mmcrce ou 1'11tilisati(1n llU bien l'irnpnrtation ou la detentillll all.\ lins rrecitees du rroduit ohtenu
directement par le pnicede objet d11 brevet.

cl 11thjuda. bringa i omsiittning eller anviinda
alster Slllll framstiillts direkt genom patL'ntskyddat förfarande eller infiira eller
lagra siidant alster for dylikt iinda111;'tl.

Artic/1· 30

Artikel 311

lntadicti1>11 dl' i'l'X{lloi1111io11 i11diri·c·t1· d1·
/'i 111'<' 111 ion
I. Le brevet Cllmmunautaire Cllllfi?re cgaJement le drllit d'interdire i1 tlllil tiers. en l'abSL'TlCL' du consentement du tit11laire d11 brevet.
la livraison llll l'offre de livraisPn. sur le territoirc des Etats contractants. i1 une rerslHllle
autrL' que celle hahilitce ;'1 expll1iter l'inVL'll-

Fiirhud 11101 indirdu 11111yl(ia11dc
11i11gc11

a1· 111i1~/i11-

I. l\larknadspatent innchiir iiven fiir patt'nthavaren att tredje man icke utan hans
samtycke f;'1r i fördragssl11t;1nde stat :it n:·igon
Slllll icke :ir her:ittigad att Utnyttj;1 lkll ratcntskyddade uprtinningen tillhandah:'tlla eller
erbjuda sig att tillhandah:·111a medel för ut-

Prop. 1977 /78: I. Del C
wesentliehes Element der Lrllndung heziehen. zur lknutzung dt:r Erfindun11. in die,em
Gebict anzuhieten odcr zu licfern wenn (kr
Dritte weil.\ oder wenn es auf Grund dcr L mst~inde offensichtlich ist. dal.I diest: Mittcl dazu geeignet und hestirnrnt siml. flir die lkn11tzung dcr Ertlndung verwendct zu ·.verden.

tion. with means. relating ro an esst:ntial ckmenl of that inventillJl. ror putting it int11 effcct thcrein. \\·hen the third party knllws. Pr it
is obvious in thc cireumstances. that these
mcans are suitahle and intended for ptllting
that inventi<111 intll effeet.

12) Absall I ist nicht anzuwenden. wenn
es sich hei den \.1itteln um allgemcin im Handel e1foiltlichc Er7e11gnisse handclt. es sci
denn. daB dcr Drilte den Beliefcrtcn bewu13t
veranlat3t. in einer nach Artikel ~9 verhlltenen Weise zu handeln

2. Paragraph I shall 1H>t apply when tht·
means are staple commereial prnd11cts. L"\cept when the third party induee-, the perslln
supplied to cnmmit acts prohihited b\ Anicle
2'J.

13) Perspncn. die die in Artikel 31 Buchslaben a) bis el gcnannten Handlung1~n vornehmen. geltcn im Sinn des Ahsatzes I nicht als
Personen. die zur Rcnutzung dcr Erfindung
bcrechtigt sind.

J. PersllllS perforrning the acts referred to
in Anicle J I la) tll (Cl shall 1111t be considered
tll be parties entitled to e\plliit thc inventiun
within the meaning ,,f paragraph I.

Artik.1•/ 31

Artic/,· 31

lfrsC"hrc'i11k1111g1'11 dl'r H'irk1111g d,•:; G1'11ld11.1 ( ·/111Ji.1p<1l1 '/I /.I'

l.i111il<1lio11 1f lhl' <:f/i'C'l.1 o( !he Co1111111111itr

Oas Recht aus dem Gerneinschaftspatent
erst reckt si..:h nicht auf:
al Handlungen. die im privaten Bereich zu
nichtgewerblichen Zwcckcn -.·mgenommen werden:
bl Handlungen zu Vcrsuehszwecken. dic
sich auf den Gegenstand dcr patcnticrtcn
Erfindung beziehen:
c) dic unmittelharc Einzelzuhereitung Vlln
Arzncirnittcln in Apotheken auf Grund
ärztlicher Verordnung sliwie ;_1uf Hanulungen. welche die auf dicsc Wcisc zubereitcten Arzneimittel betretTen:
d) den an Bord von Sehiffen der nicht zu den
Vertragsstaaten gehörendcn Mitgliedstaatcn dcr Pariscr Vcrbandsiihereinkunft
zum Schutz dcs gewerblichen Eigentums
stattfindenden Gehrauch <les Gegcnstands
<ler patentierten Erfindung im Schiffskörper. in den Maschinen. im Takdwerk. an
den Geräten und sonstigem Zubchör.
wenn die Schiffe vorubergchend oder zufållig in die Gewässer der Vertragsstaatcn

