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Sammanfattning 
Under slutet av 1800-talet kom Pariskonventionen att förändra synen på patent 
och en era av multilateralt samarbete kom att inledas. 

Med anledning av utvecklingen på den europeiska patentmarknaden har sedan 
mitten av 1900-talet betydande harmoniserande förändringar genomförts. Ett 
gemensamt patentsystem inom EU har dock ännu inte blivit verklighet.  

Svensk patenträtt har över tiden kommit att närma sig den europeiska, vilket är ett 
exempel på det arbete som pågår inom Europa. Inom den svenska rätten är Patent-
lagen av stor betydelse då internationella avtalsbestämmelser kommit att inkorpo-
reras i denna lag.  

Även om ett nordiskt samarbete funnits sedan länge är det den europeiska patent-
konventionen tillsammans med det europeiska patentkontoret som utgjort det mest 
betydelsefulla resultatet av samarbetet inom den europeiska patenträtten. I slutet 
av år 2009 nåddes en politisk överenskommelse gällande ett gemenskapspatent 
och en gemensam patentdomstol inom EU. Huruvida denna överenskommelse 
kommer att utmynna i något nytt patent eller någon ny patentdomstol är dock 
ännu oklart. Bland annat väntas ett avgörande från EG-domstolen.  

Det har argumenterats för att ett nytt patentsystem skulle kunna innebära ett mer 
kostnadseffektivt och smidigt patentsystem inom EU. Samtidigt försvåras frågans 
lösning av de många olika viljor som finns då ett så övergripande samarbete är för 
handen. Språkliga problem har varit betydande och komplicerat debatten. 

Vilka för- och nackdelar som skulle kunna följa av ett nytt patentsystem behand-
las i denna uppsats för att svara på frågan om det verkligen behövs ett gemensamt 
patentsystem inom EU. Trots de svårigheter som omgärdar frågan ställer sig 
många av de europeiska länderna positivt till ett ökat samarbete. Exakt hur detta 
samarbete ska se ut har dock varit den stora frågan.  

Enligt min uppfattning finns det behov av ytterligare samarbete och fler förbätt-
ringar inom den europeiska patenträtten.  
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1  Introduktion 
Första kapitlet innehåller bakgrunden till frågan i uppsatsens titel. I kapitlet återfinns 
också uppsatsens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med att valda metoder be-
skrivs innan dispositionen behandlas för att ge läsaren en tydligare överblick av upp-
satsen.  

1.1 Bakgrund 
Den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer1 är av central betydelse för 
den Europeiska Unionen (EU) vars inre marknaden syftar till fri handel på lika villkor. 
Genom utvecklingen av denna har EU:s medlemsländer arbetat för att motverka han-
delshinder inom EU.  

På grund av den bristande harmoniseringen inom patenträtten har den inre marknaden 
påverkats negativt. En uppfinning kan idag vara patenterad i ett EU-land men inte i ett 
annat. Sådana konkurrensförutsättningar kan innebära att situationer uppkommer som 
anses utgöra handelshinder inom EU. 

Patent har en lång historia. Det har sagts att det första patentsystemet etablerades i Ve-
nedig redan år 1474. Anledningen till att patentsystemet infördes var att uppmuntra 
handelsmän att introducera nya produkter och processer som då inte var kända i staden.2 
Det immaterialrättsliga skyddet för uppfinnare i Sverige och Europa växte sedan under 
1800-talet.3 Europa har sagts lagt grunden för världens moderna immaterialrättsliga la-
gar som kom under senare delen av 1800-talet.4  

Pariskonventionen från år 1883 har varit av stor betydelse för harmoniseringen av de 
nationella patentsystemen. Så tidigt som år 1959 togs frågan om ett gemensamt patent-
system upp för första gången inom dåvarande Europeiska gemenskaperna (EG).5 Under 
1960-talet fortsatte sedan harmoniserande regler gällande patent att diskuterats bland de 
europeiska länderna inom den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG). 

Då patent länge ansågs vara en nationell angelägenhet har de traditionellt sett utfärdats 
genom nationella rättssystem.6 År 1963 antogs dock konventionen om förenhetligande 
av vissa delar av patenträtten7 vilken kom att ha normerande betydelse för den europe-
iska patenträtten. Efter långa förhandlingar under 1960-talet och början av 1970-talet 
kom den Europeiska patentkonventionen (EPC) att upprättas år 1973.8 Det kom dock att 
dröja till år 1978 innan konventionen trädde ikraft. Ikraftträdandet möjliggjorde ett eu-
                                                 
1 De fyra friheterna. 

2 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 360. 

3 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 6. 

4 Curtis Cook (2002) s. 90. 

5 Eddie Juhlin, Enighet om EU-patent efter 44 år, 4 mars 2003. 

6 Philip Leith (1998) s. 11. 

7 Konventionen om förenhetligande av vissa delar av patenträtten undertecknad i Strasbourg den 27 no-
vember 1963. 

8 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 367. 
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ropeiskt gemenskapspatent med giltighet i länderna anslutna till fördraget. För att hante-
ra dessa ansökningar inrättades  år 1977 det Europeiska patentverket (EPO). Det är ock-
så auktoriserat att hantera internationella ansökningar gjorda i enlighet med det Interna-
tionella patentsamarbetsavtalet (PCT) som kom att träda ikraft år 1978. För att hantera 
dessa så kallade PCT-ansökningar auktoriserades också med tiden ett antal nationella 
patentverk, däribland det svenska Patent- och registreringsverket (PRV).9 

Under 1980-talet fortsatte utvecklingen. Den så kallade pro-patent eran kom att både ut-
vecklas och dominera i USA. Den spreds till resten av världen under 1990-talet och ut-
gjorde en tydlig övergång från en tid med svaga immateriella rättigheter till en ny mer 
patentvänlig era.10 Fördraget om handelsrelaterade aspekter av immateriell egendom 
från år 1994 innebar ytterligare internationell harmonisering och ett stärkande av patent-
skyddet världen över.  

Ett patents verkan följer av en territoriell begränsning.11 Patenträtten kan delas in i na-
tionella, europeiska och globala patent. Olika länder har egna patentlagar som genom 
landsöverskridande konventioner breddar patentskyddet.12  

Svensk patentlagstiftning ligger mycket nära de övriga patentlagarna och synen på pa-
tent hos de nordiska länderna. Dessa länder har under en lång tid haft ett nära samarbe-
te. Det har dock inte resulterat i något nordiskt patent. Den harmonisering som finns 
mellan de nordiska länderna är ett resultat av de lagar som antogs år 1967 efter ett sam-
nordiskt betänkande.13  

Något internationellt patent finns inte. Inte heller finns det något gemensamt patentsy-
stem inom EU trots att frågan behandlats under en längre tid. Det är med anledning av 
denna bakgrund som frågan ställs om det behövs ett gemensamt patentsystem inom EU.    

1.2 Syfte och avgränsningar 
I uppsatsen behandlas patentering av uppfinningar. Med anledning av att EU fram till 
idag inte enats om ett beslut för ett gemensamt patentsystem syftar denna uppsats till att 
utreda huruvida ett sådant patentsystem behövs inom EU. 

Med fokus på den senaste utvecklingen av ett gemenskapspatent och en gemensam pa-
tentdomstol inom EU syftar uppsatsen vidare till att analysera denna sedan länge pågå-
ende process. Ett delsyfte består i att presentera en diskussion beträffande det svenska 
arbetet och hur Sverige ser på behovet av ytterligare harmonisering.  

Detta görs genom att presentera och analysera de för- och nackdelar som bedöms på-
verka frågan. Uppsatsen avser ge en bild av huruvida ett gemensamt patentsystem kan 
tänkas gynna utvecklingen av patenträtten inom EU i så betydande utsträckning att det 
kan anses behövligt. 

                                                 
9 SOU 2006:80 s. 125-126. 

10 SOU 2006:80 s. 104. 

11 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 138. 

12 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 11. 

13 NU 1963:6. 
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Den globala patentmarknaden nämns endast i kortare drag. Det görs för att genom jäm-
förelser bättre kunna beskriva och exemplifiera europeiska förhållanden.  

En redogörelse för samtliga EU-länders patentsystem skulle kunna leda till att fokus 
förflyttas. En sådan granskning skulle vidare bli allt för omfattande och ryms därför inte 
i denna uppsats. 

1.3 Metod och material 
För att avgöra huruvida det behövs ett gemensamt patentsystem inom EU behandlas in-
ledningsvis gällande rätt beträffande de svenska och europeiska patentsystemen. Patent-
rätten behandlas vidare i ett globalt perspektiv för att bättre kunna utreda behovet av ett 
nytt europeiskt patentsystem. För att fastställa gällande rätt används den rättsdogmatiska 
metoden. Gällande rätt kan beskrivas som ”…den för juristen mest frekventa och typis-
ka arbetsuppgiften”.14 De traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, prejudikat och 
litteratur behandlas i given ordning för att avgöra vad som är att se som gällande rätt. 
Den rättsdogmatiska metoden används också för att avgöra vilka rättsregler som bör in-
föras i framtiden.15  

I arbetet med den svenska patenträtten behandlas aktuell lagtext inledningsvis övergri-
pande innan PL behandlas mer ingående. Anledningen till denna mer ingående analys 
av PL är att lagen bedöms utgöra den mest centrala delen av svensk patentlagstiftning. 
Bestämmelser gällande den svenska lagstiftningens förhållande till det europeiska pa-
tentsystemet återfinns också i lagen vilket gör den till en prioriterad rättskälla för denna 
uppsats. För kunskap om varför lagstiftningen kommit att utformas som den gjort söks 
även vägledning i förarbeten till lagtexten. Svenska rättsfall används sparsamt då mer 
ingående behandling av dessa inte bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen för att 
besvara uppsatsens syfte.  

Vidare behandlas utskottsbetänkanden och motioner till Sveriges riksdag. För ytterliga-
re ledning beträffande den svenska patenträtten används svensk litteratur i ämnet.  

EU utgör också en integrerad del av den svenska rätten.16 Den svenska patenträtten på-
verkas vidare i stor utsträckning av den europeiska. Det återspeglas i såväl lagstiftning17 
som rättsfall18. Ur ett svenskt perspektiv antas prejudikat från EG-domstolen i allmänhet 
inte vara formellt bindande men domstolen bedöms trots det ha ”…en betydelsefull 
rättsbildande funktion”.19 Med anledning därav analyseras också den svenska rätten ur 
ett europeiskt perspektiv. 

Gällande den europeiska patenträtten utgör konventioner och avtal de prioriterade EU-
rättsliga källorna i denna uppsats. Beslut grundade på dessa används också för att ge en 
ökad förståelse för den europeiska patenträtten. För att på ett så fördelaktigt sätt som 
                                                 
14 Ulf Bernitz mfl. (2004) s. 233. 

15 Bert Lehrberg (2006) s. 178. 

16 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

17 Exempelvis PL. 

18 Exempelvis NJA 2000 s. 497. 

19 Bert Lehrberg (2006) s. 174. 
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möjligt ge en bild av arbetet mot ett gemensamt patentsystem används EG-rättsliga fö-
rarbeten i stor utsträckning. Utredningar beträffande eventuella effekter av ett nytt pa-
tentsystem analyseras för att ställas i förhållande till nationella och internationella lagar 
och regler.  

Ledning hämtas vidare i rättsfall från EG-domstolen för att ge en ökad förståelse för det 
europeiska patentsystemet. Trots att det sagts att den EG-rättsliga litteraturen inte har 
formell ställning som rättskälla20 används denna för att ge en bild av gällande rätt inom 
EU. Då EG-domstolen också beaktar vad som står att läsa i denna litteratur och general-
advokaterna ofta hänvisar till densamma har också jag använt mig av denna källa.21 

Övrig internationell patenträtt behandlas endast i kortare drag för att på ett bättre sätt 
kunna analysera den europeiska patenträtten sett i ett större perspektiv. För att följa den 
rådande debatten används artiklar och internetkällor som kompletterande material i ar-
betet. 

Uppsatsens andra, tredje och fjärde kapitel är i huvudsak av deskriptiv karaktär. Syftet 
är att läsaren ska förses med en klar och övergripande bild av patenträttens utformande. 
Dessa deskriptiva kapitel följs sedan av det femte avslutande kapitlet. I det femte kapit-
let används en jämförande metod där för- och nackdelar med ett gemensamt patentsy-
stem inom EU ställs mot varandra. 

Då arbetet mot en ökande harmonisering inom Europa och EU ”endast” kommit att re-
sultera i EPC och EPO finns även inslag av en problemorienterad metod i denna upp-
sats. Vilka problem som finns med det rådande patentsystemet analyseras för att avgöra 
om och i så fall hur de kan lösas med ett gemensamt patentsystem inom EU. 

1.4 Disposition 
I det första kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till den rådande situationen gäl-
lande patent inom EU. Vidare förklaras uppsatsens syfte och vilka metoder som kommit 
att nyttjas för att besvara frågeställningen. Därefter följer de avgränsningar som kommit 
att göras för att uppsatsen inte ska gå utanför det givna syftet. Avgränsningar har också 
gjorts för att begränsa uppsatsens längd.  

Inledningskapitlet följs sedan av ett andra kapitel som behandlar den svenska patenträt-
ten. Kapitlet syftar till att ge en bild över det svenska patentsystemet och hur Sverige 
förhåller sig till ett gemensamt patentsystem.  

I det tredje kapitlet beskrivs den europeiska patenträtten. Bland annat behandlas bety-
delsen av EPC och hur EPO arbetar i förhållande till denna patentkonvention. Beskriv-
ningen görs för att illustrera för- och nackdelarna med det europeiska patentsystemet. 

Det fjärde kapitlet syftar till att ge en övergripande beskrivning av de aktuella interna-
tionella överenskommelserna. I kapitlet behandlas således övriga avtal som är av bety-
delse för en diskussion gällande en ökad harmonisering inom EU. 

I det femte och sista kapitlet diskuteras patentsystemets vara eller icke vara då argument 
för och emot ett gemensamt patentsystem presenteras. Därefter följer slutsatser tillsam-
                                                 
20 Bert Lehrberg (2006) s. 180. 

21 Ulf Bernitz mfl. (2004) s. 62. 
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mans med en diskussion om den framtida utvecklingen. Slutligen besvaras frågan: Be-
hövs ett gemensamt patentsystem inom EU? 
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2  Svensk patenträtt 
I kapitlet behandlas inledningsvis grundläggande patentbestämmelser. Vidare behand-
las svensk nationell patentlagstiftning och dess förhållande till det europeiska patentsy-
stemet. Det rättsliga skyddet för patent i Sverige utreds också tillsammans med hur si-
tuationen ser ut beträffande patent sökta i landet. 

2.1 Bakgrund 
Inledningsvis stadgar 1 § PL att en uppfinning kan beviljas patent. Någon direkt defini-
tion av vad som är att räkna som uppfinning ges dock inte. Listan görs istället lång gäl-
lande vad som inte är att anse som en uppfinning. För att utläsa vad som utgör en upp-
finning utan att ta vägledning i de regler som följer av EPC, kan 1-1 d § PL läsas e con-
trario.  

Samtliga uppfinningar kan delas in i kategorierna syfte, handling och produkt.22 Vad 
som utgör en uppfinning ska vidare separeras från den bedömning som görs gällande 
nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. De senare rekvisiten måste uppfyl-
las för att en uppfinning ska kunna patenteras.  

En kortfattad men talande beskrivning beträffande vad som är en uppfinning och huru-
vida denna kan patenteras ges i Patent och innovationer för tillväxt och välfärd, ett be-
tänkande av patent- och tillväxtutredningen.  

“En uppfinning är en ny intellektuell skapelse, t.ex. en konstruktion av något 
slag, som är ny för världen. Som sådan skiljer sig en uppfinning från en upp-
täckt av något redan existerande. För att en uppfinning skall vara patenterbar 
krävs att den är ny för världen, har tillräcklig uppfinningshöjd, är nyttig i nå-
gon mening (som gör att den kan tillgodogöras industriellt) samt att den är till-
räckligt dokumenterad. I europeiska länder har kravet på att en uppfinning 
skall kunna tillgodogöras industriellt efter hand kommit att tolkas så att uppfin-
ningen skall ha teknisk karaktär, något som inte krävs av en uppfinning för att 
den skall vara patenterbar i USA”.23 

2.2 De tre grundrekvisiten för ett patent 
För att en uppfinning ska kunna patenteras krävs det som ovan nämnts att tre grundrek-
visit är uppfyllda. Uppfinningen skall vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodo-
göras industriellt.24  

2.2.1 Ny 

Kravet på att uppfinningen ska vara ny är absolut och följer av 2 § PL. Bedömningen 
gällande om uppfinningen är ny görs i Sverige och i resten av Europa den dagen då an-
sökan lämnas in. Denna dag kallas ingivningsdag. 

I 2 § 1 stycket 1 meningen PL stadgas att ”patent meddelas endast på en uppfinning som 
är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika vä-

                                                 
22 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 172. 

23 SOU 2006:80 s. 113. 

24 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 130. 
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sentligen skiljer sig därifrån”. För att avgöra om uppfinningen är ny görs en sökning ef-
ter ”prior art”. Enligt Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) 
kan ”prior art” beskrivas som den existerande samlade kunskapen vid denna tid.25 I det 
fall två ansökningar för en uppfinning kommer in samma dag ses därför båda som nya. 
Situation kallas för dubbelpatentering och behandlas mer ingående nedan under avsnitt 
2.5. 

Det finns inte några geografiska begränsningar gällande en uppfinnings offentliggöran-
de. I det fall en uppfinning offentliggjorts innan ingivningsdagen spelar det ingen roll 
om en patentsökande hunnit ta del av denna information. Nyhetsvärdet är förbrukat i 
och med att informationsinhämtning möjliggjorts.  

Vad som skall räknas som ingivningsdag är inte alltid helt enkelt. En ansökan om patent 
kan tidigare ha lämnats in i ett annat land än Sverige. Ingivningsdagen för denna ansö-
kan benämns då prioritetsdag. I det fall den svenska patentansökan inkommer inom 12 
månader äger sökanden rätten att räkna prioritetsdagen som inlämningsdag också i Sve-
rige. Denna möjlighet följer av 6 § PL som stadgar att det andra landet måste vara an-
slutet till Pariskonventionen eller ha en lagstiftning som i huvudsak överensstämmer 
med denna internationella konvention. Alla länder i Europa är anslutna konventionen. 

Undantag som ger att en uppfinnings nyhetsvärde inte påverkas trots att uppgifter om 
patentet offentliggjorts återfinns i 2 § 4 stycket 1 och 2 punkten PL. Det handlar i dessa 
fall om situationer där uppfinningen offentliggjorts inom 6 månader innan ansökan 
gjordes genom uppenbart missbruk, eller att den presenterats vid någon officiell eller of-
ficiellt erkänd internationell utställning.26 

2.2.2 Uppfinningshöjd 

För att en uppfinnig ska bedömas vara patenterbar krävs, utöver att den är ny, även upp-
finningshöjd, 2 § PL. Med uppfinningshöjd förstås att uppfinningen kan uppvisa en 
markant skillnad från vad som tidigare varit känt innan ansökan lämnats in, 2 § 1 styck-
et PL.  Uppfinningshöjden skiljer sig därmed från nyhetsrekvisitet. 

Vid granskning av en fackman ska inte lösningen som presenteras genom uppfinningen 
vara direkt uppenbar för denne. Unikt för bedömning av uppfinningshöjd i jämförelse 
med nyhetsrekvisitet är att det tidigare ska behandlas i sin helhet. Lösningen som upp-
finningen presenterar ”ska” vara given för en fackman för att uppfinningen inte ska an-
ses ha uppfinningshöjd. Att fackmannen ”skulle kunna” komma till samma lösning är 
således inte tillräckligt för att fälla rekvisitet.  

Även om det inte är någon garanti, så är det ett klart tecken på uppfinningshöjd då en 
uppfinning kan lösa ett sedan länge känt behov. Om lösningen är för enkel riskerar upp-
finningen att inte anses ha uppfinningshöjd. Även om det då skulle kunna ifrågasättas 
varför denna enkla lösning tidigare inte presenterats tidigare. Vidare är begreppet upp-
finningshöjd av något subjektiv karaktär då några direkt objektiva kriterier inte kunnat 
fastställas. EPO:s Guidlines27 kan dock med fördel läsas för vägledning. Enligt litteratu-

                                                 
25 Curtis Cook (2002) s. 40. 

26  Enligt den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar. 

27 Guidelines for Examination in the European Patent Office. 
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ren28 har kravet på uppfinningshöjd inom EPO kommit att sänkas den senaste tiden. vil-
ket också sagts påverka PRV:s bedömning. Enligt PRV finns det förbättringar att göra 
inom området.29  

2.2.3 Tillgodogöras industriellt 

Det sista av dessa tre ovan nämnda rekvisit är kravet på att uppfinningen, utöver att vara 
ny och ha uppfinningshöjd, ska kunna tillgodogöras industriellt, 1 § PL. För att kunna 
tillgodgöras industriellt ska en uppfinning ha teknisk effekt, teknisk karaktär och vara 
reproducerbar. Dessa tre rekvisit kan således sägas ingå i det tredje grundrekvisitet.  

Att en uppfinning ska kunna tillgodogöras industriellt har kommit att preciseras i littera-
turen.30 Inom begreppet ryms samtliga verksamheter som bedrivs i kommersiellt syfte. 
Dessa verksamheter ska vidare vara oberoende och bedrivas kontinuerligt. Uppfinning-
en ska också kunna tillverkas och utövas. Om den slutliga produkten används kommer-
siellt eller privat är dock utan betydelse.  

2.3 Patentsystemet 
I litteraturen beskrivs ofta ett patent som ett kontrakt mellan uppfinnaren och staten. 
Anledningen till denna beskrivning följer av att uppfinnaren vid patentering av sin upp-
finning får en ensamrätt att utnyttja denna. Samtidigt gynnas staten av att ny teknik pub-
liceras i och med uppfinningens offentliggörande.  

2.3.1 Grundläggande bestämmelser 

Patentfrågor har ofta ett stort ekonomiskt värde då ett patent innebär en ensamrätt inom 
en viss marknad. Denna ensamrätt ger vidare patentinnehavaren en förbudsrätt och inget 
annat.31 En patenterad uppfinning kan också ha flera upphovsmän som då har samägan-
derätt. I det fall en uppfinning har flera upphovsmän är det vanligt att dessa genom avtal 
bestämmer hur deras rättigheter ska gälla. Patenträtten kan vidare överlåtas och avtal 
slutas beträffande uppfinningens utnyttjande. 

Ensamrätter kan många gånger ses som något negativt då konkurrensen på marknaden 
uteblir. Den tekniska utvecklingen som följer av att patenthavaren ges en sådan rättighet 
bedöms dock gynna samhällsutvecklingen i större grad än vad konkurrensen påverkas 
negativt. Kritik finns dock gällande patenträttens utformande. Vissa utvecklingsländer 
menar att denna typ av rättighet i allt för stor grad formats i storföretagens intresse.32 

Generellt sett tillämpas två olika system för prövningar av patent, anmälningssystemet 
och förprövningssystemet.33 I Sverige tillämpas det så kallade förprövningssystemet 

                                                 
28 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 159-160. 

29 Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2009, s. 13. 

30 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 149. 

31 Bengt Domeij (2006) s. 93. 

32 SOU 2006:80 s. 105. 

33 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 147. 
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vilket innebär en materiell prövning av den insända ansökan. Då anmälningssystemet 
nyttjas sker endast en formell granskning. 

Även om likheter finns med de system som används i andra länder tillämpas ett särskilt 
patentsystem i Sverige då patenträtten är av territoriell karaktär. Den svenska patenträt-
ten har med tiden kommit att närma sig den europeiska. Exempelvis har PL34 kommit 
att ändras med hänsyn till EPC:s regler.35 Innan PL trädde ikraft tillämpades 1884 års 
patentförordning. Patentförordningen har beskrivits som det moderna systemets moder. 
Även de första svenska patentföreskrifterna tillkom redan år 1819.36 

Utöver allmänna bestämmelser behandlar PL bland annat grundläggande krav för paten-
tering av uppfinningar. Exempelvis återfinns bestämmelser gällande patentskyddets 
tidsbegränsning i lagen. Fram till år 1978, var tiden för patentskydd begränsad till 17 år. 
Räknat från patentansökans inlämningsdag är tiden för uppfinningars patentskydd nu 20 
år, vilket följer av 4 kapitlet 40 § 1 stycket PL. Från tiden då ansökan lämnats in är det 
således viktigt att den sökande noga förvaltar sina patentintressen. 

Vidare bör patentkungörelsen37 (PK) uppmärksammas då denna innehåller verkställig-
hetsföreskrifter till PL. PK innehåller bland annat bestämmelser om handläggningen av 
en patentansökan, patentregistret och avgifter till följd av patentärenden. De så kallade 
patentbestämmelserna utfärdade av PRV bör även nämnas.38 Dessa innehåller bland an-
nat bestämmelser om patentansökans innehåll och utformning. Det finns även inom 
PRV utvecklade riktlinjer för patentavdelningen. Dessa riktlinjer utgör interna policy- 
och gränsdragningsbestämmelser. 

Nationella patentansökningar för Sverige beviljas av PRV. Patent med giltighet i Sveri-
ge kan också beviljas av EPO. Att Sverige anslutit sig till olika internationella avtal och 
konventioner har också kommit att påverka de lagar och regler som gäller i landet. Av 3 
§ PL anges det skydd för intrång som gäller ett svenskt patent i Sverige. Denna territori-
alprincip är också av intresse beträffande det europeiska patentsystemet och ett eventu-
ellt gemensamt europeiskt patentsystem. Att så är fallet kan exemplifieras genom att i 
det fall en uppfinning som är patentskyddad i Sverige produceras i ett annat land anses 
detta inte utgöra ett intrång i det i Sverige givna patentet, såvida inte aktiv marknadsfö-
ring mot Sverige görs i landet. Genom territorialprincipen kan i princip ett företag som 
har beviljats patent i två eller flera länder förhindra cirkulation mellan dessa länder, se 
vidare avsnitt 5.2.5. 

2.3.2 Domstolsprövning 

Patentmål är ofta komplicerade, tidskrävande och kostsamma processer vilket ger att 
förlikning ofta blir ett attraktivt alternativ. I det fall en patentansökan avslås kan den sö-
kande överklaga beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR). Invändningar mot ett beviljat 
patent kan göras av tredje man och inte av sökanden själv. Den senare kan dock genom 

                                                 
34 Patentlag (1967:837). 

35 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 134. 

36 Bengt Domeij (2006) s. 17. 

37 Patentkungörelsen (1967:838). 

38 Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser. 
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40 a § PL begränsa det skyddsomfång som patentet givits. Ett beslut av PBR kan över-
klagas enligt 27 § PL. Prövningstillstånd krävs dock och Regeringsrätten (RegR) be-
handlar endast de patentkrav som tidigare varit under PBR:s prövning. Utöver förvalt-
ningsprocesslagen39 regleras PBR av lagen om Patentbesvärsrätten40. PBR är vidare fö-
remål för diskussion gällande dess vara eller inte vara. Det har föreslagits att förvalt-
ningsdomstolarna borde överta de uppgifter som behandlas av PBR.41  

Vidare har de föreslagits att en patentdomstol skulle skapas genom att PBR skulle falla 
in under Stockholms tingsrätt.42 Överinstans föreslogs bli Svea hovrätt. Förslaget har 
dock inte kommit att genomföras även om det skulle kunna innebära en effektivisering 
för det svenska patentdomstolssystemet. Förslag att införa ett eninstanssystem där samt-
liga patenträttsfrågor skulle avgöras av en för Sverige inrättad gemensam patentdomstol 
har också diskuterats men avvisats, bland annat på grund av säkerhetsskäl.43 

Från politiskt håll har det också gjorts uttalanden om hur det svenska patentdomstolssy-
stemet är uppbyggt och hur domstolsprövningen ser ut avseende patentmål. De har 
gjorts som en följd av debatten gällande ett gemensamt patentsystem inom EU. ”Dom-
stolsprövningen av patentmål i Sverige är koncentrerad till Stockholms tingsrätt i första 
instans och Svea hovrätt i andra instans. Sista instans är då Högsta domstolen. Man tar 
in tekniska experter därför att tvister i de här frågorna kan vara väldigt tekniska till sin 
art”.44 Det handlar således om en viss specialisering, att samla tekniskt kunnande och att 
”.... fokusera mer på vissa frågor på ett ställe, för annars har man inte den kunskap som 
kan vara nödvändig. Jag tror att det också skyndar på processen, för tidsaspekten är oer-
hört viktig för den som söker patent, både kostnadsmässigt och för att man inte ska 
konkurreras ut innan man har fått ett patent”.45 Då Stockholms tingsrätt är det forum 
som handhar intrångsmål är det således också till denna domstol som en stämningsan-
sökan ska lämnas, 65 § PL.  

2.3.3 Patenträttens utveckling 

Beträffande patenträttens utveckling är det regeringens avsikt att också fortsättningsvis 
hitta ”...lösningar inom ramen för de domstolar som finns”.46 Som en följd av att ytterli-
gare åtgärder efterfrågats har en utredning tillsatts för att se vilka förbättringar som kan 
göras. Ett betänkande väntas komma i juni 2010. Av större intresse för patentdiskussio-
nen inom EU är enligt mig frågan gällande möjligheten att författa en svensk patentan-
sökan på ett annat språk än svenska. Att det finns ett behov av kunna lämna en svensk 

                                                 
39 Förvaltningsprocesslag (1971:291). 

40 Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten. 

41 Justitieskottets betänkande 1993/94:JuU31. 

42 SOU 2001:33. 

43 SOU 1983:35. 

44 Prot. 2009/10:80. 

45 Prot. 2009/10:80. 

46 Prot. 2009/10:80. 
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patentansökan på engelska har tidigare framförts till regeringen från stora aktörer inom 
området så som PRV och Svenskt Näringsliv. Arbete i denna fråga sägs pågå.47 

Det har sagt att ”gemenskapspatentet kommer att vara en gemenskapsrättighet och inte 
påverka utformningen av den svenska patentlagstiftningen”.48 Inom den svenska lag-
stiftningen ryms dock regler för europeiska patent där Sverige valts ut som ett av län-
derna, 11 kapitlet PL. Att ett europeiskt patent meddelat av EPO har samma rättsverkan 
som ett patent meddelat av PRV följer av 81 § PL. För att ett europeiskt patent ska an-
ses giltigt i Sverige ställs krav på översättning av patentkraven och betalning av en av-
gift till PRV, 82 § PL. Efter att en ansökan lämnats in kan det uppkomma en situation 
där någon annan än den sökande anser sig ha bättre rätt till denna ansökan. Då talan ska 
prövas i svensk domstol gällande bättre rätt till en EPO-ansökan tillämpas särskilda be-
stämmelser.49 

2.3.4 Förslag till förändringar 

Att patentintrång är ett brott följer av 57 § PL och 23 kapitlet brottsbalken. Trots detta 
har endast ett åtal väckts på denna grund sedan början av 1970-talet. Med anledning av 
detta menar några att ”patentintrång kan vara ett mycket lönsamt brott och risken att bli 
dömd är obefintlig. Incitamenten att våga sig på ett intrång är därför mycket starka”.50 

Som en följd av immaterialrättsliga motioner kom näringsutskottet att lämna ett betän-
kande gällande bland andra nio motioner om patent från år 2008 och år 2009.51 När-
ingsutskottet rekommenderade att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. 

2.4 Nationell och internationell patentansökan  inlämnad i 
Sverige 

Speciella regler tillämpas för patentansökningar beroende på var patent önskas, vilken 
typ av patent som eftersträvas och var denna ansökan lämnas in. Patentskydd kan sökas 
för enskilda länder världen över. Vid denna typ av enskilda patentansökningar görs an-
sökan direkt i det aktuella landet eller via något av de utomeuropeiska regionala pa-
tentmyndigheterna. Förfarandet behandlas därför inte vidare i denna uppsats. I avsnittet 
behandlas istället ansökningar inlämnade i Sverige för att ge läsaren en bild av hur sy-
stemet ser ut, vilka problemområden som finns och vilka förbättringar som kan göras. 

Det mest fördelaktiga sättet att söka patent på varierar från fall till fall. I vilket land upp-
finningen söks, vilken typ av uppfinning det är och vem eller vilka som ansvarar för 

                                                 
47 Prot. 2009/10:80. 

48Http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=10&doktyp=eunbil&rm=2009/10&bet=235028&dok_id=GX0
N235028, tillgänglig den 29 mars 2010 kl 21:30. 

49 Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. 

50 Motion 2009/10:N268. 

51 Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU9. 
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granskningen av uppfinningen är alla faktorer som varierar. Något som gör det omöjligt 
att presentera en bästa lösning.52 

2.4.1 Alternativ 1 

Av 2 kapitlet 8 § 1 stycket PL följer att en svensk nationell ansökan ska lämnas till 
PRV. Enligt 2 kapitlet 8 § 2 stycket PL ska denna innehålla en beskrivning av uppfin-
ningen. Till denna beskrivning ska även ritningar bifogas om så krävs. Beskrivningen 
ska vara av sådan art att en fackman kan handha uppfinningen. Vidare ska patentkraven 
anges i patentansökan och en redogörelse för hur uppfinningen kan tillgodogöras indust-
riellt tillsammans med ett sammandrag av beskrivningen och givna patentkrav.  

Med patentkrav förstås vad som önskas skyddas med patentet. I 39 § PL stadgas att pa-
tentkraven bestämmer omfattningen av patentets skydd. Ledning kan hämtas från be-
skrivningen för att förstå dessa. Ett bevis på patentkravets betydelse följer av 22 § 3 
stycket och 52 § 1 stycket 1 p där det stadgas att kraven inte får ändras så att skyddsom-
fånget förstoras. Patentet kan då ogiltigförklaras. Kraven ska tolkas med hänsyn till den 
bakomliggande uppfinningstanken. Patentkraven ska i en inledande del beskriva vad 
som är gemensamt med känd teknik och därefter ange vad som är nytt och unikt. Slutli-
gen skall ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven bifogas vilket följer av 2 
kapitlet 8 § 3 stycket PL. 

Vid ansökan ska även en ansökningsavgift betalas och därefter årsavgifter, 2 kapitlet 8 § 
5 stycket PL. Årsavgifterna ökar också med tiden, 46 § PK. Om ett intresse finns för att 
hålla kvar vid patentet år efter år är det också troligt att patentet ökat i värde. 

Uppfinnaren ges genom 2 kapitlet 8 § 4 stycket PL även den ideella rättigheten att få sitt 
namn registrerat som uppfinnare i ansökan, även om denne inte är den som söker patent 
för uppfinningen. I det fall uppfinnaren själv inte söker patentet ska en överlåtelsehand-
ling ha upprättats som kan styrka den sökandes rätt, ett förfarande som inte är ovanligt 
då uppfinnarens arbetsgivare ofta står som patentsökande.53 Då EPC inte har något så-
dant krav på överlåtelsehandling har lättnader i det svenska systemet föreslagits.54 

Fler än ett patent kan sökas i samma ansökan såvida dessa är beroende av varandra. Det 
vill säga att de följer av samma uppfinningsidé, 2 kapitlet 10 § PL. I det fall patentansö-
kan är fullständig och inget hinder är för handen ska den sökande underrättas av PRV 
om att patent kan meddelas, 2 kapitlet 19 § PL. Uppstår inga vidare hinder ska ansökan 
bifallas och beslutet kungöras. Patentet är då meddelat, 2 kapitlet 20 § 1-2 styckena. För 
att slutföra behandlingen av en nationell patentansökan behöver PRV generellt sett 3 år.  

Kostnaderna som följer av en patentansökan bör inte negligeras. Ett patent i Sverige 
som upprätthålls i 10 år beräknas kosta omkring 70 000 kronor. Kostnaden innefattar 
bland annat patentombudsarvoden, årsavgifter för upprätthålla det beviljade patentet 
samt avgifter för nyhetsgranskning och utarbetande av ansökningshandlingar. För patent 
i ytterligare åtta länder under samma tidsperiod kan kostnaderna stiga med ytterligare 

                                                 
52 Curtis Cook (2002) s. 42. 

53 Bengt Domeij (2006) s. 22. 

54 SOU 2003:66. 
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300 000 kronor. Översättningskostnaderna står då för den största delen. Önskas patent i 
exempelvis Japan, Kina, Sydkorea eller USA ökar dessa kostnader väsentligt.55 

Internationella avtal och konventioner till vilka Sverige anslutit sig påverkar såväl de 
patent som söks i Sverige som de som söks utomlands. Som ovan angivits kan nationel-
la svenska patentansökningar beviljas av PRV. Ett svenskt patent kan också erhållas ge-
nom att en patentansökan görs hos EPO. Trots att skyddet för patent är territoriellt är det 
möjligt att i Sverige ansöka om patent för en uppfinning i andra länder. En internationell 
nyhetsgranskning kan begäras hos PRV för att underlätta inför eventuell patentering av 
en uppfinning utomlands. Denna lagstadgade möjlighet återfinns i 2 kapitlet 9 § PL. Be-
träffande patentansökningar som inte är av svensk nationell typ erbjuds i Sverige olika 
alternativ. 

2.4.2 Alternativ 2 

Ett av dessa ovan nämnda alternativ är en så kallad europeisk patentansökan. Denna 
möjlighet ges till följd av att Sverige är anslutet till EPC. En sådan patentansökan kan 
skickas direkt till EPO men den kan också göras i Sverige. Ansökan skickas då till PRV 
som svarar för att denna vidarebefordras till EPO. Det senare patentverket svarar sedan 
för handläggningen. EPO ansvarar således även för all granskning och prövning. 

En europeisk patentansökan kan utformas till att gälla ett eller samtliga länder som är 
anslutna till EPC. Efter det att en ansökan blivit beviljad av EPO måste sökanden agera 
genom att lämna in en översättning av patentet och betala aktuella avgifter till de i an-
sökan utvalda länderna. I svensk lagstiftning behandlas europeiska patent i 11 kapitlet 
PL. Det följer vidare av 11 kapitlet 80 § 3 stycket att kapitlet behandlar europeiskt pa-
tent för Sverige och europeisk patentansökan som omfattar Sverige.   

2.4.3 Alternativ 3 

En internationell patentansökan kan också lämnas. Då Sverige är anslutet till PCT är det 
tillräckligt att en ansökan görs på ett språk för att denna ska anses vara ingiven i samtli-
ga länder anslutna till konventionen. Genom en så kallad PCT-ansökan erhålls en preli-
minär bedömning gällande huruvida uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och är in-
dustriellt tillämpbar. Något patent erhålls således inte men ansökan ges en internationell 
ingivningsdag. Då PRV är ett av de patentverk som svarar för den formella granskning-
en av en PCT-ansökan kan en ansökan också lämnas där. I det fall den sökande önskar 
att PRV ska svara för granskningen av ansökan ska det anges då ansökan lämnas.  

Efter den internationella nyhetsgranskningen ges den sökande tillfälle att svara på myn-
dighetens utlåtanden och eventuellt också ändra patentkraven. Ansökan lämnas sedan 
tillsammans med översättning och avgift in för en slutlig prövning i de länder där patent 
önskas. Vid denna prövning tillämpas de nationella patentlagarna i varje enskilt land. 
En PCT-ansökan påminner om en så kallad EPC-ansökan då det till syvende och sist 
egentligen handlar om nationella patent. 

Denna typ av ansökan ger också rätten att inom en begränsad tid patentera uppfinningen 
i de länder som ratificerat avtalet. Sökanden får således tid att avgöra var ansökan ska 
fullföljas. I det fall flertalet nationella ansökningar väntas kan de kostnader dessa inne-
bär skjutas något på framtiden med hjälp av en PCT-ansökan. Internationella ansök-
                                                 
55 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 148. 
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ningar behandlas i 3 kapitlet PL. 3 kapitlet 28 § 3 stycket PL stadgar att bestämmelserna 
i kapitlet gäller internationell patentansökan som omfattar Sverige. 

2.5 Innebörden av ett patent 
Inledningsvis kan det konstateras att patent kan ha en betydande påverkan beträffande 
företags utveckling. Exempelvis kan även ett internationellt patent drastiskt påverka ett 
företagets svenska börskurs. Efter nyheten att en amerikansk ansökan gödkänts ökade 
bolaget Tripeps aktiekurs på Stockholmsbörsen med 85 procent. Ett annat exempel visar 
på en negativ påverkan. Personal Chemistrys bedömde att det fanns en allt för stor risk 
att ett intrång i ett patent tillhörande ett konkurrerande bolags patent skulle kunna vara 
för handen. Det beslutade därför att avbryta sin börsintroduktion år 2002.56 

Innovatören bakom en uppfinning har en så kallad uppfinnarrätt som innebär en rättig-
het att få sin uppfinning patenterad då patentbarhetskraven är uppfyllda. Ett patents en-
samrätt följer av bestämmelserna i 3 och 57 §§ PL. Patentet utgör ett juridiskt dokument 
vilket ger patentägaren rätten att tillverka, sälja, köpa eller importera produkter som 
skyddas av patentet, 3 § PL. Ett inte yrkesmässigt användande av en uppfinning som 
skyddas av patent är dock alltid tillåtet. Det är också tillåtet att experimentera med en 
uppfinning som är patenterad av någon annan. Konkurrenter ska ges möjlighet att vida-
reutveckla patenterade uppfinningar då detta bedöms gynna samhällsutvecklingen. 

Rättigheten för patentägaren att själv nyttja patentet är  villkorad. Utöver lagbestämmel-
ser och myndighetsbeslut kan så kallade tvångslicenser komma att bli aktuella och in-
verka på patentägarens exklusivitet, 46 § PL. Vidare kan den som innan en uppfinning 
patenterats utnyttjat densamma fortsätta att göra det efter reglerna om föranvändarrätt i 
2 § och 4 § PL. I det fall någon önskar börja tillverka en produkt och är osäker om den-
na redan är patenterad kan en så kallad negativ fastställelsetalan göras, 63 § 2 st. PL. 
Stora förluster kan därmed komma att förhindras. Skyddet för ett patent är vidare me-
delbart, det vill säga att inget direkt intrång behöver vara för handen.  

Efter att ett patent beviljats ges en nio månader lång tidsfrist för invändningar. Vidare 
kan ett patent också komma att begränsas eller upphävas enligt 40 a – 40 d §§. Patent 
kan även delvis ogiltigförklaras eller ogiltigförklaras av domstol i enlighet med 52 § PL. 
Genom stöd i 52 § 2 stycket kan patentkraven komma att omformuleras och den som 
gör intrång i ett patent kan komma att utsättas för sanktioner.  

I det fall en europeisk patentansökan lämnas in till EPO i vilken Sverige är ett av de ut-
valda länderna samtidigt som en nationell patentansökan lämnas in i Sverige för samma 
uppfinning samma dag kan så kallad dubbelpatentering uppkomma. Om sökandena 
hamnar i en situation som denna har de rätt att få sin uppfinning skyddad genom patent. 
Om båda beviljas patent för den aktuella uppfinningen innebär det också att de utan att 
hindras av den andras patent, kan utnyttja den patenterade uppfinningen på den svenska 
marknaden. Att en ansökan tidsmässigt ligger före en annan har inte någon betydelse då 
ansökningarna lämnandes in samma dag. Det följer av 2 § PL. 

I det fall en av de ovan nämnda patenthavarna söker patent i ett annat EU-land och den 
andra söker patent en tid senare i samma land kommer den första ansökan inte att utgöra 

                                                 
56Http://www.swedenbio.com/upload/Maria/Patent%20Road%20Show/Dahlin+R%C3%A5dbo+Davidsso

n.pdf, tillgänglig den 29 mars 2010 kl. 21:29. 



 

 
15

något nyhetshinder. Det är datumet som den svenska ansökan kom in som är av betydel-
se. Då båda ansökningarna lämnades in samma dag i Sverige kommer den sista ansökan 
inte att stöta på något nyhetshinder på grund av prioritetsreglerna. 

2.6 Rättsligt skydd 
Även om det svenska patentsystemet enligt min mening ger ett generellt sett gott rätts-
ligt skydd kan det europeiska systemet medföra rättslig osäkerhet. Anledningen är att 
parter kan bli involverade i patenttvister gällande europeiska patent som också kan sö-
kas med giltighet för Sverige. Att arbeta för en förbättring av det rådande europeiska sy-
stemet är enligt min mening Sveriges bästa möjlighet för att komma till rätta med denna 
problematik. 

Då frågan om ett gemensamt patentsystem inom EU såg ut att vara nära en lösning år 
2001, debatterades språkfrågans inverkan på rättssäkerheten för svenska aktörer. Ett av 
de största hoten ansågs då ligga i risken att ett gemenskapspatent inte skulle översättas 
till svenska.57 Det sades från politiskt håll att ”en ordning som innebär att gemenskaps-
patent måste översättas i sin helhet till alla officiella EU-språk skulle i princip rasera 
syftet med systemet”.58 Jag delar övertygelsen om att en så omfattande översättning 
skulle frångå syftet med ett nytt system. Vid undertecknandet av Londonöverenskom-
melsen krävde Sverige inte någon översättning av hela patentskriften. Patentkraven 
måste översättas till svenska medan resterande delar kan vara skrivna på engelska.59  

Det är viktigt att ansträngningarna gällande att skapa ett så kostnadseffektivt patentsy-
stem som möjligt inte resulterar i att det rättsliga skyddet äventyras. Att personer som 
hamnar i tvister till följd av att de i god tro använder sig utav en redan patenterad upp-
finning på grund av att översättning saknats skulle kunna vara en sådan risksituation. 
Det har argumenterats för att ”en rättsregel som i en rättslig tvist skyddar en sådan per-
son i fall då översättning saknas”60 skulle införas i förordningen om gemenskapspaten-
tet. Personligen anser jag det inte vara nödvändigt. Det skulle enligt mig riskera att 
komplicera kommande patenttvister ytterligare. Det torde vara tillräckligt att patentkra-
ven kan krävas på alla officiella EU-språk som en följd av Londonöverenskommelsen. 