The rights eonferre<l by a Community patentshall not e\teml tn:
(al aets done privately and fllr 1111n-c,1mmercial purposes:

(lll/l'lil

(b) acts done for experimental purpnses relating tu thc subject-mattcr llf the patented invention:
(C) the c\tcmpllrancous preparatilln for individual cases in a pharmacy of a medicine
in accordance with a medical prescriptiun
or acts conccrning the medicine so preparcd:
!dl the use on board vessels of the C(iuntrics
of the Union of Paris for the Protection of
lndustrial Property. other than the Contraeting States. of the patcntcd invention,
in thc bo<ly of thc vesscl. in the machincry. taclde. gear and othcr accessorics.
when such vessels tcmporarily or accidentally enter the waters
Contracting
States. provided that thc invcntion is
used there exclusivcly for the nee<ls of

or
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tiPn hrevetee. des nwyens de mise en 1cU\Te.
sur ..:e territnire. de ..:ette invention se rarrnrtallt it un dement essenticl de ..:clle-ci. ll1r-.;4ue le tiers sait ou lorsqtJL' les L·ir..:onstanccs
rendent evident quc ..:cs moyens sunt aptcs ct
destines ;'t ..:cttc mise en lCU\Te.

2. Les disro-,itions du paragrarhc I ne
Slllll pas <trrliL·ables llirsqUL' les nwyens de
mise L'n lCtl\TC Stln( des rniduits qui SL' [l"llU\Cll( ..:tiur<tmment dans le L'omrncr..:c. sa11f si
le ticrs illL'ite la rL'rSllllllC it qlli il li\'rC ;'t (l)JllmettrC des a..:tes intcrdits rar l"article 29.

iivande av urrfinningcn i fiirdragsslut;tnde
stat. om detta medel h~infiir sig till n«tgot viiscntligt i uprfinningcn od1 vederbörande
tredje man vet att 111edlet iir liimrat lll'h avsett
att <t11dndas vid utii\·andl'l a\' urpfinningen
eller det med hiinsyn till llmstiindighetcrna iir
urrcnhart all medlet iir liimpat for och avsett
fiir ll(ÖVande a\' urpf'inningL'n.
2. Vad som si.tgs under I i'tr icke tilbmrligt. \llll lllL'dkt fiir Uf'lrfinningellS Ulnytt,i<lllde
iir en i handeln allmiint fiirckllmmamk \'ara.
med mindre VL'dcrbiirandc tredjL' 111an urpmanar dc·n <'tl vilkL·n medlet tillh<tndah[tllcs att
beg~t handling Sl)Jll ~ir förbjuden enligt artikel
2lJ.

3. Nc S\1nt pas ..:onsidt'rees t.:limme pcrsonncs habilikes it n:rloitcr l"i11venti(1n au SL'ns
du par<tgrarhc I l·clles qui ac..:ornrlisscnt les
a..:tes vises it l"artidc .~I Slllts <tl it..:).

.~. Vid tilliimrning av vad som siigs under I
an-,e-, den Sllm utriir handling sllm a\'ses i artikel ~I a)·-cl icke beriittigad all utiiva urp-

linningcn.

Arridc 31
Arrii,d 31
l.i111itt1tin11 dl's 1:fli'ts .!11 hr1T<'I c11111111111111111c1il'l'

Le-, drniis ..:l1nkres par le brcvct comm11-

lfrgrii11s11i11g 111· 111c1rk11C1d11li1/1'11/c/.1· 1·1'rkc111

Den genom

marknadsratent

for\'iirvadc

nautairc ne s"etendent pas:
al au:x actes ac..:0111plis dans un ..:adrc privc ct
it des fins non <.:\1n11ncr..:iales:

en-;amriittcn l1mfallar icke
a) utnyttjande som sker enskilt och icke i f:ir-

bl a11x actcs accomplis it titrc experimental
qui pnrtent sur l"nbjet de l"invcntion bre-

h) utnyttjande för frirsök med den palL'ntskyddade uprtinningen:

\·etfr:
it la pr~paration de medicamt·nts faitc l'.Xtel1l['lOrane111ent ct par unite Jans les oflicines de pharmacic. sur ordonnance
medicafc ni aux actes eonccrnant les
medicaments ainsi prcran:s:
J) it I" cmpllli. it bord des navires Jcs pays de
/'Union de Paris pour la protection Je la
propriete industrielle autres que les Etats
contra.:tants. de l'objet de l"invention brevetce. Jans le corps Ju navire, dans les
machines, agrcs. apparaux et autres accessoires. lorsque ces navires pcnctrcnt
temporaircment ou accidentellement dans
les eaux des Etats contractants. sous
rcservc 4ue ledit objet y soit employe ex-

C)

viirvssyftc:

L') oförberedd tillrcdning i enskilda fall av liikemedel rä apntck enligt förskrivning av
bkare och {ttgiirder med sålunda tillrett Hih·mcdcl:
dl sttdant utnyttjande av den patentskyddade
uppfinningen ombord p;'1 fartyg hcmmahiiram.lc i annan till l'arisunillllen för skydd
av industriell iiganderiitt hörande stat iin
fördragsslutande stat som sker i fartygets
skrov. maskiner. tackling. utrustning eller
annat tillbehör. niir s{1dant fartyg tillfi.illigt
eller oavsiktligt inkommer pi\ fördragsslutande stats sjiiterritorium. under förutsiittning att uppfinningen diir anviindes uteslu-
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gelangen. vorausgcsctzt. Jal.I Jiescr Gcgenstand dort aus>.i.:hlidllich för die
Bedlirfnisse des Si.:hiffcs verwendet wird:
e) den Gebraui.:h des Gegcnstands der patentiertcn Erfindung in der Bauausflihrung
oder fiir den l:ktrieh dcr Luft- oder Landfahrzcugc der nii.:ht zu den Yertragsstaaten gehiircndcn Mitgliedstaatcn der Pariser Vcrhandslihcrcinkunft zum Si.:hutz des
gewerblichcn Figentums oder des Zubehiirs sokhcr Fahrzeuge. wcnn diese
vorlihergchcnd oder zufi.illig in das Hoheitsgehict dcr Ycrtragsstaatcn gelangen:
f) die in Artikel 27 dcs AbkL1mm1!ns vorn 7.
Dezernbcr 1944 lihcr die internationale ZivillulHahrt vorgesehenen Hmdlungen.
wenn diese Handlungen ein L11ftfahrzeug
cincs nicht zu den Vertragsstaaten gehörenden Staatcs bctreffen. auf den dieser
Artikel anzuwenden ist.

Artikel 3:!

thc vcssel:

(el thc usc of the paknted invcntion in thc
construction or operation of aircraft or
land vchicks of i.:ountries llf thc Uninn of
Paris for thc Protection of lndustrial
Prnperty. other than the CtJntracting States. l)r of accessories to such aircrafl or
land vchiclt's. whcn lhcsc tcmpnrarily nr
accidentally enter the territPry of Contracting Statcs:
(f) the acts spccified in Articlc 27 nf thc Cnnvcntion on intcrnational civil avialilHl nf 7
Ikccmhcr 1944. wherc thesc acts concern thc ain:raft nf a Statc. other than thc
Contracting Statcs. hencfiting from thc
provisions of that Article.

Articfr 3:!

Erschiit!fi111.!! d1·s R1·chts 1111s dem Gc111ci11.1 ( ·h1\/isp<1tc11 t

1:.·xl11111stio11 of tlll' rights co11.frrrcd hy

Das Rei.:ht aus dem Gemeinschaftspatent
crstreckt sich nicht auf Handlungcn. die ein
durch das Patent geschlitztes Er7.eugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten vorgcnommen werden. nachdem das
Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner
ausdriicklichen Zustimrnung in ei·1em dieser
Staaten in Verkehr gehracht Wllrden ist. es
sei denn. d;tl3 Grlinde Vllriiegen. die cs nach
den Regeln des Gemeinschaftsrcchts gcrcchtfertigt erscheinen lassen. dal3 sich das Rccht
aus dem Gemcinsehaftspatcnt auf sofche
Handlungen erstreckt.