Det svenska språkets ställning inom EU har på grund av språkliga inskränkningar an-
setts kunna innebära rättsäkerhetsproblem.61 Det har sagts att typen av inskränkningar 
”...motverkar möjligheterna att bevara svenskan som ett komplett och samhällsbärande 
språk”.62 

Till följd av bristande harmonisering och en avsaknad av ett enhetligt domstolssystem 
lämnar det rättsliga skyddet inom EU och Europa enligt mig en del övrigt att önska. Ett 
och samma patent beviljat av EPO kan exempelvis leda till tvisteprocesser i flera länder 

                                                 
57 2001/02:1035, 2001/02:1036 och 2001/02:1037. 

58 Svar på skriftlig fråga 2001/02:1037. 

59 Prop. 2005/06:189. 

60 Svar på skriftlig fråga 2001/02:1037. 

61 SOU 2002:27 s. 138. 

62 SOU 2002:27 s. 140. 
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samtidigt. Processerna kan kosta mer då de är flera, de kan kosta olika mycket i olika 
länder, det kan ta olika lång tid, domstolarna kan vara olika kompetenta, det kan upp-
komma potentiellt motstridiga domar och patenthållaren kan vara ovan att processa i 
olika länder. Vidare kan de också bli svåra att överblicka för de berörda patentaktörer-
na. 

2.7 Sveriges arbete mot ett gemensamt patentsystem 
Minskad problematik och byråkrati har nämnts som bakgrunden till det svenska arbetet 
med ett EU-patent.63 Något sådant har dock inte kunnat presenteras. År 2002 föranledde 
det Sveriges dåvarande statsminister att väcka tanken om en alternativ väg.  

Det dåvarande ordförandelandet Spanien hade tidigare hindrat att ett beslut kunnat tas. 
Den alternativa väg som diskuterades var ett så kallat förstärkt samarbete inom EU. 
Minst åtta medlemsländer skulle gå samman och införa egna patentregler. På så sätt 
skulle de skilja sig från övriga EU-länder i frågan tills den dag ett gemensamt beslut 
kunde fattas. Man ville dock avvakta nästa inre marknadsråd innan vidare steg togs. 
Nytt hopp om ett gemensamt patentsystem kom dock att bidra till att denna idé aldrig 
realiserades.64 

För att utreda de ekonomiska aspekterna för företags tillväxt i Sverige, Norden och Eu-
ropa till följd av patent lät regeringen den 15 april 2004 bevilja en utredning kallad Pa-
tent/tillväxt-utredningen vilket resulterande i betänkandet Patent och innovationer för 
tillväxt och välfärd.65 

Ur ett tillväxtperspektiv är det av betydelse att uppfinningar vidareutvecklas för samhäl-
lets utveckling. Betydelsen av patent, har sedan år 1990 kommit att öka markant. I Eu-
ropa har Sverige traditionellt sett haft en stor andel av patenteringarna. På sista tiden har 
patenteringen inom all företagsstorlekar dock minskat i Sverige. Att reglerna om paten-
teringen kan vara mer förmånliga i andra länder utanför Europa sågs som en förklar-
ing.66  

Både från politiker och PRV har det sagts att ett gemenskapspatent och en enhetlig pa-
tentdomstol ska vara en prioriterad fråga och att det finns ett betydande stöd för det rå-
dande arbetet mot ett sådant system. Under våren år 2009 kom frågan att ännu en gång 
adresseras i den svenska riksdagen. Det konstaterades att ett gemenskapspatent skul-
le”...genom en enda ansökan på ett språk, kunna få ett heltäckande skydd inom unionen. 
Det skulle minska kostnaderna för små och medelstora företag vid översättningar, rätts-
processer och så vidare. Det skulle göra det enklare, billigare och mer rättssäkert”.67 
Från UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad uttrycktes också en vilja om att 

                                                 
63 Prot. 2009/10:80. 

64 Per-Anders Sjögren, Riksdag & Departement 2002/9. 

65 SOU 2006:80. 

66 SOU 2006:80 s. 82-83. 

67 Prot. 2008/09:105. 
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ett gemensamt patentsystem skulle bli en prioriterad fråga under Sveriges ordföran-
deskapsår. 68 

Den världsomspännande ekonomiska krisen sades också ha ”... accentuerat behovet av 
att ha ett enkelt, billigt, förutsägbart och rättssäkert system”. Språkfrågan har varit 
mycket komplicerad och det är inte alla länder som vill acceptera ett system med så få 
språk som möjligt.69 

Sverige tillträdde som ordförande av EU:s ministerråd den 1 juli 2009 och ordföran-
deskapet varade till den 31 december samma år.70 Denna tid som ordförandeland gav 
Sverige ytterligare möjligheter att påverka arbetet och ett arbetsprogram togs också 
fram för denna period.71 I april 2009 skrev Sveriges handelsminister i en artikel att ”… 
blir det en prioriterad fråga för regeringen att lösa de återstående knutarna…”.72 

För att bli en del av svensk nationell rättsordning måste internationella konventioner 
som Avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriell egendom (TRIPS) och Paris-
konventionen införlivas med svensk lagstiftning. Svenska lagbestämmelser som till-
kommit genom åtaganden av ovan nämnda typ ska tolkas mot bakgrund av dessa då 
svensk rätt förutsetts överensstämma med det avtal landet ingått.73 Den svenska patent-
lagen har genomgått förändringar bland annat på grund av att Sverige valt att tillträda 
PCT, EPC och PLT.74 3 kapitlet PL har tillkommit som en följd av Sveriges anslutning 
till PCT.75 Då svensk patenträtt kommit att följa den europeiska utvecklingen och de 
regler som följer av EPC har också praxis från EPO givits stor betydelse.76 Den praxis 
som följer av EPO:s beslut ska således beaktas vid den svenska rättstillämpningen.77 

I 81 § PL står det skrivet att ett europeiskt patent i grunden har samma rättsverkan som 
ett nationellt patent. För att ett europeiskt patent skulle godkännas i Sverige krävdes det 
tidigare att en svensk översättning lämnades in och att en avgift betalades av den sökan-
de, vilket följde av artikel 65 EPC och 82 § PL.78 Då Sverige nu ratificerat Londonöver-
enskommelsen har det medfört lättnader i översättningskravet. Efter det att en översätt-
ning lämnats in ges en internationell ansökan ett provisoriskt skydd, 33 § 4 stycket PL. 

                                                 
68 Maria Oldegård, SWEDAC Kvalitetsaktuellt nr 2, juni 2009.  

69 Prot. 2008/09:105. 

70 Http://www.regeringen.se/sb/d/11151, tillgänglig den 29 mars 2010 kl 21:19. 

71 Arbetsprogram för det svenska ordförandeskapet i EU 1 juli – 31 december, 2009. 

72 Eva Björling, Ett gemensamt EU-patent är min prioritet i höst, Dagens Industri 28 april, 2009. 

73 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 17. 

74 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 132. 

75 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 142. 

76 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 133. 

77 RÅ 1990 ref. 84 och NJA 2000 s. 497. 

78 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 132. 
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Behandlingstiden för en svensk patentansökan är omkring tre år. Ett och ett halvt år ef-
ter ansökningsdagen ska de aktuella handlingarna i patentärendet offentliggöras, 22 § 
PL. Till en början granskas och tilldelas ett svenskt patent en klass i enlighet med det in-
ternationella system som finns.79 Rådande förutsättningar för att patentskydd skall kun-
na erhållas redovisas senare och efter att sökanden återkommit med svar på det tekniska 
utlåtandet avslås eller beviljas den aktuella patentansökan.80       

Utöver PRV är EPO och WIPO myndigheter som behandlar ansökningar och beviljar 
patent som är giltiga i Sverige. För att utveckla det internationella samarbetet beträffan-
de PCT säger PRV att de för ett aktivt arbete för att ”skapa samsyn och samordning” 
gällande regelverket. PRV menar att ”införandet av fungerande gemensamma kvalitets-
system är en förutsättning för att arbetsdelning och accepterandet av andra myndighe-
ters granskningsresultat skall kunna genomföras i större skala”.81 

I PRV:s arbete nämns Pandora och maskinöversättningsprojektet som viktiga områden. 
Pandora är ett IT-system för förbättrad hantering av de ärenden som handhas av PRV. 
Med hjälp av systemet ska kvaliteten, säkerheten och effektiviteten förbättras. När sy-
stemet nått sin fulla potential räknar PRV med besparingar på omkring 2-3 miljoner 
kronor per år. Maskinöversättningsprojektet syftar till att översätta, via maskin, texter 
från och till engelska. Sverige är det första land, utöver de inom Europa stora språkom-
rådena, startat samarbetet med EPO för att på så sätt förbättra möjligheten att ta del av 
patentdokumentationen.82 

Utöver ovanstående förbättringar presenteras enligt mig intressanta fakta som kan an-
vändas för att besvara frågan om det behövs ett gemensamt patentsystem inom EU. Da-
gens system består av ansökningsavgifter som enligt PRV är relativt låga samt progres-
siva årsavgifter. Jag finner det intressant att de kostnader som följer av handläggningen 
av de nationella patentansökningar med bred marginal överstiger de intäkter som kom-
mer av desamma genom ansökningsavgifterna. Sett ur det perspektivet har jag förståelse 
för att PRV menar  att ansökningsavgifterna är relativt låga. 

Beträffande PCT-ansökningarna förväntar sig PRV inte att några årsavgifter betalas för 
huvuddelen av dessa då denna typ av ansökningar är ett inledande steg för utlandspaten-
tering. Även om det till största delen av PRV:s minskade intäkter bedöms bero på den 
ekonomiska krisen så har även kunder valt att istället för att kontakta PRV gå vi EPO 
eller andra PCT-myndigheter. Trots att PRV:s handläggningstider är avsevärt lägre i 
jämförelse med exempelvis EPO. Gällande de uppdrag som PRV har så har det faktum 
att EPO år 2007 slutade med sin nyhetsgranskning resulterat i att mer arbete kommit att 
ges PRV.83  

                                                 
79 Nice Classification. 

80 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 148. 

81 Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2009, s. 12-13. 

82 Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2009, s. 13. 
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2.8 Den senaste utvecklingen på området 
Under Tjeckiens ordförandeår var arbetet mot ett nytt patentsystem inom EU inne i ett 
skede där ett eventuellt genomförande skulle ställas i relation till den rådande EU-
lagstiftningen. Ordförandeskapet präglades dock av politiska oroligheter. 

Först den 3 november 2009 kom president Klaus underskrift av Lissabonfördraget som 
sedan kom att träda i kraft den 1 december 2009.  Undertecknandet kom också att få be-
tydelse för arbetet mot ett nytt europeiskt patentsystem. 

Ett nytt förslag84 togs fram gällande en gemensam patentdomstol kallat European and 
Community Patents Court (ECPC) efter att EPLA inte lyckats nå framgång. Denna ge-
mensamma domstol önskar kunna behandla både dagens europeiska patent och kom-
mande gemenskapspatent.85 

Det domstolssystem som föreslagits under det tjeckiska ordförandeåret består av en för-
stainstansdomstol, en domstol för handhavande av överklaganden och en registrerings-
enhet. Domstolen för första instans ska bestå av en central del samt delar på lokal och 
regional nivå. De lokala delarna, som kan vara upp till tre stycken per medlemsland, 
sätts upp av medlämländerna själva. De regionella delarnas placering är ännu inte be-
stämd. Det är vidare inte heller positionen för den centrala divisionen och domstolen för 
överklaganden. 

Domstolen är tänkt att finansieras genom avgifter och andra inkomstkällor tillsammans 
med bidrag från gemenskapsbudgeten och från de länder utanför EU som valt att ansluta 
sig till denna överenskommelse. Dessa intäkter ska således täcka de tre kostnadsgrup-
perna domarlöner, löner för övriga anställda och övriga kostnader för exempelvis lo-
kal.86 

Delar av de åtgärder som föreslås för att minska kostnaderna är: utnyttjande av den re-
dan existerande infrastrukturen och mänskliga resurser i form av erfarna domare, förlik-
ning och skiljeförfarandescheman, bidrag från gemenskapen och stater som inte är med-
lemmar av EU, aktiv ledning av patentmålen och representation av erfarna och speciali-
serade europeiska patentadvokater. Det två viktigaste delarna gällande målsättningen att 
minska processkostnaderna är att finansiera domstolen och att parter kan representeras 
av specialiserade patentadvokater.87 

Den överenskommelse som kunde nås den 4 december 2009 har beskrivits som ett av-
görande steg mot en slutlig lösning av frågan om ett gemensamt patentsystem inom 
EU.88 Överrenskommelsen innehåller ”... huvuddragen för domstolen, tillsammans med 

                                                 
84 Rådets dokument 5072/09, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft 

Statute, 8 januari 2009. 

85 Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, s. 19. 

86 Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, s. 35. 

87 Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, s. 21. 
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principerna för fastställande och fördelning av årsavgifterna och stärkt partnerskap mel-
lan patentverken”.89 

Beslutet som togs av EU:s Konkurrenskraftsråd innefattade således två godkännanden. 
Ett enhälligt beslut togs beträffande rådets slutsatser gällande hela patentreformpake-
tet90. Vidare antogs även enhälligt en så kallad General Approach91 om en rådsförord-
ning. Tanken att det ska bli såväl enklare som billigare att skydda sina uppfinningar 
inom EU. Sveriges direkta inblandning i att lyckas nå en överrenskommelse av detta 
slag är enligt min mening överraskande, även om uttalanden gjorts om att det skulle gö-
ras till en prioriterad fråga under hösten år 2009. Efter det beslutet sades det att ”EU-
patentet kommer göra det betydligt enklare och billigare att skydda innovationer i EU. 
Detta kommer att ge europeisk industri bättre möjligheter att konkurrera på den globala 
marknaden”.92 

Att överenskommelsen kommit till stånd har beskrivits som en sensationell händelse då 
frågan om ett gemensamt EU-patent varit föremål för diskussion i omkring ett halvt år-
hundrade. 93 Trots det faktum att förslaget inte är perfekt har det argumenterats för att 
man nu kan komma vidare på ett effektivare sätt. Språkfrågan har enligt bedömare an-
setts vara den stora frågan även om kostnadsfrågan också är av betydelse. 

Att minimera antalet språk anses vara en prioritering. Det har argumenterats för att ett 
språk, engelska, borde vara tillräckligt. Innan det blir verklighet dröjer det dock sanno-
likt ytterligare år av förhandling. Språkfrågans betydelse illustreras tydligt då det sagts 
att EU först måste enas om ett gemensamt språk innan unionen kan konkurrera gällande 
pris med USA.94 

Att förslaget inte ses som perfekt och att fler år av förhandlingar kan vänta innan ett 
konkurrenskraftigt patentsystem kan vara för handen anser jag vara något oroande. Det 
arbete som gjorts är enligt min mening imponerade men jag är tveksam till om det kan 
resultera i en verklig förändring inom en snar framtid.  

Den principöverenskommelse som nåddes år 2003 sades vara den bäste lösningen just 
då, även om det inte handlade om någon idealisk lösning. Det ansågs viktigare att sjö-
sätta ett system, som senare kunde ses över och förbättras.95 År 2004 kom dock över-
enskommelsen att kommenteras på följande vis: ”Vi har nått vägs ände. Frågan har 

                                                 
89 KOM (2009) 678 slutlig. 

90 Rådets dokument 17229/09, Enhanced patent system in Europe - Council conclusions, 7 december 
2009. 

91 Rådets dokument 16113/09, Proposal for a Council Regulation on the Community patent - General ap-
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94 Mikael Kindbom, Professor kommenterar ett gemensamt EU-patent, Mitt i juridiken, 7 december 2009. 
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hamnat i koma”.96 Överenskommelsen hade innan sagts ge patenträttsägarna förbättrade 
förutsättningar att skydda sina uppfinningar även om den inte var idealisk.97 Anledning-
en till att förhandlingarna bröt samman år 2004 var oenighet gällande språket för pa-
tentansökan. Det handlade då om Spanien och Portugal som efterfrågade tidsfrister för 
översättningar till de tre huvudspråken98 vilka Tyskland inte ville acceptera.99 

När det visade sig att inget EU-patent skulle stå klart år 2005 sades det att ”för företag 
som är forsknings- och utvecklingsintensiva och dessutom verksamma i hela EU-
området innebär förseningen miljontals kronor i oväntade och onödiga kostnader”. Be-
räkningar hade då gjorts på att det skulle handla om en försening på omkring tre till fyra 
år. Gällande att en gemensam patentdomstol också kom att försenas ansågs det beklag-
ligt att patentägare fortsatt skulle tvingas till att ” försvara sina patenträttigheter i flera 
europeiska domstolar samtidigt, med kostnader och tolkningsproblem som följd”.100 

Den gemensamma patentdomstolens placering har också debatterats. Röster har höjts 
för att denna ska förläggas till Sverige. Gällande frågan om en europeisk patentdomstol 
kommer varje EU-land enligt politisk utsago att kunna ha ”...en egen lokal avdelning för 
första instans...ett ställe där man koncentrerar det, typ Stockholms tingsrätt, som vi har 
gjort hittills”.101 

Det översättningskrav som fortfarande finns trots Londonöverenskommelsen sägs vara 
en direkt anledning till avslutade patentansökningar. Rimligtvis bör då också färre pa-
tentansökningar författas över huvud taget. Vidare har det sagts från politiskt håll att 
handläggningstiderna har en betydande negativ påverkan på antalet sökta patent till 
följd av att de idag är allt för långa. Det försvårar möjligheten till att på ett tillfredstäl-
lande sätt erbjudas möjligheten att försvara patent.102 

Vid en bedömning av hur innovationskraften ser ut i Sverige och Europa kan siffror om 
antalet inlämnade patentansökningar ge vägledning. Från år 2000 fram till och med år 
2009 har de svenska nationella patentansökningarna reducerats med 46 procent. Av de 
patentansökningar som också kom att beviljas var denna procentsats år 2000 43 procent 
och år 2009 47 procent. Det jag finner intressant med dessa siffror är att de svenska na-
tionella patenten minskar. 

De svenska EPC-patentansökningar som registrerats hos EPO har, de senaste tio åren 
ökat. Det har även svenska PCT-ansökningarna gjort. Denna ökning är mer än dubbelt 
så stor som den tidigare. Svenska internationella patentansökningar har således gått i 
motsatt riktning i förhållande till de nationella och ökat de tio senaste åren. 

                                                 
96 Lennart Anebäck, Riksdag & Departement 2004/18. 

97 Lennart Anebäck, Riksdag & Departement 2003/8. 

98 Engelska, franska och tyska. 

99 Lennart Anebäck, Riksdag & Departement 2004/18. 

100 Eddie Juhlin, EU-patentet blir försenat, 27 augusti 2003. 

101 Prot. 2009/10:80. 
102 Prot. 2009/10:80. 
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Vid en jämförelse av patentfrekvensen är det min åsikt att förutsättningarna bakom des-
sa ansökningar måste lyftas fram för att kunna nå ett resultat som på ett rättvist sätt 
speglar den verkliga innovationskraften. Beträffande olika marknader runt om i världen 
ger dessa olika förutsättningar. Att det i genomsnitt skulle finnas så många fler innova-
törer med mer patentvärda idéer i exempelvis USA än i Europa att det skulle visa på så 
stora resultat gällande patentansökningar torde dock inte vara möjligt. Det handlar såle-
des om hur marknaden kan stimulera dessa entreprenörer till att patentera sina idéer.  

När det handlar om att analysera vad antalet patentansökningar beror på och vad det kan 
få för konsekvenser anser jag att en jämförelse med andra stora ekonomier och patent-
marknader som USA, Japan och Kina är viktiga. Vad jag tror är minst lika viktigt för att 
på sikt kunna förändra en trend är jämförelser sig med sig själv. Att inte skärma av sig 
mot de resultat som omvärlden visar är också viktigt för att kunna upptäcka större 
världsomspännande förändringar. En jämförelse utifrån ett perspektiv där det endast 
handlar om att visa på vilken marknad som har mest ansökningar torde inte främja en 
positiv utveckling. Det är min uppfattning att EU först bör analysera sin egen situation. 
Därefter kan jämförelser göras i arbetet med att ta fram de nödvändiga förändringarna.  

Att kostnaderna att erhålla ett patent i Europa är så mycket större än på många andra 
starka marknader i resten av världen är enligt mig en naturlig anledning till varför de eu-
ropeiska länderna visar på ett lägre antalet patentansökningar. Det är min övertygelse att 
strukturen av det idag rådande patentsystemet kommit att visa på allt för stora brister 
beträffande rättsligt skydd. Något som påverkat antalet ansökningar negativt.   

Nationella patentansökningar har också minskat då PCT-ansökningar kommit att an-
vändas som substitut. Under 2000-talet har en beteendeförändring skett. Företagen är 
mer precisa gällande vilka marknader som önskas skyddas med patent. I vilket land pa-
tentprocessen inleds har också blivit viktigare för dagens aktörer. Det händer att pa-
tentarbetet inleds med en PCT-ansökan som fullföljs i de länder som önskas, en inle-
dande nationell ansökan som är prioritetsgrundande görs därför inte.103 

                                                 
103 Http://www.prv.se/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Aktuell-statistik-for-patent-design-och-

varumarke/, tillgänglig den 29 mars 2010 kl. 21:36. 
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3 Europeisk patenträtt 
Kapitlet avser att förklara utformandet av det europeiska patentsystemet. Viktigt att 
uppmärksamma är att EPC inte är något EU-instrument och att den europeiska patent-
organisationen är en fristående enhet som administrerar EPC. Allt samarbete mellan 
den europeiska patentorganisationen och EU sker vidare helt fristående.104 

3.1 Bakgrund 
Som en följd av arbetet mot förbättrad harmonisering kom EPC att signeras år 1973. 
EPO kom sedan att börja sitt arbete år 1978. Att inget gemensamt patentsystem kommit 
att träda ikraft visar dock att absolut enighet är svår att uppnå. Många säger sig trots det 
vara positiva till såväl ett gemenskapspatent som en gemensam patentdomstol inom EU. 
Efter genomförandet av EU-varumärket och EU-formskyddet eftersträvar förespråkarna 
nu en direkt tillämplig förordning gällande ett gemensamt EU-patent.105 

Den debatt som pågått under slutet av 1990-talet och som kommit att fortsätta in på 
2000-talet kan sägas haft sitt ursprung i den grönbok106 som publicerades år 1997. 
Grönboken var i sin tur ett resultat av den plan107 som antogs i Amsterdam i juni år 
1997.108 Ett förslag från kommissionen till rådets förordning om gemenskapspatent109 
presenterades därefter den 1 augusti 2000. År 2003 kom ett förslag110 att läggas fram av 
kommissionen för en gemensam patentdomstol inom EU. 

Förslaget till gemenskapspatentet från år 2000 kom att följas av ett meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet och rådet gällande ett förbättrat patentsystem i 
Europa år 2007.111 Meddelandet kan sägas utgöra en ny start för diskussionen om ett 
förbättrat patentsystem inom EU. Som en följd av arbetet som inleddes år 2007 utfärda-
des den 20 mars 2009 en rekommendation från kommissionen till rådet gällande ett en-
hetligt system för patenttvister.112  

2007 års meddelande kan sägas ha utgjort den gemensamma utgångspunkten för de för-
handlingar som hölls den 3-4 december 2009. Frågan beskrevs innan förhandlingarna 
som ”den enskilt viktigaste frågan för att förbättra innovationsklimatet i EU”.113 

                                                 
104 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 370. 

105 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 21. 

106 KOM (1997) 314 slutlig. 

107 CSE(97) 1 slutlig. 

108 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 386. 

109 KOM (2000) 412 slutlig. 

110 KOM (2003) 827 slutlig och KOM (2003) 828 slutlig. 

111 KOM (2007) 165 slutlig. 

112 SEK (2009) 330 slutlig. 
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24

EU-kommissionären Charlie McCreevy har varit en drivande faktor till att debatten tagit 
ny fart. Bra immaterialrättslagar är enligt McCreevy viktigt då dessa bidrar till fler ar-
betstillfällen och ökad tillväxt då framgångsrik produktutveckling och innovation stimu-
leras. McCreevy vill koncentrera diskussionen till främst tre olika områden: EU-
patentets framtid, hur det nuvarande patentsystemet i Europa ska förbättras och vilka 
områden som kan vara tänkbara för en harmonisering.114 

Det gemensamma patentsystemet inom EU beskrivs av PRV som ”ett komplex som be-
står av fyra delar: att skapa en gemensam europeisk patentdomstol, att skapa ett gemen-
skapspatent, att förstärka samarbetet mellan nationella patentverk och EPO samt att göra 
nödvändiga ändringar i EPC”.115 

3.2 Patentsystemet 
Det europeiska patentsystemet har utvecklats till att handla om en övergripande konven-
tion, EPC. I och med upprättandet av denna konvention kom en samarbetsorganisatio-
nen europeiska patentorganisationen att bildas.116 Denna har sitt huvudkontor i Mün-
chen och två ytterligare kontor i Berlin och Haag. Det talas sällan direkt om organisa-
tionen utan istället refereras det till patentverket EPO och det arbete som utförs där. Så 
även i denna uppsats. EPC kommer att behandlas i ett särskilt avsnitt nedan. Inom ra-
marna för detta avsnitt kommer också EPO att behandlas närmare.  

Bland de länder som är anslutna till konventionen återfinns också av länder som idag 
står utanför EU. Regelverket bygger på en överstatlig patenträtt med ett centralt europe-
iskt patentverk, EPO. Att det europeiska patentsystemet inte är direkt knutet till EU in-
nebär dock inte att EPO och EU har helt skilda agendor.117 

En europeisk patentansökan behandlas av EPO. Huruvida den är patenterbar görs enligt 
EPC. Om uppfinningen bedöms patenterbar, beviljas patentet för utvalda länder.118 

Ett europeiskt patents omfång bestäms istället beroende på vilka EPC-länder som valts 
ut i ansökan. När EPO beviljar en ansökan ges ett så kallat europeiskt patent för de län-
der som återfinns i ansökan. Den avslutande processen för ett patents beviljande sker 
sedan i dessa länder. Det talas därför ofta om en bunt nationella patent istället för ett eu-
ropeiskt patent då det geografiska skyddsområdet varierar. 

Det europeiska patentsystemet har tagits fram för att skydda uppfinnares och patentäga-
res kommersiella intressen. Trots det är intrång i beviljade europeiska patent frekvent 
förekommande. År 2000 inspekterades cirka 600 europeiska patent av EU. Amerikanska 
intrång hade förekommit i samtliga fall där patenten bedömdes ha kommersiell potenti-
al.119 Något som kan vara värt att tänka på då den asiatiska marknaden ofta får exempli-
fiera utnyttjandet av redan patenterade uppfinningar. Den utbredda piratkopieringen är 
                                                 
114 Http://www.awapatent.com/?id=989, tillgänglig den 29 mars 2010 kl. 22:23. 

115 Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2009, s. 12. 

116 Http://www.prv.se/Om-oss/Internationellt-samarbete/, tillgänglig den 29 mars 2010 kl. 22:24. 

117 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 386. 

118 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 170. 

119 Motion 2009/10:N268. 
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dock kanske mest känd för immaterialrättsliga övertramp gällande upphovsrättsskydda-
de verk. Även om patenterade uppfinningar också används utan licensavtal.  

Det rättsliga skyddet som ges av det europeiska patentsystemet är enligt min mening 
bristfälligt. Ansökningsförfarandet kan nämnas som ett område där det finns utrymme 
för förbättringar. Förfarandet har beskrivits som väldigt kostnadskrävande och tidsinef-
fektivt. Konkurrenter har sagts hinna kopiera uppfinningen före ett patent beviljats.120 

I det fall ett patent önskas i tre eller fler europeiska länder är ofta en så kallad EPC-
ansökan att föredra framför nationella patentansökningar i dessa länder.121 

3.3 Europeiska patentkonventionen 
EPC122 har sagts vara det viktigaste resultatet av europeisk harmonisering inom patent-
rätten.123 Konventionen signerades i München den 5 oktober 1973 och kom att träda 
ikraft i oktober 1977. EPC är ett resultat av att ett flertal länder fann ett behov av ett mer 
komplett system för de europeiska länderna än vad som följt av PCT.124 Sverige är an-
slutet till konventionen och har varit så sedan denna trädde ikraft.125  

3.3.1 Innebörden av ett regionalt europeiskt patentavtal 

Konventionen möjliggör att en ansökan behandlas och beviljas av EPO. Ett europeiskt 
patent kan som ovan nämnt beskrivas som en samling nationella patent hos de länder 
som är anslutna till konventionen. Denna rättighet tillfaller medlemmarna av den euro-
peiska patentorganisationen då organisation utgörs av de länder som är anslutna till 
EPC.126 Det är vidare möjligt att utvidga denna typ av europeiska patent för att också 
innefatta Albanien, Bosnien, Makedonien, Serbien och Kroatien trots det faktum att 
dessa länder inte är anslutna till EPC.127 

Det som samordnas genom EPC är ansökan, prövning och beviljande av patent. Organi-
sation för detta består av två organ, EPO och ett administrativt råd där det senare över-
vakar det tidigares aktiviteter.128  

Då inget nytt patentsystem gjort EPC överflödig har istället flertal tillägg kommit att gö-
ras. I november 2000 reviderades EPC efter en diplomatisk konferens.129 Den uppdate-
rade versionen kom att träda ikraft den 13 december 2007 efter att Grekland, som fem-

                                                 
120 Motion 2008/09:N281. 
121 Bengt Domeij (2006) s. 16. 

122 Europeiska patentkonventionen av den 5 oktober 1973. 

123 David T. Keeling (2003) s. 248. 

124 Guy Tritton (2008) s. 84. 

125 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 21. 

126 Dominique Guellec, Bruno van Pottelsberghe de la Potterie (2007) s. 155. 

127 Guy Tritton (2008) s. 85. 

128 Http://www.epo.org/about-us/epo.html, tillgänglig den 1 april 2010 kl. 09:13. 

129 Den reviderade europeiska patentkonventionen av den 29 november 2000. 
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tonde stat, ratificerade konventionen den 13 december 2005.130 De länder som inte an-
slöt sig eller ratificerade den omarbetade versionen skulle komma att förlora sin posi-
tion som part av EPC. Ett av de övergripande syftena bakom denna omarbetning var att 
göra regelverket mer flexibelt.131 Den reviderade versionen av EPC kom även att leda 
till lagändringar i patentlagen.132 

Kommande ändringar kan nu göras gällande tillämpningsföreskrifter utan att en liknan-
de konferens måste äga rum. I det fall anpassningar av regelverket behöver göras till 
följd av en internationell konvention eller EG-lagstiftning är förvaltningsrådet behörigt 
att besluta angående artikeländringar i delar av konventionen. ”Petition for review” är 
ett extra ordinärt rättsmedel som införts i och med omarbetningen av EPC.133 

En av konventionens mest betydelsefulla artiklar är artikel 69 EPC. Av artikeln framgår 
det att skyddsomfånget av ett europeiskt patent följer av patentkraven och att ledning 
kan hämtas i beskrivningen och de ingivna ritningarna. Denna lära är också internatio-
nellt vedertagen och ett bindande tolkningsprotokoll finns även för artikeln. Ett inledan-
de tolkningsprotokoll antogs som en del av EPC  år 1973 och kom sedan att revideras 
efter en diplomatisk konferens i München år 2000.134 

Artikel 99 EPC möjliggör vidare för en tredje part att inom nio månader från beviljandet 
av patentet föra rättsliga åtgärder för att upphäva ett av EPO beviljat patent. Dessa in-
vändningar skall meddelas till en inom EPO särskild sektion, Opposition Division. Sek-
tionen äger rätten att dra tillbaka ett beviljat patent med stöd av artikel 102 EPC.135 Till 
följd av att en ansökan hos EPO ofta innefattar flertalet nationella patent kan frågor gäl-
lande giltighet och eventuella intrång av redan beviljade patent att bli en fråga för de na-
tionella domstolarna. Dessa domstolar ska i teorin komma till ett enhetligt beslut då 
länderna är anslutna till EPC och således ska tillämpa de regler som följer därav.136  

Rättsliga åtgärder tagna mot ett europeiskt patent godkänt av EPO kan dock komma att 
resultera i att en patentägare både vinner och förlorar ”samma” patentmål. Ett patent kan 
anses ogiltigt i ett land samtidigt som samma patent ses som fullt giltigt i ett annat med-
lemsland. Som en direkt följd av detta faktum kom European Patent Litigation Agree-
ment (EPLA) presenteras. En betydande skillnad mellan EPC och konventioner om 
PCT och PLT är att den tidigare innehåller den tillämpliga materiella patenträtten.137 

                                                 
130 Guy, Tritton (2008) s. 85. 

131 SOU 2003:66 s. 85. 

132 SFS 2007:516. 

133 SOU 2003:66 s. 85-86. 

134 Jochen Pagenberg, William R. Cornish (2006) s. 8. 

135 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 369. 

136 Guy Tritton (2008) s. 86. 
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3.3.2 Europeiska patentkontoret 

Den europeiska patentorganisationens huvudkontor återfinns i München och har till syf-
te att bevilja europeiska patent efter de regler som följer av EPC.138 EPO inledde sitt ar-
bete den 1 juni 1978, efter EPC:s ikraftträdande.139 

EPO har delats in följande sektioner: en Receiving Section, Search Divisions, Exami-
ning Divisions, Opposition Divisions, en Legal Division, Boards of Appeal, och Enlar-
ged Board of Appeal.140 Av de europeiska patentansökningar som lämnas in till EPO 
har majoriteten ett ursprung i PCT.141 

Vid en ansökan av ett europeiskt patent krävs det att den sökande designerar vilka län-
der där patent önskas i sin ansökan då det inte är frågan om något gemenskapspatent. 
Om EPO godkänner ansökan utfärdas ett europeiskt patent som ger skydd i de länder 
som angivits. De ”olika” patenten underkastas därefter de nationella patentreglerna i 
vart och ett av de utvalda länderna. Ett beviljat patent av EPO får således samma effekt 
som ett nationellt patent för den stat det blivit beviljat.142  

Gällande inkomster är årsavgifter av stor betydelse för EPO. De utgör en betydande del 
av de nationella patentdomstolarnas och EPO:s inkomster. De har också betydelse för 
mängden patent. Enligt studier skulle en avgiftshöjning på 10 procent innebära en 
minskning av patentansökningar på 4 procent.143 Storleken på inkomsterna från dessa 
årsavgifter kan sägas bero på tre huvudsakliga faktorer: sannolikhet att patentet beviljas 
i ett land, sannolikhet att det sedan förnyas under varje år under en tjugoårsperiod och 
på hur stora dessa årliga avgifter är.  

3.3.3 Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att ett europeiskt pa-
tent ska kunna beviljas?  

I uppsatsens andra kapitel beskrivs vad som är att betrakta som uppfinning och om den-
na kan patenteras. Vad som är att betrakta som en uppfinning följer av artikel 52 och 53 
EPC. Det tre rekvisiten att uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd och vara in-
dustriellt tillämpar stadgas i 52 (1) EPC. Vad som inte är att se som uppfinning följer av 
52 (2) EPC. Undantag från vad som kan patenteras återfinns i artikel 53 EPC. Det som 
inte innefattas i dessa två artiklar är således ingen uppfinning och kan därför inte heller 
patenteras. Ett europeiskt patent kan som ovan skrivet förnyas i upp till 20 år.144 

Kravet på att uppfinningen ska vara ny följer av artikel 54 EPC. I 54 (1) EPC återfinns 
också det ovan nämnda uttrycket ”state of the art” vilket används i bedömningen. Un-
dersökningen, gällande huruvida uppfinningen är att betrakta som ny eller inte sker ofta 

                                                 
138 Guy Tritton (2008) s. 88. 

139 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 368. 

140 Dominique Guellec, Bruno van Pottelsberghe de la Potterie (2007) s. 170. 

141 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 161. 
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efter 18 månader efter att ansökan skickats in till EPO. Undersökningen ska dock alltid 
göras utifrån den situation som rådde för tiden då ansökan lämnades. Kravet på uppfin-
ningshöjd följer av artikel 56 EPC. Huruvida en uppfinning uppfyller kravet har beskri-
vits som undersökarens svåraste uppgift.145 Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras 
industriellt, följer av artikel 57 EPC. Undantag stadgas i artikel 55 EPC.  

En undersökning av en patentansökan görs av en utredare från EPO även om samman-
lagt tre utredare står till förfogande för samma ansökan, artikel 18 (2) EPC. De bedöm-
ningar som görs av EPO:s utredare kontrolleras också noga. EPO är det enda patentkon-
toret i världen där sökningen och den senare undersökningen görs av olika individer.146 

En ansökan ska bestå av en bibliografi, beskrivning, krav och ritningar. Vidare stadgar 
artikel 82 EPC att ansökan endast gäller en uppfinning. Slutligen skall ansökan också 
vara klar och tydlig vilket följer av artikel 83 och 84 EPC. En ansökan som sänds in till 
EPO måste vara gjord på antingen engelska, franska eller tyska. Dessa tre språk är de 
enda som betraktas som officiella hos EPO.147 Inledningsvis sker en formell granskning 
och en klassificering av uppfinningen.148 Efter denna formella granskning följer en ny-
hetsgranskning. En patentbarhetsprövning kan därefter begäras av den sökanden.149  

Genom ett klassificeringssystem delas uppfinningar in beroende på användningsområde. 
Därmed kan den aktuella ansökan behandlas av en person med mer precis kunskap och 
expertis. Efter inledande granskning går ansökan vidare och uppfinningen delas in i en 
eller flera smalare klasser. Om en uppfinning ingår i flera klasser även när denna förfi-
nade indelning har gjorts så kommer ansökan att handhas av flera olika granskare.  

De krav som ställts upp i ansökan granskas för att avgöra huruvida dessa är baserade på 
”prior art”. Resultatet av den inledande delen av patenteringsprocessen avslutas med att 
en sökningsrapport presenteras.150 Då en kopia av ovanstående rapport sänds till den 
som skickat in ansökan erbjuds också en inblick i hur stor eller liten möjlighet det är att 
patentansökan beviljas. 

När patentkraven tolkas tillämpas så kallad ekvivalenstolkning. En uppfinning innehål-
ler en eller flera bärande moment, vilka utgör uppfinningstanken. I det fall de bärande 
momenten inte ändras men något av de andra beståndsdelarna som behövs för uppfin-
ningen gör det, är detta tillräckligt för att den nya uppfinningen ska anses göra intrång i 
det tidigare patentet. Om det stadgas i patentkraven att en järnstav ska användas och 
denna byts ut mot en stålstav och den senare inte förändrar effekten av uppfinningen är 
dessa två alternativ ekvivalenta. Vid en annan typ av tolkning skulle det bli alldeles för 
enkelt att kringgå det givna patentskydden.151 En alltför långtgående ekvivalenstolkning 
kan dock ha en negativ inverkan på patentsystemet då patentskyddet kan utökas. 
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Om ett patent beviljas kan det bli föremål för ytterligare granskning till följd av att nå-
gon motsätter sig beslutet. De grunder som kan godkännas för det fall någon önska mot-
sätta sig ett beviljat patent följer av artikel 100 EPC. Om patent inte beviljas kan beslu-
tet överklagas enligt artiklarna 106-112 EPC. Gällande överklagande av beslut i första 
instans kan detta göras hos inom EPO verkande besvärskamrar. Besvärskamrarna är 
normalt sett också slutinstans för EPO. Av de omkring 180 000 ansökningar som årli-
gen kommer in till EPO avgör besvärskamrarna ungefär 1000 mål.152 Det finns dock en 
möjlighet att ärendet kan tas upp i den så kallade stora besvärskammaren. Det kan ske 
vid frågor som bedöms vara av särskild vikt eller intresse. EPO är egentligen ett bevil-
jande organ men möjlighet finns trots det till att dra tillbaka patent.153 

3.4 Arbetet mot ett gemensamt patentsystem 

3.4.1 EG:s patentkonvention 

Redan under 1960-talet var patentfrågor något som engagerade de europeiska länderna. 
Det fanns då en rädsla att patenträttigheter skulle komma att begränsa den fria rörlighe-
ten inom EEG.154 Ett utkast till en patentlag för EEG gjordes därför redan år 1965.  

Förslaget kom att delas upp i två konventioner. Den ena resulterade i Münchenkonven-
tionen och grundandet av EPC. Den andra kom att utgöra Luxemburgkonventionen vil-
ken år 1977 resulterade i gemenskapspatentkonventionen (CPC).155 Denna senare kon-
ventionen kom inledningsvis inte att ratificeras av tillräckligt många länder för att träda 
ikraft. Ett nytt försök kom att göras den 15 december 1989. Dock kom inte heller det 
försöket att inbringa tillräckligt många länder för ratificering av konventionen.156 

3.4.2 Betydelsen av Lissabonfördraget 

Under 23-24 mars 2000 höll Europeiska rådet ett extra möte i Lissabon för att ”...enas 
om ett nytt strategiskt mål för unionen som syftar till att som en del av en kunskapsba-
serad ekonomi stärka sysselsättningen, den ekonomiska reformen och den sociala sam-
manhållningen”.157 Införandet av ett EU-patent var en av de åtgärder som diskuterades. 
Enligt målsättningarna var en sådan åtgärd av central betydelse för att kunna nå målet 
om att år 2010 bli den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen.158 Efter mötet kon-
staterade Sveriges dåvarande statsminister att ”ett gemensamt EU-patent som är lika en-
kelt och billigt som det som finns i USA ska ha införts senast 2002”.159 

                                                 
152 Bengt Domeij (2006) s. 17. 

153 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 369. 

154 Guy Tritton (2008) s. 193. 

155 Guy Tritton (2008) s. 194. 

156 Hector MacQueen, Charlotte Waelde, Graeme Laurie (2007) s. 370. 

157 Ordförandeskapets slutsatser  från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23-24 mars 2000. 

158 Lennart Anebäck, Riksdag & Departement 2003/8. 
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Redan år 2004 kunde sedan kommissionens ordförande konstatera att de uppsatta halv-
tidsmålen inte skulle uppnås. Det har sagts att EU-patentets förverkligande är av avgö-
rande betydelse beträffande Lissabonstrategins framgång, vilket redan år 2004 var en 
anledning till ökad oro.160 

Lissabonfördraget161 syftar till att ”slutföra den process som inleddes genom Amster-
damfördraget och Nicefördraget i syfte att stärka unionens effektivitet och demokratiska 
legitimitet samt förbättra samstämmigheten i dess åtgärder”.162 Det har sagts att försla-
get förenklar möjligheten att uppnå ett enhetligt skydd inom EU.163 Med anledning av 
ratificeringen av fördraget i Sverige gavs Konkurrensverket tillfälle att yttra sig.  

Ett EU-patent sades kunna innebära betydande fördelar i form av sänkta kostnader för 
företag i alla storlekar. Även om de små och medelstora företagen har svårare att skydda 
sina patent från intrång på grund av för stora kostnader. Konkurrensverket menade att 
”…ett immaterialrättsligt skydd på EU-nivå torde också bidra till bättre konkurrens på 
globala marknader.”164 

Kommissionen antog som en del av Lissabonpartnerskapet för tillväxt och sysselsätt-
ning ett förslag till Lissabonprogram. Ett av målen var med detta program var en för-
bättring av ramvillkoren för innovation. Immateriella rättigheter nämndes särskilt. Då 
dagens patentsystem beskrivits som fragmenterat och komplicerat erbjuds av EU och 
dess medlemsstater olika åtgärdsprogram. I rapporten nås slutsatsen att de prioriteringar 
som tidigare gjorts inte stördes av den världsomspännande ekonomiska krisen. Något 
jag anser vara förvånande. Trots att överrenskommelsen från år 2009 beskrivits som ett 
politiskt genombrott står det i rapporten att ”inga större framsteg har gjorts i fråga om 
skapandet av gemenskapspatent och förbättringen av systemet för lösning av patenttvis-
ter, som är nödvändiga för att avsevärt minska kostnaderna för patentskydd och för att 
öka rättssäkerheten”.165 Det sägs vidare att ”...det viktigt att man fortsätter, med förbe-
håll för vad EG-domstolen säger, att lösa utestående frågor, t.ex. översättning av paten-
ten, för att innovatörer ska kunna ta ut ett enda EU-patent i Europa till rimligt pris”.166 

Det tycks läggas stor vikt vid att överrenskommelsen ska godkännas av Europaparla-
mentet och det faktum att EG-domstolen ska lämna ett avgörande i frågan samt att över-
renskommelsen inte är ett bindande avtal utan ”endast” en politisk överenskommelse.  

                                                 
160 Lennart Anebäck, Riksdag & Departement 2004/3. 

161 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. 

162 Lissabonfördraget, s. 3. 

163 Http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/better_life/index_sv.htm, tillgänglig den 1 april 2010 kl. 11:09. 

164 Konkurrensverkets yttrande (dnr 696/2007) över Departementspromemorian Lissabonfördraget, Ds 
2007:48. 

165 KOM (2009) 678 slutlig. 

166 KOM (2009) 678 slutlig. 
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Lissabonfördraget har sagts innebära ett genombrott för arbetet mot ett nytt patentsy-
stem inom EU. Fördraget utvidgar ”... tillämpningsområdet för EU:s handelspolitik till 
att även gälla utlandsinvesteringar. Varumärken, formgivning, patent och upphovsrätt är 
drivkrafter för innovation, tillväxt och konkurrenskraft. Fördraget gör det lättare att 
uppnå enhetligt skydd inom EU”.167 

Den rättsliga grunden beträffande EU-patent har ändrats genom fördraget. Efter hörande 
av parlamentet fattades tidigare beslut genom ett enhälligt beslut i rådet. Förordningen 
gällande det omtalade EU-patentet avgörs nu av rådet och Europaparlamentet tillsam-
mans. Rådets beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Den tidigare omröstnings-
formen där enhällighet krävdes har på grund av risken för veto kommit att ersättas med 
ett krav på kvalificerad majoritet. EU:s politik bedöms kunna utvecklas mer effektivt 
som en följd därav. Språkfrågan ska lösas genom ett enhälligt och ensamt beslut av rå-
det tillsammans med hörande från parlamentet. En särskild förordning kommer därför 
behandla denna fråga.168 I överrenskommelsen från år 2009 ingick dock ingen överrens-
kommelse i språkfrågan och vilka delar av patentdokumentet som måste översättas och 
till vilka språk. Det är därför också oklart huruvida parlamentet kommer att avvakta en 
lösning av denna språkfråga innan arbetet med patentförordningen fortsätter. 