The rights confcrred hy a Community patent shall not cxtcnd to acts Clinccrning a
product covered hy thc patent whiL·h are
donc within thc tcrritnries of thc Contracting
Statcs after that prnduct has been put on the
markct in one of thcsc States hy thc proprictor of the patent or with his express consent.
unless there are grounds which. under Community law. would justify the c.xtcnsion to
such acts of thc rights confcrrcd by thc patent.

1/i1·

C111111111111ity r111tou

Prop. 1977 /78: t. Del C
clusi\'ement rnur les beSl)ins du na\'ire:

tande för fartygets bdlllv:

el ;'1 l'emrloi de l\lbjet de l'invention breveke dans la eon st ruction ou le fon.:titinnement de-; engins de loenmotion acrienne
ou teITL'Slre des pays de I' Union de Paris
pour la protect ion de la prorriete industrielle autres que les ft;1ts contractants.
nu des accessnires de ces engins. lnrsque
ceux-ci r0netrent temrorairement tiu accidentellement sur le territoire des Etats
contractants:
f) aux aL·tes rrO:vus par l'article 27 de la cnnvention du 7 decembre 1944 relativa l'aviatillll civile internationalc. lorsque ccs
actes Cl)ncernent des a0ronefs d'un Etat.
autre que les ~·:tals contractants. beneficiant des dispositions de cet article.

el utnyttjande av den patentskyddade urpfinningen i konstruktionen av eller vid
driften a\' luftfarty!! eller transrortmedel
för landtranspnrt hemmahörande i annan
till Parisuniunen for skydd av industriell
iigamkriitt hörande stat ;;n t'lirdragsslutande stat eller av tillbehör till s;\dant transpLirtmedel. niir transplirtmedlet tillfälligt
eller oavsiktligt inkommer p!i fiirdra!,!sslutandL' stats omriide:
f) utnyttjande fiir iindamfd som avses i artikel '!.7 i konventilinen den 7 december
1944 angfiL·nde internatinnell civil luftfärt.
nfa sfidant utnyttjandL' rör luftfortyg fr{m
stat som icke iir fordragsslutande stat och
ätgiirden omfattas av hestiimmelserna i
niimnda artikel.

Arridl'3:!

Arri/.;d 3.!

L1'11isl'll/('I// d(·s droils c111(/(;n;.1 riar Il' hrcl'e/
Ct 1111111 I///(//// ([ irl'

Les droits confercs par le brevet communautaire ne s" etendent pas aux actes concernant le produit cnuvert parce brevet accomplis sur le territoire des Etats eontractants.
apres que ce produit a ete mis dans le comnwrn: dans l'un dc ccs Etats par le titulaire
du brevet ou avec son consentcment expres
moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient. selon les regles de droit de la Communaut0. que les droits cnnferes par le brevet
communautain: s'etendent ;1 de tels actes.

a

Ko11.rn1111io11

111'

1·11.1·11111riirrn1 l'liligr 11111rk1111dsparc111

Den genom marknadspatent forv:irvade
ensamrlittcn omfattar i.:ke utnyttjande av patentskyddat alster inom fördragsslutandc
stats omr{1de efter att alstret bringats i omsiittning i en av dessa stater av patenthavaren
cller med dcnnes uttryckliga samty..:ke. med
mindre det föreligger skiil som enligt gemenskapsrlltten gör det möjligt att l~1ta ensamriitten omfatta s~tdant utnyttjande av patentskyddat alster.