3.4.3 Londonöverenskommelsen 

Oförmågan att lösa den ovan nämnda språkfrågan har bromsat frågor om gemenskaps-
patent och specialdomstol. Krav på att ett europeiskt patent ska översättas till ett natio-
nellt språk bedömdes inte stå i strid med EG-rätten efter beslut av EG-domstolen.169 Be-
slutet gav upphov till den senare så kallade Londonöverenskommelsen170 vilken kom att 
begränsa dessa översättningskrav. Londonöverenskommelsen är ett frivilligt avtal som 
kom att ingås som ett led i utvecklingen mot ett gemensamt patentsystem. Den syftar till 
att kostnadseffektivisera och förbättra systemet gällande översättningar av patent. 

Enligt en svensk utredning171 från år 2006 var engelskan det dominerade språket i EPO-
ansökningar och i kommersiella sökverktyg. Utvecklingen gick då även mot ökad an-
vändning av engelska. Londonöverenskommelsen beskrevs kunna ge möjlighet att in-
lämna patentansökningar till EPO på antingen engelska, franska eller tyska och därmed 
minska översättningsbehovet. Utredningen lämnade en rekommendation innebärande att 
PL och patentbestämmelser skulle ändras så att PRV tilläts acceptera, behandla och av-
göra patentansökningar på engelska. Det vill säga utan de krav på översättning av delar 
av patentansökan till svenska.172 

                                                 
167 Http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/better_life/index_sv.htm, tillgänglig den 1 april 2010 kl 16:20. 

168 Http://www.se2009.eu/sv/ordforandeskapet/om_eu/konkurrenskraft/fakta_eu-patent, tillgänglig den 1 
april 2010 kl. 11:35. 

169 Mål C-44/98. 

170 Avtalet av den 17 oktober 2000 om tillämpningen av artikel 65 i konventionen. 

171 SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd. 

172 SOU 2006:80 s. 264-266. 
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Sverige skrev under Londonöverenskommelsen den 17 oktober 2000. Den kom att träda 
ikraft den 1 maj 2008.173 En rekommendation om att Sverige skulle godkänna överens-
kommelsen hade då tidigare lämnats av regeringen.174 Det varnades dock innan för 
”…att minskade översättningskrav kan leda till minskad konkurrenskraft för svenska fö-
retag”.175 Arbetet bakom överenskommelsen inleddes år 1999. Det slutliga förslaget 
presenterades vid en regeringskonferens i London.176 

Eftersom en översättning oftast blir nödvändig först då en tvist uppstår, kan en stat be-
sluta att kräva översättning först när en tvist är för handen.177 Sålunda ges en dispens 
gällande översättningar av patent. I det fall ett lands officiella språk också är ett av de 
tre officiella EPO-språken ska landet avstå från kravet på ytterligare översättning. Övri-
ga länder ska istället välja ett av dessa. För de fall ett patent beviljats på det valda språ-
ket ska landet således avstå översättning till nationens officiella språk. Rätten att kräva 
översättning till det nationella språket finns dock alltid gällande patentkraven. När en 
tvist uppstår gällande ett europeiskt patent har samtliga stater som är anslutna till EPC 
rätt till en fullständig översättning av den aktuella patentskriften.178  

Sverige har valt engelska och numera krävs det endast att sökandens patentkrav över-
satts till svenska för att ett europeiskt patent ska få verkan i landet. Patentbeskrivningen 
kan dock lämnas på engelska vilket följer av 82 § 3 stycket PL. Att fullständig översätt-
ning av patentskriften kan krävas av Sverige i det fall tvist uppstår framgår av artikel 2 
Londonöverenskommelsen.  Den är införlivad i svensk lagstiftning genom 68 a § PL.   

Londonöverenskommelsen sägs ha sänkt kostnaderna avsevärt för när patent söks inom 
Europa men att kostnadssänkningen på en patentansökan är långt ifrån tillräcklig för att 
en företagare ska kunna lyckas.179 

3.4.4 Införandet av ett gemenskapspatent 

Det har sagts att ”Europa behöver få till stånd konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva 
lösningar avseende immateriella rättigheter och tvistlösning om vi framgångsrikt ska 
kunna konkurrera med företag och innovationer från till exempel det snabbväxande 
Asien. Utvecklingen på detta område har kommit långt i både Kina och Japan som har 
antagit nationella immaterialrättsliga strategier för att kunna hävda sig bättre i den glo-
bala konkurrensen”.180 

Economic Cost Benefits Analysis of the Community Patent är en rapport gjord för 
kommissionen som jag anser bör uppmärksammas. Den presenterades av Bruno van 
                                                 
173 Http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/london-agreement/status.html, tillgänglig den 1 april 2010 
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178 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 132. 

179 Motion 2008/09 N383. 
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Pottelsberghe och Jérôme Danguy den 7 april 2009. Inledningsvis beskrivs det europe-
iska patentsystemet och det faktum att EPO inte bara beviljar patent för de 27 medlems-
länderna i EU utan för 8 ytterligare länder vilket ger ett sammanlagt antal på 35 styck-
en.181  

Författarna menar att patentsystemet är ett fragmenterat system som bidrar till minskad 
effektivitet. De största bakomliggande faktorerna, som vidare inte kan ses i andra större 
ekonomier som Japan och USA, bedöms vara de avskräckande kostnaderna och de eko-
nomiska orimligheter som orsakats av patentsystemet.182  

Ansökningskostnader tillsammans med kostnader för nyhetssökning, granskning, över-
sättning och årsavgifter bidrar till att göra det europeiska patentsystemet kostsamt. Det 
faktum att årsavgifter måste betalas i alla länder där patentet önskas förnyas är ett resul-
tat av dagens uppdelade system. Författarna anser det otvivelaktigt att det påverkar små 
och medelstora företag negativt och minskar deras belägenhet att patentera.183  

Vidare behandlas den rättsliga problematiken. Invändningar mot ett patents giltighet kan 
göras både nationellt i varje enskild stat som berörs och direkt hos EPO. En invändning 
riktad direkt till EPO föredras ofta då ett beslut av EPO påverkar alla designerade län-
der. En process med att försvara ett patent som blivit utsatt för en invändning kan sedan 
komma att innebära förändringar i patentet som är giltigt inom det lands gränser där frå-
gan behandlas. Att kostnaden för en invändning hos EPO inte är allt för stor ska dock 
inte leda till allt för snabba slutsatser då kostnaderna för nationella processer tillkommer 
vilket fördyrar processen avsevärt. Kostnaderna för att processa skiljer sig vidare länder 
emellan vilket också påverkar antalet processer i de olika länderna. Det är inte bara 
kostnaderna som varierar mellan länderna utan också domstolsväsendets utformande 
och det övriga rättssystemet. Europas många mindra marknader förvärrar enligt förfat-
tarna situationen ytterligare.184 

De faktorer som ställs upp som förutsättningar för gemenskapspatentets framgång fin-
ner jag intressanta. Bland dessa faktorer bedöms följande vara särskilt intresse: att inget 
byte tillbaka till dagens patentsystem där ett fåtal länder kan pekas ut kan göras efter det 
att ett gemenskapspatent införts, prisvärda årsavgifter för att förlänga patentskyddet som 
ger en god balans mellan kostnaderna och intäkterna en patentägare kan tänkas få till 
följd av monopolet och att det nya systemet ska vara så enkelt som möjligt för att öka 
dess attraktivitet i förhållande till dagens komplexa system så att alla medlemsländer 
accepterar detta system och inget dubbelt system uppkommer.185 

3.4.5 Införandet av en europeisk patentdomstol 

Det nuvarande europeiska patentsystemet saknar en central patentdomstol vilket leder 
till flertalet svårigheter. Som ett grundläggande problem kan nämnas den situation där 
osäkerhet råder vilket lands domstol som är behörig att pröva en tvist gällande bättre 
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rätt till en europeisk patentansökan. Med anledning därav har ett erkännandeprotokoll 
kommit att upprättas.186 

En gemensamt patentdomstol för tvister inom EU skulle kunna erbjuda en enhetlig och 
centraliserad rättstillämpning. Ett försök att åstadkomma ökad harmonisering inom den 
europeiska patenträttens rättssystem gjordes genom EPLA. Syftet var att konstruera ett 
centraliserat mer smidigt och kostnadseffektivt system gällande patent för de europeiska 
länderna. EPLA kom dock inte att nå någon avgörande framgång. 

Kommissionen kom i april 2007 att lämna ett förslag187 gällande gemenskapspatentet, 
ett samordnat domstolssystem och även gällande förbättringar som inte kräver någon 
lagstiftning.188 En rekommendation från kommissionen till rådet tillkom för att kommis-
sionen skulle bemyndigas att inleda förhandlingar om ett avtal om ett enhetligt system 
för patenttvister.189 Överrenskommelsen gällande hur domstolsfrågan planeras att lösas 
överlämnades i juni 2009 från rådet till EG-domstolen för att domstolen ska svara på 
om överrenskommelsen är förenlig med EG-fördraget, artikel 300 (6) EG-fördraget. 
Frågan behandlas nu av EG-domstolen.  

Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande har Gemenskapspatentförordningens 
rättsliga grund kommit att följa av artikel 118 p 1 i Fördraget om den Europeiska Unio-
nens funktionssätt varför beslut fattas i rådet med kvalificerad majoritet och Europarla-
mentets medbestämmande. Beträffande översättningar följer den rättsliga grunden av ar-
tikel 118 p 2,  innebärande enhällighet i rådet efter hörande av Europaparlamentet vid 
beslutsfattande. För ingående av avtal om domstolslösning gäller artikel 218. Upprät-
tandet av domstolen kräver enligt artikel 352 i Lissabonfördraget enhällighet i rådet och 
godkännande av Europaparlamentet.190 

Domstolen ska ha till syfte att handha tvister gällande de nationella patent som utfärdats 
av EPO och gemenskapspatentet. Förslaget till europeisk patentdomstol har till stora de-
lar kommit att accepteras även om det kvarstår delar som ännu inte kunnat lösas.  

Den specialdomstol, Court of Appeals for the Federal Circuit, som kom att införas i 
USA har nämnts som ett av rekvisiten för den så kallade pro-patent eran som kom att 
spridas världen över. Den kanske främsta anledningen till denna domstols betydelse var 
ekonomisk. Patenthavarna kom att skyddas bättre och högre skadestånd kom att utdö-
mas. Värdet av att ha ett patent höjdes då det rättsliga skydd effektiviserades. I Europa 
är dock frågan mer komplicerad än vad den var i USA under 1980-talet. 

Efter 2009 års överenskommelse är frågan gällande en särskild patentdomstol friståen-
de. Den är i vart fall formellt sett separerad från EU-patentförordningen. Istället ska 
domstolsfrågan lösas genom författandet av en internationell konvention. För att under-
lätta ska även de länder som idag inte är medlemmar av EU men som trots detta i alla 
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188 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 145. 
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fall är medlemmar av EPO kunna få sina patentärenden prövade av denna domstol. En-
ligt min uppfattning är det en förutsättning för att över huvud taget kunna möjliggöra ett 
förverkligande av en gemensam patentdomstol.  

2009 års överenskommelse är i frågan gällande patentdomstol beroende av utfallet av 
den prövning som ska göras av EG-domstolen. Ett yttrande från domstolen väntas tidi-
gast hösten år 2010. Med tanke på ärendenas historia har jag dock en föraning om att de 
kan dröja längre än så. Vidare har omkring 20 länder tillsammans med kommissionen 
och Europaparlamentet redan lämnat skrivelser innehållande synpunkter till EG-
domstolen. Ett komplett utarbetat och klart förslag föreligger egentligen inte. I rådsslut-
satserna anges snarare bredare drag vilka länderna enats om, ”...domstolen ska ha regio-
nala och nationella förstainstanser samt en central andrainstans, att systemet ska omfat-
tas av en övergångstid på fem år under vilken även nationella domstolar är behöriga, att 
förhandlingsspråket i normalfallet ska vara det nationella språket i den förstainstans som 
prövar målet samt att tekniska domare ska medverka”.191 

Då överenskommelsen är av politisk karaktär och inget juridiskt bindande dokument är 
det min uppfattning att även dessa fastslagna huvudpunkter tillsammans med övriga de-
lar mycket väl komma att bli föremål för ytterligare diskussioner. För det fall EU-
domstolen godkänner den rättsliga grunden för patentdomstolen ska rådet ge kommis-
sionen tillåtelse att förhandla med länder gällande den konvention som ska möjliggöra 
inrättandet av den nya patentdomstolen. 

Ett av de största problemen gällande ett gemensamt domstolssystem för patentmål är 
språkfrågan. Då EU till skillnad från ett enskilt land som USA har flera officiella språk 
uppkommer frågan vilket eller vilka språk som ska tillämpas av domstolen. Engelskan 
har en stark ställning inom EU men franska och tyska är också stora språk inom patent-
rätten. Ett ytterligare problem är var denna nya patentdomstol skulle placeras. Frågan är 
inte alldeles enkel då samtliga EU:s medlemsländer får räknas vara i vart fall mer eller 
mindre intresserade av att denna domstol blir förlagd i deras land.  

En utredning på området av intresse är Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified 
and Integrated European Patent Litigation System. Den färdiga rapporten presenterades 
den 26 februari 2009. I utredningen skrivs att de största problemen med det bristfälliga 
rättssystem som finns inom den europeiska patenträtten idag är att patentägare kan bli 
tvingade att upprätthålla sina patent i flera domstolar och att tredje part som önskar på-
visa att patent felaktigt blivit beviljade kan tvingas inleda rättsprocesser i olika länder.  

Den direkta förändringen av ett nytt system skulle enligt rapporten vara trefaldig. Ett 
enhetligt patentsystem skulle eliminera behovet av flertalet processer i olika länder gäl-
lande samma patent. Vidare skulle en enhetlig patentdomstol bidra till kostnadsbespa-
ringar. En europeisk patentdomstol skulle också innefatta ett större geografiskt område 
och flera länder skulle uppleva en högre domstolsstandard. Kostnadsförändringarna tros 
också öka parters benägenhet att vidtaga rättsliga åtgärder.192 
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3.5 Den senaste utvecklingen på området 
Frågan gällande ett gemensamt system för prövning av patenttvister eller Unified Patent 
Litigation System (UPLS), hade innan Sveriges övertagande av ordförandeskapet inte 
kommit lika långt som diskussionerna gällande ett gemenskapspatent. En bidragande 
orsak till detta är att UPLS avser innefatta samtliga EPC-länder. Med anledning därav 
behöver kommissionen EG-domstolens godkännande för att inleda förhandlingar med 
de nio länder som står utanför EU. Det system som nu ligger som ett resultat av UPLS 
är som ovan nämnt ECPC.193 

Den 24 mars 2009 kom rekommendationen från kommissionen till rådet att presente-
ras.194 Rekommendationen var att bemyndiga rådet att inleda de förhandlingar beskrivna 
ovan. Som ett resultat av konventionen kom rådet att begära ett avgörande från EG-
domstolen gällande huruvida förslaget till UPLS var förenligt med artikel 300 (6) EG-
fördraget.195 

I rekommendationen står det att ”den bristande samordningen av nuvarande patentsy-
stem i Europa och avsaknaden av en enhetlig titel och ett enhetligt system för patent-
tvister leder till att tillgången till patentsystemet blir komplicerat och kostsamt och att 
patenten inte tillämpas på ett effektivt sätt”.196 Kommissionen menar att den rådande 
ekonomiska lågkonjunkturen är en ytterligare bidragande orsak till att ”…vidta en om-
fattande reform av patentsystemet som inbegriper både ett EU-övergripande system för 
patenttvister och ett enhetligt patent”.197 “Vid konferensen om industriell äganderätt, 
som anordnades i samarbete med det franska ordförandeskapet den 16–17 oktober 2008 
i Strasbourg, visade det sig att det råder stor enighet inom den europeiska industrins oli-
ka sektorer om att man snarast bör vidta åtgärder för att driva båda dessa frågor vida-
re”.198 

I rekommendationen står att läsa att “patent som beviljas av nationella patentverk ska 
inte omfattas av det framtida systemet för patenttvister”. Det skulle innebära att ett 
svensk nationellt patent inte skulle ses som  likvärdigt med ett europeiskt patent. Trots 
att svensk patenträtt följt utvecklingen i Europa och att PRV utgör myndighet inom 
PCT. Den enhetlighet som avses presenteras mot tredje land skulle då fortfarande vara 
beroende av ett val från patentsökandens sida. 

Under de senaste decennierna har antalet sökta patent ökat världen över.199 Antalet eu-
ropeiska patent beviljade genom EPO har ökat medan direkta nationella ansökningarna 

                                                 
193 Rådets dokument 7928/09, A revised Presidency text of the Draft Agreement on the European and 

Community Patents Court and Draft Statute, 23 mars 2009. 

194 SEK (2009) 330 slutlig. 

195 Yttrande C-1/09, Begäran om yttrande från rådet enligt artikel 300 (6) EG. 

196 SEK (2009) 330 slutlig s. 2. 

197 SEK (2009) 330 slutlig s. 4. 

198 SEK (2009) 330 slutlig s. 4-5. 

199 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 135. 
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inom Europa avtagit. De flesta svenska patent beviljas av EPO. Antalet ansökningar hos 
det svenska patentverket har i och med införandet av EPO kommit att sjunka.200 

Trots det faktum att patenteringen ökat med betydande styrka under den senaste tiden 
ligger många europeiska företag efter i utveckling jämfört med exempelvis USA och 
Japan. En anledning till denna höga frekvens av patentansökningar är att patent används 
som ett strategiskt konkurrensmedel.201     

År 2008 lämnades omkring 150 000 ansökningar in till EPO för patent i Europa. Utav 
dessa stod europeiska företag för omkring hälften medan USA svarade för cirka en fjär-
dedel. Av de asiatiska länderna stod Japan för huvuddelen med sina 16 procent. Kina 
och Sydkorea svarade för sammanlagt 4,5 procent. Sverige i sin tur stod för drygt 2 pro-
cent.202  

Att en så övergripande enighet nu har kunnat nås mellan EU:s medlemsländer genom 
rådsslutsatserna från den 4 december 2009 ger återigen hopp för förespråkarna av sy-
stemet att en slutgiltig lösning denna gång kan träda i kraft. Frågan är nu om det senaste 
genombrottet är tillräckligt för att verkligen förverkliga denna europeiska patentrevolu-
tion. Konkurrenskraftsrådets enhälliga beslut som fattades under ledning av den svenska 
handelsministern är om än ett politiskt genombrott inget definitivt avgörande då dessa 
förslag fortfarande ska granskas av Europaparlamentet och EU-domstolen. Ett EU-
patent skulle innebära en möjlighet att erhålla ett patent för hela EU, en marknad som 
innefattar omkring 500 miljoner människor.203 

Ett yttrande från EU-domstolen begärdes innan 2009 års överrenskommelse. Ännu har 
inget yttrande lämnats från EU-domstolen som nu också ska ta ställning till villkor till 
följd av denna nya överrenskommelse. 

EU-medlemsländerna har enats om att de årsavgifter som ska erläggas för att patentet 
ska skyddas inte ska vara högre än att de kan ha en positiv verkan gällande konkurrens-
kraft och innovation. Gällande översättningar ska begränsade krav fastställas genom en 
speciell förordning. Den europeiska patentdomstolen ska, utifrån de riktlinjer som dra-
gits upp av Konkurrenskraftsrådet, pröva mål av den typ av europeiska patentmål som 
finns idag och den typ av nya EU-patent som behandlats ovan. På så sätt ska antalet pa-
tentprocesser minskas genom att dessa inte längre måste föras i varje enskilt land.  

Jag ställer mig frågande till om det finns någon väsentligt skillnad mellan denna senare 
överenskommelse och den som ingicks år 2003. Varför det nu tycks presumeras att ett 
förverkligandet av ett gemenskapspatent och en gemensam patentdomstol endast är en 
tidsfråga. Innan år 2003 var språkfrågan den stora anledningen till varför ingen över-
enskommelse kunde nås. Sedan kom kraven på att nationella domstolar skulle ges rätten 
att döma i patenttvister. Som behandlats tidigare ser dagens lösning ut på ett sådant sätt 

                                                 
200 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2005) s. 136. 

201 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 147-148. 

202 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 148. 

203 Mikael Kindbom, Genombrott för EU-patent under det svenska ordförandeskapet, 4 december 2009. 
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att det senare kravet kan betraktas som uppfyllt. Istället ses nu åter språkfrågan som det 
kanske största tvisteområdet. 
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4  En global utblick 
De nordiska ländernas patentlagstiftning är ett exempel på viss harmonisering inom pa-
tenträtten. Utöver denna typ av samarbete finns även andra bestämmelser och interna-
tionella avtal. Kapitlet syftar till att kortfattat redogöra för de internationella samar-
betsavtal som bedöms vara av betydelse för att utreda uppsatsens syfte.  

4.1 Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 
WIPO med säte i Genève är en internationell organisation för immaterialrättsfrågor i 
vilken Sverige är medlem. Organisationens huvuduppgift är att som ett av de Förenta 
Nationernas (FN) fackorgan vidareutveckla och administrera immaterialrättens interna-
tionella konventioner. Det så kallade Patenträttskonventionen204 (PLT) är ett resultat av 
organisationens arbete inom patenträtten.205 

4.2 Det globala patentsystemet 
I debatten om ett nytt patentsystem inom EU görs ofta jämförelser med USA. Det talas 
om att Europa måste närma sig, komma ikapp och helst också förbi USA när det gäller 
att vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Det finns en betydande skillnad 
mellan det amerikanska och det europeiska patentsystemet. I USA används first-to-
invent systemet och i Europa first-to-file systemet. Skillnaderna kan beskrivas genom 
att uppfinnandet av produkten äger företräde framför en ansökan om patent i en tvist. 
Det kan tyckas rimligt att den som först uppfinner något också ska givas företräde men 
att avgöra vem som verkligen var först bedöms oftast vara för svårt.  

Det har på senare tid väckts förslag om att USA ska övergå till det system som används 
i Europa. Det vill säga ett first-to-file systemet. Patentansökan blir då avgörande för 
vem som äger rätten att få sin uppfinning patenterad. Risken med systemet är att patent-
hållaren inte är den som först kommit på uppfinningen. First-to-file är enligt mig det 
mest fördelaktiga alternativet. Jag bedömer det på grund av bevisfrågan vara mer rätts-
säkert. Ett förslag om införande av ett post-grant opposition förfarande som påminner 
om det europeiska är ett ytterligare steg i mot ökande global harmonisering.206  

Att USA som enda land i världen ännu tillämpar ett first-to-invent system finner jag in-
tressant. Särskilt då den amerikanska patentstrukturen inom EU ibland har beskrivs som 
rättsosäker207. Med tanke på den stora uppfinningsrikedom och patentering som växt 
fram i USA har dock detta first-to-invent systemet enligt min uppfattning säkerligen 
också bidragit till att göra USA till ”the land of opportunities”. Som en följd av en ökad 
globalisering kan first-to-invent systemet nått sin maxkapacitet och en ökad anpassning 
till resten av världen kan vara nödvändig. Även om det kan tyckas konstigt att den le-
dande ekonomin borde anpassa sig efter någon annan, tror jag att så kan vara fallet. 

Ett ökat samarbete mellan patentverken i USA, Japan och Europa bedöms troligt. Ett in-
ternationell patentverk motsvarande EPO, torde dock inte bli verklighet inom den 
                                                 
204 Patent Law Treaty adopted at Geneva on June 1, 2000. 

205 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 13-14. 

206 SOU 2006:80 s. 267. 

207 KOM (2002) 2 slutlig. 
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närmsta framtiden. För ett bättre globalt samarbete och en mer gynnsam utveckling kan 
dock ett stöd av det trilaterala samarbetet vara en väg.208 

Ett internationellt patentverk av centraliserad och global karaktär kan säkerligen tyckas 
vara en allt för futuristisk tanke. Å andra sidan, efter att diskussioner om ett EU-patent 
pågått i årtionden kanske inte ett nytt grepp i form av ett världspatent är så fel tänkt 
ändå. Även om idén kan låta paradoxal. Det talas om att globaliseringen gör världen 
mindre och att gränsöverskridande samarbeten gynnar företagandet värden över. Att 
USA skulle närma sig Europa och EU genom att byta från first-to-invent till first-to-file 
skulle säkerligen innebära ett förbättrat samarbete. Ur ett EU-perspektiv är kanske ett 
”vi mot dom tänkande” inte är den bästa lösningen. Även om ett sådant inslag sett ur ett 
större perspektiv säkerligen kan gynna den ekonomiska utvecklingen. EU kanske gör 
sig självt en björntjänst genom att jaga en uppenbart svåruppnåelig överrenskommelse. 
Hur mycket tid och pengar denna fråga kostat gemenskapen kan svårligen estimeras. Att 
det rör sig om decennier och mångmiljonbelopp torde dock vara odiskutabelt. 

4.3 Det rättsliga skyddet 
I en utredning från år 2006 stod det att läsa att det fanns en utbredd och samtidigt befo-
gad kluvenhet inom den industrialiserade världen beträffande hur Asien skulle betraktas 
gällande rättigheter inom immaterialrätt. Ett av de största orosmolnen var den utbredda 
piratkopieringen. I utredningen skrevs dock att denna oro förmodligen borde vara större 
för det fall att kinesiska och koreanska företag börjar patentera i stor och strategiskt ge-
nomtänkt omfattning. Eventuella patentmattor och strategiskt uppbyggda patentportföl-
jer skulle kunna komma att innebära svårigheter för länder i Europa.209 

4.3.1 Pariskonventionen 

Redan 1883 kom den så kallade Pariskonventionen210 att undertecknas av elva stater. 
Sverige undertecknade konventionen först 1885.211 Denna grundläggande konvention 
inom patenträtt har därefter kommit att revideras ett flertal gånger.212 Den senaste ver-
sionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. Syftet är att en immaterial-
rättsägare i ett av konventionens medlemsland också ska åtnjuta ett gott rättsskydd i alla 
de andra länder som valt att anslutna sig till konventionen. Trots det faktum att alla eu-
ropeiska länder är anslutna till konventionen är denna inget uteslutande europeisk avtal 
utan en internationell överenskommelse till vilken drygt 150 stater anslutit sig.213  

Pariskonventionen har kommit att utgöra grunden såväl PCT som EPC.214 Ramverket 
för det tidigare försöket till harmonisering genom EG:s patentkonvention utgjordes även 
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210 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten. 

211 Prop. 1977/78:1. 

212 Guy Tritton (2008) s. 62. 
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det av Pariskonventionen. Konventionen tillåter215 att andra avtal ingås såvida dessa 
inom patenträttens område inte står i strid med denna.216 

I grunden bygger konvention på fyra huvudsakliga principer: nationell behandling, mi-
nimiskydd, konventionsprioritet och självständighet. Tillsammans utgör dessa basen för 
den rättsliga strukturen. Principen gällande nationell behandling innebär exempelvis att 
en svensk patentägare i Sverige inte ska åtnjuta ett bättre rättsskydd än de som tillhör ett 
annat medlemsland. Beträffande minimiskydd innebär principen att en lägsta skyddsnivå 
ska finnas för att garantera en viss rättsäkerhet oberoende av medlemsland och nationa-
litet. Angående konventionsprioritet behandlar denna princip registrering. Principen ger 
att efter det att en ansökan om patent har lämnats i ett medlemsland har ägaren till im-
materialrätten ett år på sig att ansöka om att få sin uppfinning patenterad i fler medlems-
länder. Denna princip beskrivs ovan som ”prioritetsreglerna”. De senare ansökningar 
anses då ha ägt rum samtidigt som den första. Den så kallade självständighetsprincipen 
kan sägas innebära att patent uppstår enskilt och fristående i varje land.217 

4.3.2 Avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriell egendom 

TRIPS218, är en överenskommelse mellan the Världshandelsorganisationens (WTO) 
medlemsländer som antogs år 1994. Ikraftträdandet skedde år 1995.219 Således innefat-
tas också samtliga Europas länder. Sverige är bundet av avtalet som en följd av EU-
medlemskapet och den egna ratifikationen. Att nå en överenskommelse gällande den del 
av TRIPS som innefattade patent kom att bli en av de besvärligaste.220 De patenträttsli-
ga bestämmelserna i avtalet återfinns i artiklarna 27-34 TRIPS. 

TRIPS omfattar omkring 150 stater världen över. En av de största anledningarna till av-
talets tillkomst bedöms vara industriländernas missnöje med den i utvecklingsländerna 
pågående handeln med piratkopior. En handel som tillåtits äga rum till följd av ett brist-
fälligt immaterialrättsligt skydd. TRIPS stadgar att den skyddsnivå som följer av Paris-
konventionen ska respekteras. Avtalet ställer också därutöver långtgående immaterial-
rättsliga krav på sina medlemsländer.221 TRIPS främsta syfta kan sägas vara att skydda 
de immateriella rättigheterna och samtidigt främja internationell handel.    

De före avtalet betydande motsättningar som fanns mellan industri- och utvecklingslä-
der finns även kvar i dag. Bland annat arbetar de senare länderna inte sällan för upp-
mjukningar av TRIPS patentskydd. Gällande tillämpningen av TRIPS har överklagan-
deorganet hos WPO blivit ett dömande organ av stor betydelse. Huruvida ett medlems-
lands nationella lagstiftning uppfyller de krav som följer av Pariskonventionen kan ock-
så prövas denna väg. Viktigt att uppmärksamma är att processer av denna typ endast 
kan föras av stater eller EU. Inte av enskilda individer eller företag. TRIPS har trots att 
                                                 
215 Artikel 19 Pariskonventionen. 

216 Guy Tritton (2008) s. 63. 

217 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 12-13. 
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avtalet inte har direkt effekt inom EU stor betydelse då EG-domstolen har kompetens att 
ge förhandsavgöranden för tolkning av avtalets bestämmelser. En sådan tolkning måste 
dock ha efterfrågats av en nationell domstol tillhörande ett av unionens medlemsländer. 
EG:s immaterialrättslagstiftning ska också i den mån det bedöms möjligt ta hänsyn till 
avtalets lydelse och syfte.222 

4.3.3 Internationella patentsamarbetsavtalet 

PCT har ratificerats av alla Europas länder, sedan det kom att träda ikraft den 1 juni 
1978. Avtalet signerades den 19 juni 1970 och kompletterar såväl Pariskonventionen 
som the EPC.223 Utöver Sverige är omkring 120 stater världen över anslutna till detta in-
ternationella patentsamarbetsavtal.224 Konventionen har antagits inom ramen för WIPO 
som dock inte ges rätten att utfärda patent utan endast har en rådgivande och utredande 
funktion. För granskningen av de uppfinningar som anges i de inkommande internatio-
nella patentansökningarna svarar utsedda patentmyndigheter.225  

En central nyhetsgranskning företas av en internationell granskningsmyndighet. PRV är 
en av myndigheterna i Europa med sådan behörighet. Efter genomförd granskning står 
det sökanden fritt att välja de länder för vilka ansökningen ska fullföljas. Det är vidare 
möjligt för sökanden att erhålla en så kallad internationell förberedande patentbarhets-
prövning. Ett preliminärt utlåtande ges då gällande huruvida uppfinningen kan patente-
ras. Förfarandet tar dock omkring två och ett halvt år från ingivningsdagen. Viktigt att 
notera är att varken EPO eller nationella patentmyndigheter är bundna av resultatet av 
ovanstående granskning.  

Genom att göra en patentansökan via PCT får sökanden ett bättre beslutsunderlag och 
längre tid för patentförberedelser i förhållande till en ansökan genom EPO, eller på na-
tionell väg.226 Ett patent som sökts genom en PCT-ansökan ges en internationell ansök-
ningsdag vilket är det enda som skiljer från en ansökan som gjorts hos PRV eller 
EPO.227  

År 2009 innebar en generell nedgång för  patentansökningar och de så kallade PCT-
ansökningarna minskade totalt i världen. Nedgången var historisk och siffror från WIPO 
visar på en världsomspännande minskning med omkring 4,5 procent och en svensk ned-
gång på omkring 11,3 procent. Denna minskning bedöms enligt PRV till största delen 
bero på den ekonomiska krisen. 

4.3.4 Patenträttskonventionen 

PLT är tänkt att komplettera Pariskonventionen och fungera som en harmoniserings-
konvention. På grund av svårigheter att enas om innehållet har den delats in i två delar. 
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En konvention gällande formalia till vilken Sverige är anslutet, och en materiell konven-
tion.228Arbetet med den senare har inte kommit att fullbordas.229 
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5 Argument för och emot ett gemensamt patentsy-
stem inom EU 
Kapitlet presenterar för- och nackdelar till följd av ett gemensamt patentsystem inom 
EU. Avslutningsvis förs en diskussionen över huruvida det behövs ett sådant patentsy-
stem.  

5.1 Problemområden 

Med anledning av de problemområden som kommit att uppenbara sig gällande det eu-
ropeiska patentsystemet och införandet av ett gemensamt patentsystem inom EU har 
denna diskussion kommit att bli lång och svårlöst. Exempelvis är utvecklingen av de na-
tionella patentverken och deras framtid tillsammans med årsavgifternas fördelning mel-
lan EPO och ovan nämnda patentverk frågor som orsakar debatt.  

”För en enskild uppfinnare kan kostnaderna vara upp till trettio gånger högre för att skyd-
da sig i Europa jämfört med i Kina eller i Förenta Staterna. Skulle dessutom den enskil-
de företagaren hamna i en patenttvist så väntar stora kostnader för att driva tvisten. I 
USA är det i princip omöjligt för en mindre europeisk företagare att kunna hävda sin 
rätt vid ett immaterialrättsligt intrång”.230 Det har från politiskt håll vidare sagts att 
”den problematik som uppmärksammas kring immaterialrätten kan härledas till svag 
kompetens hos företag, universitet och uppfinnare angående patent och immaterialrätts-
liga frågor. Därutöver finns problem som kan kopplas till bristande eller svagt utveckla-
de strategier kring dessa frågor inom näringsliv och hos finansiärer”.231 

Ett av de största hindren för att uppnå ett väl fungerande gemensamt europeiskt patent-
system är språkfrågan. Motsättningar beträffande bland annat i hur stor utsträckning 
översättningar skall ske gällande dessa patentskrifter är ett av de största tvistefrågorna i 
arbetet mot ett gemensamt patentsystem.232 

Det har sagts att ”ett gemensamt EU-patent skulle också påverka innovationsförmågan 
positivt” och att de existerande problemområdena torde kunna lösas.233 Frågan jag stäl-
ler mig är dock: Vad är det egentligen som talar för att ett hinder som språkfrågan kan 
övervinnas? 

5.2 Argument för ett gemensamt patentsystem 

Fördelarna med ett gemensamt patentsystem inom EU bedöms vara juridiska och eko-
nomiska. En förändring av patentsystemet tros kunna gynna såväl patenthållare som 
konkurrenter med och utan patent. Någon direkt uppdelning av denna anledningen görs 
därför inte i sammanställningen av argumenten för ett gemensamt patentsystem nedan. 

                                                 
230 Motion 2008/2009:N383. 

231 Motion 2008/2009:N383. 

232 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren (2009) s. 145. 
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5.2.1 Förändrade tvistelösningsförfaranden 

På grund av utformningen av det europeiska patentsystemet kan det argumenteras för att 
en förändring borde företas gällande vilka rättsliga åtgärder som utnyttjas, och i vilken 
utsträckning. 

Då det europeiska patentsystemet saknar ett egentligt gemenskapspatent såväl som en 
gemensam patentdomstol skapas ett rättsligt läge där den bästa åtgärden ur ett rättsligt 
perspektiv kan komma att väljas bort. En gemensam patentdomstol skulle kunna leda 
till att fler tvister behandlades i domstol. En dom skulle kunna ges effekt inom hela EU 
och minska den osäkerhet som idag kan upplevas inom den europeiska patenträtten. Det 
patentsystem som finns i Europa idag drabbar små och medelstora företag hårt. Bland 
annat av den anledningen att dessa företag saknar ekonomiska resurser att försvara sina 
patent, särskilt då de ibland kan tvingas göra så samtidigt på flera håll. Med ett kost-
nadseffektivt och snabbt rättssystem skulle dessa företag kunna försvara sina patent 
även vid längre patenttvister.  

Ett gemensamt patentsystem där nationella domstolar tillåts att spela en inledande roll 
skulle ge incitament nog även för mindre och medelstora aktörer att strida för sin sak. 
En ökad möjlighet till medling och skiljedomar skulle kunna introduceras i och med ett 
nytt patentsystem inom EU. Utöver att vara ett mindre kostsamt alternativ skulle också 
rättssäkerheten kunna förbättras. 

Gränsöverskridande förelägganden har meddelats av holländska domstolar som gått 
utanför de territoriella begränsningar som följer av patenträtten. Besluten kom att med-
delas då svaranden återfanns i Holland eller när intrång gjorts i ett holländskt patent. 
Till följd av beslut234 från EG-domstolen kom denna typ av gränsöverskridande föreläg-
ganden att upphöra.235  

Dessa ärenden anser jag visar på att det finns ett behov av ett mer harmoniserat dom-
stolssystem i Europa. Då nationella domstolar går utöver deras territoriella jurisdiktion 
och framtvingar beslut från EPC tyder det enligt min mening på att dessa är i behov av 
ett nytt patentsystem.236 

5.2.2 Kostnad 

Det har sagts att ”skapandet av ett kostnadseffektivt gemenskapspatent och ett europe-
iskt patentdomstolssystem är viktigt för innovationsklimatet och därigenom för EU:s 
konkurrenskraft. Ett väl fungerande skydd för immateriella rättigheter är också avgö-
rande för hur väl EU tar vara på den innovationskraft som finns”.237 

Kostnaderna för patentskydd i Europa kan beräknas och jämföras på flera olika sätt. 
Bland dessa undersökningar finns det data som visat att ett patentskydd i sex europeiska 
länder är fyra gånger så dyrt som i resten av världen. För 13 länder är det sju gånger så 
kostsamt. För skydd i alla EPC:s medlemsländer är priset omkring 15 gånger så dyrt 

                                                 
234 Mål C-04/03 och Mål C-539/03. 

235 Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, s. 17. 

236 Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, s. 18. 
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som i USA.238 I slutet av år 2009 kostade ett skydd i 13 EU-medlemsländer elva gånger 
så mycket som ett patent i USA.239 

Kostnader för flera processer i Europa kan bli dubbelt så dyra som i exempelvis USA. 
Inte bara processkostnaderna varierar mellan länderna utan också typ av processrätt, 
längd och utdömande av exempelvis skadestånd. I en jämförelse mellan USA och EPC-
länderna visade resultatet att de flesta och billigaste processerna ägde rum i USA. Stor-
britannien visade sig vara det land där minst antal processer ägde rum. Märk väl att des-
sa också var de dyraste av alla i undersökningen.240 

Minskade kostnader kan nämnas som en av de främsta anledningarna till varför EU:s 
ekonomi skulle gynnas av ett nytt patentsystem. Som nedan beskrivs under avsnitt 5.2.3 
beräknas den ytterligare harmonisering inom språkområdet som ett gemensamt patent-
system skulle innebära, generera betydande besparingar. Från politiskt håll har det an-
förts att ett gemensamt patent inom EU bör kunna se till att de immaterialrättsliga pro-
cesserna för den enskilde uppfinnaren eller företagaren samordnas och görs mindre 
kostsamma vid exempelvis intrångs- och ogiltighetstalan.241 

Dagens system innebär också att det finns en risk att patenttvister måste lösas i flera 
länder, även om patentet och tvistefrågan är desamma i samtliga länder. En prövning av 
exempelvis ett patents giltighet kan därför komma att föras i flera länder. Det som en 
gemensam patentdomstol skulle kunna lösa kan nu komma att behandlas av flertalet 
domstolar runt om i EU och Europa, vilket också ger ökade och onödiga kostnader. 
Kostnaderna för dessa processer kan vidare komma att variera från land till land då inga 
harmoniserade regler finns kring förfarandet. Att de olika processerna kan ta olika lång 
tid kan också påverka kostnaderna. Det faktum att exempelvis två stycken samtidigt på-
gående processer drar ut på tiden kan leda till att kostnaderna blir så stora att den rättsli-
ga säkerheten blir lidande. 

PRV har sett en förändring av patenteringen de senaste åren. Denna förändring visar på 
en mer marknadspreciserad patentering. Frågan jag ställer mig är hur patenteringsbete-
endet skulle påverkas av att ett gemensamt patentsystem infördes. Det är min tro att en 
stor del av grunden till beteendet är ett resultat av de kostnader som är förenade med pa-
tent i ett större antal europeiska länder. Jag tror därför inte att nationella patent, alterna-
tivt PCT-ansökningar inom EU, kommer att öka till följd av införandet av ett gemen-
samt patentsystem. 

Det pågår årligen omkring 150-300 mål beträffande patentintrång inom EU. En siffra 
som till år 2013 har beräknats uppgå till cirka 200-430. En gemensam patentdomstol 
skulle innebära besparingar på hundratals miljoner euro. Möjligheten till en mindre 
kostsam rättslig prövning av europeiska patentfrågor bedöms även locka fler aktörer 
från länder som idag inte använder patentsystemet i särskilt stor utsträckning. Möjlighe-
ten till återkallelse till en låg kostnad skulle också kunna motverka så kallade patent-

                                                 
238 Economic Cost Benefits Analysis of the Community Patent, s. 4-5. 

239Http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/12/4/genombrott_for_eu-
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troll. De länder som idag har ett dyrare system presumeras också öka sin aktivitet vilket 
tros generera såväl privata som publika fördelar.242 

Specialiserade patentdomstolar har också kommit att inrättas i en rad länder, däribland 
Sverige (PBR) då dessa ofta medför bland annat snabbare rättegångar och en låg felpro-
cent i första instans. Av dessa länder nämns Storbritannien, Frankrike, Tyskland och 
Holland som de där flest tvister når domstolsnivå. Att dessa också svarar för de största 
kostnaderna visar på ett behov av ett än mer centraliserat system för att motverka den 
snedfördelning som nu råder inom EU. Kostnaderna varierar vidare beroende på typ, 
komplexitet och område men också till följd av jurisdiktion. Common law-länder har 
särskilt höga kostnader.243 

Fördelarna med det ovan nämnda tyska patentsystemet som svarar för mellan 50 och 70 
procent av domstolsprocesserna sägs vara: snabb lösning av tvister, relativt låga pro-
cesskostnader, nivån av tekniskt kompetens, koncentrationen till ett fåtal mycket specia-
liserade domstolar och sparsamt utnyttjande av expertutlåtanden. Dessa fördelar skulle 
också kunna komma att appliceras inom hela EU genom ett nytt gemensamt patentsy-
stem. Chansen eller risken att ett patent under dess livslängd någon gång är del av en 
tvisteprocess beräknas vara mellan 1 och 3 procent i de flesta patentsystem. Till följd av 
det rättssystem som finns inom patenträtten i Europa idag har också strategiska proces-
ser tillsammans med så kallad ”forum shopping” kommit att utvecklas för att utifrån ett 
subjektivt perspektiv uppnå den mest fördelaktiga processituationen.244  

5.2.3 Språk 

Ett ytterligare argument för ett nytt gemensamt patentsystem inom EU är att den idag 
betydande språkexercisen förutsätts minska avsevärt. Som patentsystemet är utformat 
idag behövs ett betydande översättningsarbete. Anledningen är att ett patent först god-
känns av EPO och därefter behöver översättas till de språk som blir aktuella till följd av 
vilka länder som den sökande angivit i sin europeiska ansökan. I och med Londonöver-
enskommelsen har situationen kommit att underlättas något då ett tiotal länder valt att 
begränsa sina tidigare översättningskrav. Beträffande de besparingar som kan väntas vid 
ytterligare harmonisering kan ledning hämtas från de besparingar som redan bedöms ha 
följt av Londonöverenskommelsen.  

Enligt data från det svenska patentföretaget Awapatent gjordes en beräkning att över-
enskommelsen på området genom sitt ikraftträdande skulle innebära besparingar på om-
kring 90 000 kronor per patenterad uppfinning. Denna beräkning är gjort efter hur en 
typisk svensk europeisk patentansökan såg ut innan överenskommelsen trädde ikraft. 
Det vill säga omkring 20 sidor lång och omfattande ett skydd i sju länder. En sådan an-
sökan kostade tidigare omkring 240 000 kronor. Efter överenskommelsen beräknas så-
ledes en kostnadsreducering om 38 procent att vara för handen .245 
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Språkfrågan underlättas av att översättningsarbetet reduceras gällande patentansökning-
ar. Ytterligare förbättringar bedöms kunna göras beträffande språkfrågans inverkan på 
uppkomna patenttvister. Istället för att som idag tvingas processa i flera olika länder där 
det också följaktligen kan talas olika språk bedöms en gemensam patentdomstol och ett 
gemensamt processpråk kunna bidra till ökad harmonisering och en mer lätthanterlig 
processituation. Vilket språk som ska tillämpas av denna domstol är dock en fråga som 
inte är helt enkel att lösa. Det borde dock inte vara en omöjlig uppgift. Utöver att ett 
gemensamt processpråk och en gemensam patentdomstol skulle bidra till minskade 
kostnader skulle det också bidra till ett förbättrat rättsligt skydd.  

5.2.4 Konkurrenskraft 

Genom ett gemensamt patentsystem inom EU skulle konkurrensen komma att öka på ett 
fördelaktigt sätt. Vidare skulle ett sådant system också göra patenthållare inom EU mer 
konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Anledningen är att ett nytt patentsystem 
skulle ge att ett EU-patent blev giltigt direkt i hela EU och inte bara i vissa särskilt ut-
valda länder som idag. 