454

Prop. 1977 /78: I. Del C
SIFBENTLR TFIL

PART VII

AUSWIRKlJNGE:--J AUF DAS '.'IATIONA1.E RECHT

11\·IPACT<>N l'\ATI<>l'\AI. LAW

Ar1i/;c/ 81

Artidc 81

Ersd1c'ipfi111;.; 1frs /frc/11.1 a11s 11atio11<1/c11 l'a-

Lxh1111stio11 n(thl' righ11· cc111.fi•rr1·d In· 1111uriu-

ll'lllc11

11ul

fiU/t'/I/

(I) Das lkd1t au., o:inem natilrnakn Patent
in eincm Yertragsstaat erstred;t sich nieht
aur Handlungen. die ein durch das Patent
gesch(itztcs Erzeugnis betreff..:n und im l-h1heitsgehiet dieses StaatL'S vorgerw111111en \\·erden. nachde111 das Erzeugnis Vlllll Patentinhaher oder mil seiner ausdrlid;lichcn Zustimmung in eine111 der Vertragsst~tat•:n in Verkehr gehracht wordL'n ist. cs sei denn. dal.\
Grtinde vorliegen. die es nach den Regeln des
Ciemeinschartsrechts gerechtferti~:t erscheinen lassen. dal.I sich das R..:cht aus dem Patent aur solche llandlungen erstreckt.

I. The rights L'<lilferrcd by a natiPn;tl patent in a Cuntrncting Statt: 'hall nut t'.\tend 1t1
acts C1lllcerning a pn1d11ct ct11·ered hy th;1t patent \\'hieh are done 1\·ithin the terri1t1ry 11f
that Contracting Statc aftcr th;1t prnduct h;1s
heen put l•n 1;1e n1;1rket in an\ l\intraL·ting
State hy thL' pnipriL'lnr nf the patL'llt ur 1\ ith
his e\press eunsent. unkss th..:re are gruunds
1\·hich. under Cnrnmunity la\\·. \\ould .iustifv
lhe e\tt'nSilln lll SlH.:h ilL'lS tlf the rights Cll\1ferred hy the patt·nt.

t2) Ahsatz I ist auch auf ein Er1cugnis anzuwenden. das der lnhaher eincs fiir dieselhe
Erfindung in L'inem anderen Vertragsstaat erteilten nationalcn Patents. der rnit Lkm lnhaber des in Absatz I genannten PaiL'nh \\ irtschaftlich verbunden ist. in Vnk..:hr gehracht
hat. Als wirtschaftlich vcrhunden irn Sinn
dieses Ahsatzc, gclten z1\ci Pers11:1L'l1. w<.:1111
in hezug auf die Verwertung eines Patents die
cine Pcrsun auf die andcre unrnittclbar oder
rnitlelbar rnal.\gehlichen Finllul~ auslihen
kar111 oder 1\·enn Drit te auf be ide PcTslll1Cn einen sulchen Finllul.I ;1nsl'lhcn kiinn1~n.

Paragraph I shall alsu apply \\ ith l'L'gard
toa prnduct put 11n thc rnarket h~ the prnprictnr (lf :l natillnal r•1knl. gr;1111c·d l'i1r thc· ,;imc
inventi1111 in ;irwther (\1ntr;1L'ling State. 1\hll
has enlllllll1ic L"llnneL·tions \\ ith the propriL'ttir ,if th..: patent refcrred !Il in paragrnph I.
Fllr th..: purpoo;e ol' this par:1graph. t1\11 perSlll1S shall he dccrned tll h<11·L· ecllnllmic L·1111necti1111s \\here 11ne 1>fthern i, in a pusitilln lo
e.\ert a decisive inlluenct' nn thL' Pthcr. direc1ly •W indireelly. \\ith n;gard l•l \hc cxplllitati1111 of a patent. lll' \\'hL'l'e a third party i°' in
a p(lo;iti1lll to exncise s1rch ;111 inllucrll'L' 11n
hPI h PL'l',llnS.

(J) Die Ahsiitze I und 2 sind n icht anzuwenden. wenn das Frzeugnis aufGrund einer
Zwangslizenz in Verkehr gebrad1t wordL·n
ist.

3. The preL·eding par-;1graph' shall 11lll apply in the c~"e nr a pniduet put pn the rnarket
under a n>mpulsory liL"L'nce.

Prop. 1977 /78: I. Del C
Sl::::PTIEME:: l'ARTIE
11\CIDFNCES Sl;R LI:: DROIT NATIOl\ :\I.