Det nuvarande uppdelade systemet bidrar genom en långsam process avseende patent-
ansökningar till mindre fördelaktiga förhållanden för de sökande. Enligt min mening 
konkurrerar det europeiska systemet på ett sätt med sig självt då nationella patent kan 
sökas direkt i varje land. 

I uppsatsens inledning nämndes de fyra friheterna inom EU. Att det europeiska patent-
systemet har en direkt inverkan på den fria rörligheten av varor torde vara en uppfatt-
ning som delas av de flesta. Utformandet av det europeiska patentsystem gör dock att 
den ensamrätt som följer av ett patent påverkar konkurrensen klart mer än den skulle 
behöva göra. I och med att ett europeiskt patent egentligen utgörs av en rad nationella 
patent uppkommer onödiga handelshinder inom EU.  

Den fria rörligheten av varor inom EU följer av artikel 30 EG-fördraget. Anledningarna 
till att en uppfinning är patenterad i ett EU-land men inte i ett annat kan i och med det 
europeiska patentsystemet vara flera. I det fall en uppfinning kan patenteras i ett land 
men inte i ett annat kan det tidigare landet förhindra import från det andra så länge detta 
inte görs i form av godtycklig diskriminering eller förtäckta restriktioner. Att så är fallet 
följer av målet Thetford mot Fiamma246 och artikel 30 EG-fördraget.247 

Då handelshinder uppstår till följd av bristande harmonisering beträffande olika med-
lemsländers patentlagar måste dessa således accepteras. Ett gemensamt patentsystem 
inom EU skulle därför kunna komma att förändra denna situation och göra EU:s inre 
marknad klart mer konkurrenskraftig. 

Konkurrensen inom EU skulle komma att öka då ovanstående hinder skulle elimineras. 
Territoriet där patentet är giltigt skulle utökas och en större marknad skulle öppnas. De 
nationella restriktionerna skulle reduceras vilket skulle möjliggöra en större kundkrets 
och att fler licenstagare skulle kunna involveras. Den nya typen av patent skulle också 
ha styrkan att på ett annat sätt än idag kunna vara klart mer konkurrenskraftigt ur ett 
globalt perspektiv. 
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Det europeiska patentsystemet möjliggör en i min mening många gånger destruktiv pro-
tektionism bland de europeiska länderna. 

5.2.5 Ett enhetligt system 

I det fall ett gemenskapspatent och en gemensam patentdomstol skulle komma att infö-
ras skulle det innebära ett enhetligt och mer fördelaktigt patentsystem. Ur ett svenskt 
perspektiv bedöms frågor om intrång utifrån 3-5 och 39 §§ PL.  

I 3 § 1 punkten PL behandlas direkt intrång. Det innebär att någon utan patentägarens 
tillstånd inte tillåts ”…tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett patent-
skyddat alster eller föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål”. 

Som ovan nämnts är ett patent territoriellt begränsat. Ett svenskt patent ger därför inte 
någon rättighet att förbjuda tillverkning eller användning av den patenterade produkten 
utomlands. Att bjuda ut produkter mot Sverige kan dock med anledning av 3 § 1 punk-
ten PL ses som intrång och förbjudas. Då ett produktpatent inte kan ”smitta” andra pro-
dukter ger det att en patenterad produkt kan användas för framställning av andra pro-
dukter som sedan kan säljas i Sverige.248 

För att undvika ett scenario där en i Sverige patenterad produkt används utomlands för 
att producera produkter som sedan ingår i handeln på den svenska marknaden måste 
tillverkningsförfarandet som används vid tillverkningen av den senare produkten paten-
teras. Även ett sådant indirekt skydd är dock ingen garanti för att produkter av ovan 
nämnt slag inte når den i det här fallet svenska marknaden. Avgörande är enligt förarbe-
ten till PL249 om produkten som ska säljas i Sverige fått sina väsentliga egenskaper till 
följd av tillverkningsförfarandet som patenterats och inte genom senare modifikationer. 

Vidare är det också klart problematiskt för en patenthavare att veta huruvida det paten-
terade förfarandet är det som används. Av denna anledning torde det vara en förhållan-
devis säker presumtion att mörkertalet gällande denna typ av patentintrång som kränker 
det indirekta produktskyddet är tämligen högt. I svensk lagstiftning underlättas situatio-
nen för patenthavaren genom den möjlighet till intrångsundersökning som följer av 59 a 
§ PL. En sådan undersökning får dock inte företas utomlands.250 

I övriga Europa är det så kallade indirekta produktskyddet klart begränsat. Så även en-
ligt de regler som följer av EPC. I artikel 64 (2) EPC står det att läsa att ” if the subject-
matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall 
extend to the products directly obtained by such process”. Produkten ska således vara 
ett direkt resultat av den patenterade processen. Enligt mig innebär detta rekvisit att pa-
tentägarens möjlighet att med framgång föra en talan om intrång minskar väsentligt. Det 
är de nationella domstolarna som ska avgöra huruvida ett intrång är för handen, artikel 
64 (3) EPC. Att så är fallet öppnar också för olika tolkningar beroende på i vilket land 
som processen förs. 
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Det är min övertygelse att ett gemensamt patentsystem inom EU skulle kunna bidra till 
att reducera denna typ av patentintrång. Vidare skulle ett gemensamt patentsystem bidra 
till att förenkla övriga intrångssituationer.  

Den territoriella begränsningen av en patenterad produkt ger att det inom EU uppkom-
mer restriktioner på den fria marknaden då en del av de inledningsvis nämnda fyra fri-
heterna inom EU kränks. Genom ett gemensamt patentsystem inom EU skulle den terri-
toriella begränsningen utvidgas. Det skulle kunna argumenteras för att ett sådant förfa-
rande istället skulle innebära en än större kränkning av den fria rörligheten. Elimine-
ringen av de nationella begränsningarna skulle dock öppna hela EU:s marknad för pa-
tenthållaren. Som ett resultat av därav är det min uppfattning att patenthavaren genom 
detta skulle ges större incitament att exempelvis licensiera sin uppfinning. Det skulle då 
inte längre handla om nationella restriktioner till följd av patent utan om ett förbud att 
utan patenthavarens samtycke utnyttja uppfinningen inom EU. Inskränkningarna på 
EU:s fria inre marknad skulle därmed minimeras. 

Beträffande det undantag som finns gällande EU och EES i svensk lagstiftning, kan det 
konstateras att patenthavarnas ställning försvagats. Enligt 3 § 3 stycket 2 punkten PL 
undantas ”utnyttjanden av ett patentskyddat alster som har förts ut på marknaden inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av patenthavaren eller med dennes sam-
tycke”. Det handlar i detta fall om regional konsumtion inom EES av så kallade orgi-
nalprodukter.251 Dessa regler kan ge upphov till komplicerade processer med anledning 
av så kallad parallellimport. Komplicerade förhållanden som skulle kunna komma att 
undvikas genom införandet av ett gemensamt patentsystem inom EU. 

Som nämnts ovan i uppsatsens tredje kapitel ingår EPO inte under EU. Det står vidare 
skrivet att de båda trots det inte har helt skilda agendor. Ett visst samarbete förekommer 
således mellan EPO och EU även med det rådande europeiska patentsystemet.  

Samarbetet som idag förekommer lämnar dock enligt förespråkarna till ett nytt gemen-
samt patentsystem inom EU en del övrigt att önska. Dagens samarbete mellan EPO och 
kommissionen innebär en speciell situation. Bioteknikdirektivet252 är ett exempel på ett 
EU-dokument som inte har något direkt juridiskt samband med EPC. Trots det har delar 
av direktivet beträffande patentbarhet kommit att påverkas av EPO:s arbete och beslut 
av besvärskamrarna. Efter att direktivet kom att träda ikraft meddelade EPO att det skul-
le komma att användas som komplement för tolkningen av EPC. Gällande mjukvarupa-
tent och direktivet om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar som inte kom att 
beviljas var relationen mellan EPO/EPC och EU också intressant.253  

Beträffande datorprogram stadgar artikel 52 (2) (c) EPC att dessa inte är att se som upp-
finningar. TRIPS stadgar dock i artikel 27 (1) att alla tekniska områden är patenterbara. 
Att uppfinningar ska ha så kallad teknisk karaktär följer vidare av praxis från EPO. En-
ligt nationella domstolar och EPO:s besvärskammare kan uppfinningar som har att göra 
med datorer patenteras vid teknisk karaktär. Datorrelaterade uppfinningar som anses 
tillhöra ett teknikområde anses således inte ingå i undantagen som står att läsa i artikel 
52 EPC. Slutsatsen kan därmed dras att då en dator är en maskin är också de program 
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som används av denna tekniska. Vad som är att se som en uppfinning har kommit att 
avgöras utifrån detta förhållningssätt.254 

Som en följd därav lämnas det enligt min mening ett alltför stort utrymme för felmargi-
nal och tolkning. Utöver att EPO kan komma att fatta olika beslut i liknande frågor kan 
skillnader också uppkomma mellan EPO och de nationella domstolarna i EU och Euro-
pa. Vidare kvarstår det faktum att domstolarna också sinsemellan kan fatta olika beslut 
gällande egentligen samma ärende. Ett gemensamt patentsystem inom EU skulle kunna 
komma att betyda förändringar i denna fråga vilka skulle leda till ett enhetligt system. 
Ett patentsystem där EU inte skulle tvingas till diskussioner gällande avtal, konventio-
ner och organisationer som inte uteslutande innefattar EU:s medlemsländer. 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uttalade sig i frågan om direktivet om 
patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar och menade att kommissionen skulle 
frånta EPO det inflytande som patentkontoret visat sig ha. Anledningen sades vara att 
EPO:s kompetens endast innefattade patenträtten och att det skulle bedriva ett arbete för 
att utöka sitt kompetensområde för att inbringa mer intäkter. Enligt kommittén var det 
ett svagt förslag som lagts fram då det tillåtits påverkas av EPO. Patentverket bedömdes 
sakna tillräcklig kompetens för att göra en korrekt bedömning till följd av frågans kom-
plexitet. 255  

Artikel 69 EPC och det tillhörande tolkningsprotokollet har vidare för avsikt att åstad-
komma en enhetlig tolkning av de regler som gäller skyddsomfånget för europeiska pa-
tent. Någon absolut enighet gällande tolkning och tillämpning har dock inte kunnat 
uppnås trots denna artikel. Bristerna gäller såväl inom EPO som mellan de nationer som 
är anslutna till EPC. 

Trots ett pågående arbete av medlemsländerna där regelbundna konferenser hålls för eu-
ropeiska patentdomare har ingen enhetlig rättsfallspraxis kunnat presenteras gällande 
tolkningen av europeiska patent och avgörande av skyddsomfång.256 

Svenska domstolar har i större utsträckning börjat följa den internationella utvecklingen 
och praxis från EPO. Den tidigare mer strikta patenttolkningen i Sverige har föränd-
rats.257  

I en pågående svensk patenttvist är det dock upp till den enskilda domstolen att avgöra 
huruvida denna ska avvakta ett beslut från EPO i den aktuella frågan. I normalfallet har 
dock dessa processer innefattande överklaganden varit så långdragna att svenska dom-
stolar valt att inte ta hänsyn till EPO:s beslut, såvida dessa inte beräknats meddelas 
inom en väldigt snar framtid.258  

Då Sverige inte bara valt att skriva under EPC utan också att anpassa landets lagstift-
ning därefter ger detta att då patentbegränsningar ska avgöras görs det ingen skillnad på 
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om det handlar om ett europeiskt patent beviljat av EPO eller ett nationellt patent. Att 
ingen sådan skillnad görs kan ses som ett bevis på den harmonisering som EPC innebu-
rit. Efter en vidare granskning kan det dock argumenterats för att EPC visserligen inne-
burit att patentsystemen inom EU närmat sig varandra men att denna samordning också 
innebär problem då den inte gjorts fullt ut. 

Även om den svenska patenträtten närmat sig den europeiska har den svenska rättstil-
lämpningen en lång historia. EPC har visserligen inneburit förändringar i patentlagstift-
ningen som satt viss prägel på den svenska patenträtt. Dock kvarstår det faktum att nå-
gon enhetlig tolkning inte kommer att uppkomma då svenska domstolar inte är bundna 
av EPO:s praxis, även om det sagts att de ska ta hänsyn till denna. Tolkningsbestäm-
melser kommer fortsatt att påverkas av nationell tradition och övriga rättsliga regler 
samt nationella processförhållanden.  

Det kan också tilläggas att Sverige är ett av de länder som närmat sig EPO mest. Den 
bristande anpassningen medlemsländerna emellan och mellan dessa länder och EPO är 
orsaker till än större tolkningsdifferenser. Artikel 69 EPC och dess tilläggsprotokoll till 
trots. Ett gemensamt patentsystem inom EU skulle kunna bidra till att förbättra denna 
situation. Ett gemenskapspatent och en gemensam patentdomstol kunna upprätthålla en 
enhetlig tillämpning av dessa regler inom EU. 

5.2.6 Effektivitet 

Det europeiska system som finns idag anses av många vara alltför uppdelat vilket gör 
det mindre effektivt. Genom ett nytt gemensamt patentsystem skulle patentprocessen i 
EU underlättas avsevärt vilket bedöms leda till ett klart mer effektivt patentsystem.  

Beträffande intrång är det i Sverige vanligt att ett så kallat varningsbrev skickas till den 
part som anses göra intrång i patentet innan en stämningsansökan lämnas vid Stock-
holms tingsrätt. Detta görs med anledning av att onödiga domstolsprocesser ska undvi-
kas. Brevet försätter mottagaren i ond tro vilket kan resultera i ett högre skadestånd, 58 
§ 2 stycket PL. Ond tro är dock inget rekvisit för patentintrång vilket nämnts ovan.  

Viktigare är istället det faktum att käranden kan bli tvungen att stå för samtliga rätte-
gångskostnader om den svarande utan processande erkänner sig skyldig till intrång. An-
ledningen är att den svarande ses som ansvarig för denna enligt 18 kapitlet 3 § rätte-
gångsbalken onödiga rättegång. I och med införandet av ett gemensamt patentsystem 
inom EU skulle också varningsbrev kunna införas som standard för hela EU som ett led 
mot förbättrad effektivitet beträffande antalet domstolsprocesser. 

Gällande europeiska patent kan dock flertalet domstolsprocesser uppkomma gällande ett 
egentligt intrång till följd av den nationella jurisdiktionen. Det har ovan beskrivits att 
parter kan låta sig vägledas av ett domstolsbeslut för att sedan förlikas utan domstols-
processer i övriga länder. Det handlar dock om en möjlighet och inget krav. Som en 
följd av beslut från EG-domstolen gällande tolkningen av artikel 16 (4) Brysselförord-
ningen måste invändningar beträffande ogiltighet i patentintrångsmål prövas där paten-
tet är registrerat.259 Det ger att flertalet processer kan komma att pågå samtidigt till följd 
av nationell jurisdiktion. I ett annat mål260 fastslog EG-domstolen att i det fall patentin-
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trång bedöms vara för handen i ett flertal länder samtidigt ska varje nationell domstol 
svara för att fallet behandlas inom dess jurisdiktion efter att talan om intrång väckts hos 
var och en av dessa, även i de fall dessa handlingar begås av samma företag. Att slå 
samman dessa mål och driva en domstolsprocess i ett land är således inte möjligt. 

Beroende på hur ett gemensamt domstolssystem skulle utformas skulle ett förstainstans-
avgörande i exempelvis Sverige kunna ges prejudicerande effekt för övriga länders 
domstolar. Ett domstolsavgörande i Sverige skulle då göra övriga rättegångar onödiga. 
Beslutet skulle dock kunna komma att överklagas till en centraliserad högre instans.  

Vidare tillåter det rådande europeiska patentsystemet dubbelpatentering, vilket följer av 
artikel 139 EPC. De länder som är anslutna till konventionen ska därför också ha anpas-
sat sin lagstiftning därefter. Det kan dock förekomma att länders nationella lagstiftning-
ar inte helt anpassats efter EPC och därmed inte tillåter dubbelpatentering. Om en dub-
belpatenteringssituation uppkommer i Sverige kan hela den europeiska marknaden 
komma att ”smittas” av detta problem. Ett nytt gemensamt patentsystem skulle kunna 
utformas på ett sådant sätt att dubbelpatentering inte längre blir möjlig inom EU. Att en 
patentinnehavare kan bli utkonkurrerad på sin ”egen” marknad med stöd av patentbe-
stämmelser anser jag vara paradoxalt. I min mening är det förvånande att dubbelpatente-
ring över huvudtaget tillåts förekomma. 

De parallella processerna innebar år 2009 ökade kostnader på omkring 5 miljoner kro-
nor, räknat på en typsituation. En patentdomstol skulle kunna resultera i sammanlagda 
besparingar på nära 3 miljarder kronor.261 

5.2.7 Kvalitet 

Ett nytt gemensamt patentsystem inom EU skulle enligt förespråkarna höja kvaliteten 
beträffande patenträtten i Europa. Gällande de patent som utfärdas av EPO har under de 
senaste åren kvalitetsproblem kommit att upplevas.  

Förtroendet inom EPO har sjunkit gällande tron på förmågan att garantera kvalitativa 
patent. Som en följd av EPC är EPO skyldigt att ansvara för att upprätthålla en viss kva-
litetsstandard. Vid en undersökning svarade dock två tredjedelar av patentkontorets 
granskare att kraven på produktivitet kommit att resultera i att denna standard inte kun-
nat upprätthållas. Nio tiondelar menade vidare att de inte hade tid att hålla sig uppdate-
rade inom deras respektive expertisområden.262 

Att EPO, som kommit att upprättas som ett resultat av EPC, inte längre ser ut att kunna 
upprätthålla de krav som ställs av konventionen är oroande. Att så stor del av de an-
ställda hos EPO vittnat om så grova kvalitetsbrister ger att förändringar måste göras för 
att säkra kvaliteten inom patenträtten i Europa. 

Då produktionstrycket ökar visar det också på ett intresse för europeiska patent. Ett in-
tresse som bättre skulle kunna tillgodogöras med ett gemensamt patentsystem. Det kan 
argumenteras för att ett system som direkt omfattar samtliga EU-länder också skulle ge 
incitament till en direkt kvalitetssäkring. Vid ett gemensamt patentsystem skulle EU och 
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dess medlemsländer inte kunna blunda för sådana kvalitetsbrister som nu kan skönjas 
hos EPO och dagens patentsystem. 

Nedgången av patentansökningar till följd av den finansiella krisen har dock inte enbart 
medfört negativa följder då exempelvis PRV:s arbete gällande ovanstående aspekter 
kunnat förbättras i betydande omfattning.263 Det anser jag vara tänkvärt vid en diskus-
sion gällande hur PRV:s arbetsbörda skulle komma att påverkas av ett eventuellt 
gemensamt patentsystem inom EU. 

5.2.8 Starkare rättsligt skydd 

Med ett gemensamt patentsystem skulle det rättsliga skydd som erbjuds kunna komma 
att stärkas. 

”De grundläggande nationella lagarna om patenterbarhet överensstämmer i allt väsent-
ligt både mellan länderna och med bestämmelserna i EPC, men tolkningsrätten – både 
när det gäller verkan av ett europeiskt patent och ett nationellt patent – tillkommer de 
nationella domstolarna. De kan visserligen ta hänsyn till avgöranden i EPO:s besvärsin-
stanser (och till beslut i andra medlemsstaters domstolar), men de är inte tvungna att föl-
ja dem, och i händelse av klar konflikt, har de kanske inte något annat val än att följa 
bindande tidigare rättspraxis enligt deras egen rättstradition. Detta kan leda till, och har 
också lett till, skillnader i tolkningen av EPC och, följaktligen, i skyddsomfånget för 
vissa klasser av uppfinningar”.264 

Det faktum att processerna för patenttvister blir mer kostsamma följer av att om en an-
sökan lämnas in för ett europeiskt patent innefattar denna ansökan ofta flertalet länder. 
Vid en ansökan väljer den sökande ut de länder i vilka han önskar erhålla patent. Ett eu-
ropeiskt patent är idag det fördelaktigaste alternativet i det fall patent i flera länder öns-
kas, att välja en ansökan hos EPO framför ett nationellt patentkontor ger enligt min me-
ning inga fördelar. Konsekvensen blir att om en tvist uppkommer gällande ett beviljat 
patent kan processer komma att behöva drivas i ett flertal länder. Processkostnaderna 
blir således högre än om bara en domstolsprocess varit nödvändig. Kostnaderna att pro-
cessa i de olika länderna kan också komma att variera vilket bidrar till än mer problema-
tik. En patentinnehavare kan komma att tvingas ge upp en strid gällande exempelvis ett 
patentintrång i ett land endast för att kostnaderna där förväntas bli för höga. Kanske 
måste denna patentinnehavare istället välja att försvara ett patent i ett annat mindre 
kostsamt land.  

Kostnadsfrågan kan även resultera i att en patenthållare väljer att processa i ett dyrare 
land men tvingas ge upp ett annat kanske billigare land då den gemensamma kostnaden 
blir för stor och vinsterna av att upprätthålla ett patent i det första landet kan tänkas bli 
större eller chansen att vinna tvisten tros vara högre i det landet. Situationen komplice-
ras ytterligare av att det kan bli aktuellt att processa i flera länder. 

Processerna kan också komma att ta olika lång tid. Även det försämrar det rättsliga 
skyddet. En större aktör kan utnyttja situationen i ett försök att manövrera ut den mindre 
innovatören genom att välja att processa i det land som bedöms ta längst tid i förhopp-
ning att det ska fälla den mindre aktören då denne kanske inte är stark nog att hålla ut 
                                                 
263 Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2009, s. 30. 

264 KOM (2002) 92 slutlig. 



 

 
55

över en längre tidsperiod. Ytterligare nämnda faktorer i det fragmenterade systemet kan 
också hjälpa till att fälla patenthållaren som tvingas ge upp med anledning att processen 
bedöms bli allt för lång och segdragen. 

Domstolarna i de olika länderna där patenttvisterna behandlas kan också vara olika 
kompetenta att behandla olika frågor. Då det saknas ett harmoniserat system för hur 
dessa processer ska se ut kvarstår skillnader mellan de olika ländernas domstolar. Att 
det i Sverige tas in expertis för bättre förståelse i patentmål anser jag förbättra det rätts-
liga skyddet. Övriga domstolssammansättningar i andra länder kan dock se annorlunda 
ut.  

Då processer förs i olika länder gällande samma patent har ett beslut i ett land inte nå-
gon direkt juridisk påverkan på ett kommande beslut i ett annat land. Ett beslut om att 
ett patentintrång tagits och vunnit laga kraft i ett land innebär inte att resterande proces-
ser kommer att ge samma resultat. En situation kan uppstå där ett patentintrång bedöms 
ha begåtts i ett land samtidigt som en annan domstol i ett annat land gör bedömningen 
att inget intrång begåtts, trots att samma situation varit för handen i det senare landet. 
Samma situation kan således också uppstå om giltigheten av ett patent ifrågasätts. Den-
na risk innebär en uppenbar osäkerhetsfaktor och ett betydande problem när det gäller 
det rättsliga skyddet.  