Anidl' 8/
l::iJ11is1·111c111

dcs

tlruits co11frri's />lir les l>rc-

1·,·1s

//t1lio11t111.r

I. I .cs dniits l'lllll'LT0s par llll brevet national dans un Etat l'1H1tractant nc s'dL'ndL'nt
ras au\ al'll'S concL'rnant k prndllit c1Hl\'L'rt
par cc bre\l't acn1111pli-. sur k tcrrituirl' dL'
l'l't Ftat. aprl:s qllL' k pnidllit a etc mis dans
k commL'rl·L' dans l\111 dL's Etah contractanls
park tillllairL' dll br.:vct 1H1 a\'L'l' son cunsL'ntL'ml'nt ('.\pr0-.. it nwins qu"il n·L'\islL' di:s nwtifs qlli .i11stificraiL'nt. st·lon ks n'.·gks de druit
dL' la C1H111111111a1tte. quc ks drnits c1111feres
park bre\'L't s'etL'ndL'nt ;'1 dL' tL'is actL's.

,

SJUNDE DEL.EN
INVERKAN

PA

J\:ATIONFl.L Ri\TT

A.nikel 81
f..'011s111111io11 111· 1'1/.1'1//lll"till1'/I c11/igt 11u1io11cllt
{Jlllt'I//

(I) Den ):!e1111111 nationell! patL'nt förviir\'adc L'nsamr:ittcn i fördragsslutandL' -.tal omfattar ickL' utnytt,iandc av patL'ntskyddat alster
inllm denna fördragsslutandL' stats omräde efter det alt alstrL't bringats i oms:ittning i n;'i):!1lll flirdragsslutandc stat av pati:nthavaren
elkr med dL'nnL's llltryckliga samtyckL'. med
mindri: det foreliggi:r skiil spm L'nli):!t gL'mcnskapsriit tL'n gör det lllli,iligt att i;·ita L'nsamriitkn 11111fatta sitdant utnyttj;l11dc a\' palL'ntskyddat alstL'r.

I .l' paragraphL' I L'Sl egakmL'llt applicable ;'1 l"L'g;1rd du prod11il mis dans IL' c111nnK·rci:
par IL' titulairL' d"lln bri:\'L't nation;1/. ddivre
dans llll alllrL' Ftat l'Otllractant p1Hrr l;t m0mL'
invL'ntinn. qlli L'St ecnnllmiqul'lllL'nt lie all tillllairL· du hrL'\'L't vio;e all paragraphL' I. Au
sL'ns dtr prL'-.L'nt paragraphL'. dL'll\ pcrsllnnL's
o;llnt r0ptlte<O'S eC\1llllllliljUL'mL'lll (iCL'S l11rsql1L'
J'unL' pcut L'.\L'rl·L'r sur l'alltre. dirL'CtL'lllL'llt 1n1
indirL'L'lL'lllL'llt. en cc q11i c11ncL'rne J'i:\pl11itatinn d'11n brL'VL't. unc intl11cncc dL'lL'rminantc
11u lor-.q11'1111 liL'rs Pl'llt L'.\Crccr 11ni: !L'lk intl11L'nl'L' .,lir l'une L'I l"autrc 1k l't~.s pt•rs1innL'-..

(2J Vad o;m11 sii):!s undL'r I :igL'r ockS:-1 tillliimpning i fr:'1ga om ulster Slllll bringat-; i om-.:i1tning a\· inneha\'arcn ;1v L'tt nationL'ilt patL'nt. som 111cd1kl;1ts f(ir samma uppfinning i
annan l'ördragsslutandc stat. om denne har
L'korwmisk anknytning till innL'havarcn av dL'l
paknt som ;l\ses llndL'r I. Vid tilliimpning av
l'ilrL'varandL' stycke skall t v[1 personL'r an-.es
ha L'k1nw111isk anknytning. 11m en a\ dl'lll
kan, dirl·kt L'licr indirekt. utiiva L'tl avgörande
intlytandL' iiver dL'n andrL' s{1vitt avsn ut11\·tt.i;111Lk a\· ett paknt. l'ikr 1!111 annan kan utiiva
si'1da11t inflytande p~i dL'm hi1da.

~. I.es raragrarhc~ I Cl.:! ne S(llll ras arrlil·abks lnr-.qul· IL' prod11it a t'te mi-. dans k
n1111mcrcl' all titrL' d"11ne lil'L'lll'l' 11hligat11irL'.

t>l V;1d som <igs under I 11ch 2 g:ilkr L',i i
fri'tga 0111 alo.;ll'r som bringats i om<ittning L'llligt t\·i·111gslil'('llS.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977