Bara tanken på de problematiska situationer som kan uppstå kan enligt min mening ut-
göra incitament för ett minskat utnyttjande av det europeiska patentsystemet. Att vissa 
aktörer sedan också tvingas uppleva det bristfälliga rättsliga skyddet kommer inte heller 
att stärka det europeiska patentsystemets rykte. 

Det är vidare min personliga uppfattning att många patenthållare265 troligen saknar erfa-
renhet att vara en del av domstolsprocesser i mer än ett land. Osäkerhet kan bidra till att 
patenthavaren inte kan göra sin sak rättvisa i alla länder. En patenthållare som ska för-
svara sitt patent kan således många gånger tvingas att göra så på okänd mark medan 
dennes motståndare i många fall också kan åtnjuta fördelen av att processa i sitt hem-
land. Även om ingen nationalistisk favoritisering ska vara förekommande anser jag att 
forumfrågan på grund av ovanstående är av stor betydelse. 

Europeiska patent som beviljats av EPO kan inte förklaras ogiltiga direkt utan att in-
vändningar lämnas efter rådande regler om att så ska göras. EPO kan således inte självt 
ogiltigförklara ett även uppenbart felaktigen beviljat patent. Om ingen sådan talan fram-
ställs hos EPO lämnas det till de nationella domstolarna att fatta beslut gällande paten-
tets ogiltighet efter att talan väckts där.266  

Ovanstående ger att ett felaktigt beviljat patent kan komma att bli giltigt i ett flertal eu-
ropeiska länder trots en medvetenhet om patentets oriktighet hos det patentverk som 
stod för det initiala beviljandet. 

Då det europeiska patentsystemet är av en så fragmenterad karaktär kan ovanstående in-
nebära att ett sådant patent kan komma att överleva till följd av att flertalet nationella 
processer måste inledas för att upphäva detsamma. Även om patentet egentliga ogiltig-
het bedöms otvivelaktig är det inte säkert att talan om att ogiltigförklara detsamma 
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kommer att väckas. Vem som önskar få dessa i förlängningen nationella patent upphäv-
da och vem eller vilka som står bakom desamma kan komma att spela en avgörande 
roll. 

Gällande tidsfrister för att väcka talan hos EPO och nationella domstolar kan det pro-
blem uppkomma till följd av brister i det juridiska samarbetet. Efter att beslut att bevilja 
ett patent tagits av EPO börjar en tidsfrist om nio månader att löpa under vilken en tred-
je part bereds tillfälle att göra invändningar.  

Från den dag då patentet beviljats av de nationella patentverken, kan invändningar få 
göras mot patentet på en nationell nivå utifrån de nationella lagar och regler som gäller i 
dessa länder då detta medges av EPC. Huruvida en utredning fortfarande pågår hos EPO 
saknar betydelse. Patent kan således först godkännas av EPO och därefter av ett natio-
nellt patentverk. En invändning kan sedan komma att göras mot EPO:s beslut att god-
känna patentet till följd av EPC:s regelverk. En sådan invändning ger att en utredning 
inleds hos EPO för att avgöra huruvida patentet ska anses giltigt. EPO:s beslut ska följas 
av alla länder där patentet trätt i kraft enligt artikel 105b (3) EPC, men utredningar av 
denna art pågår i snitt i omkring tre år. Under denna tid kan den sökande av ett europe-
iskt patent således drabbas av rättsliga åtgärder på nationell nivå genom att anklagas för 
patentintrång.267 Oberoende av nationella domstolsprocesser kan patentet senare komma 
att anses ogiltigt av EPO. 

Gällande kommersiella patentmål handlar mycket om pengar. I en motion till riksdagen 
från år 2009 lät författarna gällande patentmål skriva att ”den som har störst muskler 
vinner – så enkelt är det tyvärr”.268 Även om jag personligen inte delar denna uppfatt-
ning fullt ut anser jag ändå att ett uttalande av detta slag visar på att en allt för stor rätts-
lig osäkerhet finns inom dagens patentsystem. 

5.3 Argument emot ett gemensamt patentsystem 
Många är de som anser att fördelarna med ett nytt system skulle vara betydande. Det 
finns dock också de som är av motsatt uppfattning. Personer som menar att de ekono-
miska fördelarna är överdrivna och att det positiva effekterna av ett nytt system istället 
överskuggas av de negativa. Exempelvis menar motståndare till ett gemensamt patent-
system inom EU att ” ett godkännande av ett EU-patent skulle vara ett sätt att ”bakvä-
gen” få igenom det omstridda direktivet om mjukvarupatent i det europeiska patentsy-
stemet”.269 

5.3.1 Kostnad 

Som behandlats ovan har denna segdragna fråga kommit att kosta både tid och pengar. 
Vid utvecklandet av något nytt är det givet att det ofta kommer att kosta innan målet är 
förverkligat. Lika naturligt är det också att kostnader ibland är det enda som är kvar ef-
ter att en idé försökt förverkligas. Det kan inledningsvis således också argumenteras för 
att EU borde ”cut their losses” och avsluta arbetet, eller i vart fall lägga vidare arbete 
med frågan på is. 
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Utöver de kostnader som redan belastat detta projekt menar motståndarna till det nya 
systemet att de kostnadsbesparingar som påtalas av förespråkarna inte klarlagts på ett 
övertygande sätt. Frågan har ställts hur stora dessa besparingar egentligen skulle bli.  

Under en av de riksdagsdebatter som behandlats tidigare i uppsatsen debatterades också 
patentfrågan inom EU. Gällande de kostnadsförändringar som sägs komma av en enhet-
lig europeisk patentdomstol gjordes ett i min mening intressant konstaterande. Det sades 
att ”det finns stora förhoppningar om att den ska bidra till minskade kostnader, men just 
vad kostnaderna för ett europeiskt patent blir i slutändan har vi inte sett”.270 

Enligt min mening kan det också vara av intresse att sätta in denna kostnadsfråga i en 
ekvation där man räknar på en förvisso svårberäknad siffra. En sådan ekvation skulle 
innefatta vad processen hittills har kostat och hur lång tid det skulle ta för aktörerna på 
EU:s patentmarknad att genom tänkta kostnadsbesparingar tjäna in denna kostnad. Hu-
ruvida en direkt vinst av den nya systemet skulle kunna uppvisas ryms också i denna 
ekvation. Dessa matematiska beräkningar är dock allt för komplicerad för att omsätta i 
direkta siffror. Denna uppsats gör inte heller anspråk på att försöka. Dock väcker enligt 
mig tankeexperimentet i sig intressanta frågor om utgången av denna ekvation. Den dag 
då ett nytt system står färdigt, hur ser då resten av världens patentmarknad ut? Har om-
världen hunnit springa förbi EU? 

5.3.2 Språk 

Att den språkliga delen av frågan gällande ett nytt patentsystem inom EU är svårlöst 
torde det inte råda några direkt delade meningar om. Genom Londonöverenskommelsen 
har den språkliga situationen gällande patent förändrats under den senaste tiden. De 
inom EPO officiella språken engelska, franska och tyska har blivit starkare i förhållande 
till de övriga officiella EU-språken. En sådan utveckling kan uppfattas som oroande då 
de nationella språkens styrka minskar. Fördelarna i form av exempelvis minskade kost-
nader måste vägas mot de effekter ändrade språkförutsättningar kan innebära. 

Det har tidigare föreslagits att engelska, franska och tyska ska utgöra de tre officiella 
språken, vilket skulle begränsa översättningsfrågan. Spanien och Italien har motsatt sig 
de faktum att deras nationella språk inte är två av dessa. Ett nytt patentsystem skulle 
också kunna resultera i att endast ett språk skulle komma att tillämpas i ett försök att 
skapa ett så enhetligt och effektivt system som möjligt. 

Oavsett vilket skulle ytterligare språkliga begränsningar komplicera patentsystemet 
inom Europa ytterligare. Att endast tillämpa ett språk, som skulle kunna vara praktiskt 
ur ett globalt perspektiv, skulle leda till mer svårigheter och osäkerhet inom Europas 
olika länder. Att det handlar om just länder är av intresse då Europa därmed ofta inte  
bör liknas med USA och dess stater eller Kina och dess provinser. Att det nationella 
språken förblir starka är av intresse för att garantera en känslomässig trygghet, minska 
den rättsliga osäkerheten och underlätta i det allmänna patentarbetet för gemene man. 
Det kan sägas handla om att garantera en demokratisk rättighet. 

5.3.3 De nationella patentverken 

Det kan inledningsvis sägas att ett nytt patentsystem skulle kunna komma att undermi-
nera de nationella patentverken. 
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Det har uttryckts en oro för att arbetssituationen för de nationella patentverken kommer 
att förändras i och med ett nytt gemensamt patentsystem inom EU. Ett gemensamt EU-
patent skulle innebära att ett och samma patent skulle erbjuda ett patentskydd för hela 
EU. Med anledning därav bedöms det troligt att de nationella ansökningarna skulle 
minska samtidigt som dessa EU-patent förväntas växa i popularitet.  

Ur ett svenskt perspektiv bedömer jag dock inte att PRV skulle bli tvunget att möta en 
verkligen med arbetsbrist som en direkt följd av denna anledning. Som ovan nämnts 
fanns oron också gällande uteblivna inkomster till följd av ändrade språkföreskrifter.  

Gällande inkomsterna för de nationella patentverken kan dessa komma att påverkas av 
de årliga förnyelseavgifterna. Det är vidare inte bara de nationella pantentverken som 
skulle kunna uppleva minskade inkomster från denna källa då de nya förutsättningarna 
även skulle påverka EPO. Mellan 25-30 procent av EPO:s budget utgörs av hälften av 
denna typ av inkomster från de nationella patentverken. Vid ett nytt patentsystem skulle 
de nationella patentkontoren istället få dela på de intäkter som följde av att patentägare 
förnyade sina europapatent. Det skulle kunna presumeras att denna del skulle vara 
mindre än de intäkter många av de nationella patentverken har idag från denna typ av 
källa.271 

Det har beträffande ett nytt patentsystem inom EU tidigare sagts att ”det kommer att bli 
billigare att skaffa patent och då kommer det fler patentansökningar. Och patentkraven 
kommer ju även i framtiden att behöva översättas till svenska”.272 Uttalandet gjordes 
med anledning av att det talats om risken att patentbyråerna skulle tappa arbete i takt 
med att översättningarna skulle minska. 

5.3.4 Ett ytterligare system 

I det fall ett gemenskapspatent skulle träda ikraft utifrån rådande förutsättningar skulle 
detta innebära ett än mer komplicerat patentsystem inom EU. Det nya systemet skulle 
utgöras av nationella patent, europeiska patent där enskilda länder valts ut och ett EU-
patent med giltighet i hela EU. Med ett sådant system skulle de som önskar utnyttja sy-
stemets svagheter ges än större möjligheter. 

Alternativet skulle vara ett ensamt enhetligt system. Ett sådant skulle dock förutsätta att 
dagens europeiska patentsystem skrotades. En sådan lösning skulle i sig kunna vara 
möjlig men ”problemet” med de nationella patenten skulle kvarstå. Att ge upp dessa na-
tionella patent skulle dock vara en allt för radikal förändring. Att helt ge upp de natio-
nella patenten mot ett helt centraliserad patenträttsystem skulle innebära en rad föränd-
ringar för de nationella patentverken och domstolssystemen. Att säga upp den typen av 
självständighet vore ett allt för stort steg. En sådan förändring torde inte heller stämma 
så väl överrens med EU:s subsidiaritetsprincip. 

Dagens europeiska patentsystem är inte felfritt. Det betyder dock inte att ett gemensamt 
patentsystem inom EU skulle innebära en automatisk förbättring. Istället borde man för-
söka lösa de problemområden som finns inom det nuvarande systemet. I en tvist som 
omfattar flera länder inom EPC kan parterna som ovan nämnts också låta ett domstols-
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beslut i ett land vägleda dem och därefter ingå förlikningar i resten av de berörda län-
derna utifrån denna dom. 

5.3.5 Allmänt 

Då ett gemensamt patentsystem inom EU har debatterats under en länge tid kan det ock-
så argumenterats för att ett sådant system inte kan anses tillräckligt nödvändigt. Hade så 
varit fallet hade enighet kunnat nås tidigare. Vidare påverkar diskussionen om ett sådant 
system utvecklingen av det nuvarande europeiska patentsystemet. Istället för att kraft-
samla för en förbättring av de områden som anses vara i behov av förändring läggs re-
surser på ett projekt som ännu inte resulterat i något annat än falska förhoppningar.  

Arbetet mot ett gemensamt patentsystem inom EU bidrar till att minska tryggheten och 
tron på det europeiska patentsystemet då positiva rapporter lämnas utan att dessa följs 
upp av faktiska förbättringar. Innovatörer och företag förlitar sig på att dessa rapporter 
ska förändra patentsystemet som de känner det. Istället för bindande juridiska dokument 
har nya diskussioner, rapporter och analyser om vad som borde göras kommit att följa.  

Fortsättningsvis bör resurser istället satsas på nationella patentsystem som innovatörer 
och företag känner tilltro till. Att dessa harmoniseras genom konventioner som EPC bi-
drar till ett gott samarbete som sedan kan komma att förbättras ytterligare genom mind-
re justeringar. 

5.4 Sammanfattning och slutsatser  
En idé om ett gemensamt patentsystem inom EU kan låta enkel. När en fråga varit uppe 
för diskussion i olika former sedan år 1959 är den dock enligt min mening uppenbart 
komplex. Från planer på att starta en utbrytargrupp för att få till stånd ett effektivare pa-
tentsystem till den politiska överrenskommelse som lyckades nås under år 2009. Vidare 
är det en fråga som sträcker sig över partigränserna. 

Då frågan varit uppe för debatt under en lång tid kan slutsatsen att det behövs ett 
gemensamt patentsystem inom EU ligga nära till hands. Om inte annat just av den an-
ledning att ett behov kan förutsättas finnas om en fråga ska kunna hållas vid liv under 
en sådan lång tidsperiod. Att lösningen är så enkel anser jag dock inte vara fallet.  

Det kan också argumenteras för att i det fall det verkligen funnits ett behov så hade ett 
gemensamt patent redan varit för handen då frågan debatterats under så lång tid. Det 
kan vidare argumenteras för att behovet i vart fall inte kan ha ansetts varit stort nog.  

Efter att ha tagit del av den sedan länge pågående debatten slås man av känslan att de 
allra flesta debattörerna tycks vara för ett gemensamt patentsystem. Problemet är ”bara” 
att bestämma hur det ska se ut. Frågan har tagit omkring ett halvt sekel att försöka lösa. 
Det är min övertygelse att det i mångt och mycket bottnar i att det hela egentligen rör 
sig om en fråga med många lager som i sin tur ska lösas av 27 stater gemensamt.  

Jag anser vidare att det genom frågans historia saknats tydliga beslut där delmål slås fast 
för en fortsatt hållbar utveckling. Tid har låtits passera utan att tidigare överenskommel-
ser har lyckats hållas färska. Tidigare beslut som tyckts ha varit klara har istället kom-
mit att bli föremål för nya diskussioner. Överrenskommelser har fattats där det mesta 
tyckts vara klart men där det lämnats till framtida kommande diskussioner och beslut att 
ta tag i de sista avgörande delarna. Att lyckas knyta ihop denna patentsäck har till idag 
därför varit omöjligt och frågan tycks ha hamna i något slags moment 22.  
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Att se EU som en enhet kan kanske till en början ses som naturligt. Sett till Europas 
långa historia är dock denna gemenskap fortfarande väldigt ung. Medlemsländernas vil-
jor att genom gemenskapen bli starkare tävlar mot viljorna om att behålla en viss själv-
ständighet. Det invanda beteendet att se till sitt land bästa först, återspeglas enligt min 
mening också i denna patentfråga. Viljan att se om sig själv och att inte vilja ge några 
direkta fördelar till något annat medlemsland inom EU har enligt mig kommit att häm-
ma utvecklingen av denna fråga, och i förlängningen också indirekt EU:s utveckling. 
Att det finns 27 aktörer som tillsammans ska avgöra utformandet av det nya systemet 
innebär dock inte att alla dessa har eller ges en lika stor roll.  

Det kan argumenteras för att man kommit en bit på vägen i och med  det europiska pa-
tentsystem som tillämpas idag. Att det torde vara enklare att utifrån denna position gå 
vidare och fortsätta utvecklingen mot ett gemensamt patentsystem inom EU. Personli-
gen är jag är dock inte så säker på att så verkligen är fallet. 

Att ett sådant system sett till EU:s historia redan funnits sedan länge kan enligt mig 
istället tyda på viss byråkrati. Att det system som finns idag inte är helt perfekt torde det 
inte heller råda några större tvivel om. Ett påstående om att det inte skulle gå att förbätt-
ra vore i vart fall enligt mig en klar överdrift. 

Dagens europeiska patentsystem kritiseras ofta inom EU. Ett nytt system efterfrågas då 
ett sådant bedöms kunna vara klart bättre än det nuvarande patentsystemet. Vad jag fin-
ner anmärkningsvärt är att det system som tillämpas idag inte bara förenar EU-länder 
utan även innefattar andra europeiska länder och sträcker sig utanför EU:s gemenskap. 
Enligt min mening torde EU som gemenskap göra det enklare att tillsammans komma 
överens om ett patentsystem. Så tycks dock inte vara fallet. Istället verkar arbetet för-
svåras över att det ska utföras gemensamt inom unionens ramar. 

Jag anser det viktigt att EU inte koncentrerar sig allt för mycket på idén om ett gemen-
skapspatent. Jag tror vidare att det kan vara farligt för EU att, när det kommer till patent, 
vara allt för närsynt. När det handlar om nyskapande och innovation tror jag att fokus 
bör ligga på individen sett ur ett globalt perspektiv. 

Ett nytt patentsystem inom EU skulle dock fortfarande kunna bidra till en positiv ut-
veckling. Med tanke på den historiska utvecklingen vill jag dock belysa det faktum att 
det också skulle kunna argumenteras för att det system som används idag också utgör 
den nivå av samarbete som Europa och EU är redo för. Sanningen kan också sägas ligga 
någonstans mittemellan. Den största anledningen till att något nytt patentsystem inte är 
för handen kan vara att förändringen är för stor för att kunna sättas i verket med alla in-
blandade parters samtycke. Mindre och stegvisa förändringar hade kanske varit ett bätt-
re alternativ för att reformera patentsystemet inom EU.  

Det finns inom EU de som menar att ett bättre och mer konkurrenskraftigt ekonomiskt 
klimat skulle kunna uppnås med ett gemensamt patentsystem. Att så skulle vara fallet är 
inget som jag direkt motsätter mig. Jag är å andra sidan inte helt övertygad om att det är 
den enda, eller för den delen den bästa, vägen att gå vidare när det kommer till patent 
inom Europa och EU. 

Den tanke som på ett inom EU mindre samarbete som tidigare aktualiserade anser jag 
det vara en frisk fläkt i denna debatt. Att återigen blåsa liv i denna idé tror jag i dagslä-
get kan vara svårt då optimismen om ett nytt patentsystem nu åter är hög. Jag ser det 
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dock inte som någon omöjlighet att efter en tid, då frågan kan tänkas ha svalnat något, 
att på nytt återuppliva denna idé. 

En fråga är då också vilka som ska finnas med i denna samarbetsgrupp. Statusen bland 
EU:s medlemsländer torde ha betydelse vid denna typ av förslag. Att samtliga länder 
har medbestämmanderätt behöver inte betyda att något lika med-tecken ska sättas mel-
lan det och likvärdig status. Att länder som Frankrike, England och Tyskland är några 
av de starkaste aktörerna inom EU anser jag inte vara något uttalande som bör väcka allt 
för stort motstånd. Att så är fallet illustreras på ett tydligt sätt i situationen gällande hur 
språkfrågan behandlats. Vidare bör det även påpekas att Tyskland är hemvist för EPO, 
vilket också påverkar förhållningssättet till ett nytt patentsystem och hur det ska utfor-
mas. 

Då denna uppsats har ett svenskt fokus i frågan anser jag det intressant att det i ett så li-
tet land som Sverige bland politiker väcks idéer om mindre samarbetsgrupper. Jag anser 
det vidare vara förvånande att förslag väckts gällande att Sverige borde driva frågan om 
att en patentdomstol borde förläggas i landet.  

Att Sverige har arbetat aktivt för att få till stånd ett nytt patentsystem kan svårligen ifrå-
gasättas. Frågan är dock om detta arbete kan omsättas till en tillräcklig kraftsamling och 
hög status för att idén om ett nytt patentsystem ska kunna realiseras. Trots den politiska 
överrenskommelsen från år 2009 visar historien att detta inte är någon garanti för ett 
förverkligande. 

I det fall att alternativet med en mindre samarbetsgrupp på allvar skulle aktualiseras in-
nebär inte heller denna väg någon garanti för direkt framgång. Det talades år 2002 om 
en grupp om elva länder, alltså tre mer än det krav på antal medlemländer som ställts 
upp. Förutsättningarna för att en sådan grupp skulle komma att förverkligas hade såle-
des redan då ett mer än tillräckligt stöd utan att idén sattes i verket.  

Efter att ha granskat för- och nackdelar med ett gemensamt patentsystem är det min 
uppfattning att en inom EU organiserad samarbetsgrupp öppen för övriga europeiska 
länder är ett alternativ som torde kunna nå framgång. Jag tror att det skulle vara ett för-
delaktigt alternativ till det gemensamma EU-patentet och den gemensamma patentdom-
stolen som diskuteras idag. Jag anser vidare att en sådan grupp av EU-länder skulle 
kunna utnyttja de framsteg som nåtts fram till idag utan att löpa samma risk att köra 
fast. 

Jag delar förespråkarnas åsikter om att ett gemensamt patent inom EU skulle kunna 
komma att hjälpa EU:s utveckling och stärka dennas position på världsmarknaden. Jag 
ifrågasätter dock huruvida det kommer att bli verklighet inom en snar framtid. För att 
dessa framsteg ska kunna nås måste planerna också sättas i verket i praktiken. Jag anser 
således att ett ökat samarbete mellan Europas länder skulle kunna tjäna till en positiv 
utveckling för EU. Däremot anser jag inte att det nödvändigtvis måste ske genom en 
fortsättning av den senaste politiska överrenskommelse som nåddes den 4 december 
2009.  

Arbetet mot ett förbättrat europeiskt patentsystem kan svårligen ifrågasättas även om 
det kan argumenteras för att något verkligt genombrott inte gjorts då det är en politisk 
överenskommelse som ingåtts. Det handlar således om ett dokument utan juridisk bun-
denhet. Att därför slå fast att ett avgörande steg har tagits för en slutlig lösning är enligt 
mig ett allt för optimistiskt och starkt uttalande. Då det handlar om frågor som debatte-
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rats i årtionden är ett icke bindande juridiskt dokument visserligen en framgång och ett 
steg i rätt riktning. Huruvida det är ett avgörande steg återstår att se.  

EPO:s förhållande till de nationella patentverken och frågor gällande årsavgifter är vida-
re kontroversiella frågor som tidigare undvikits och som nu är uppe för diskussion.  

År 2010 är Spanien nytt ordförandeland och bedöms av många vara en av de största 
motståndarna till ett gemensamt patentsystem inom EU. Huruvida de framsteg som 
gjordes under Sveriges ordförandeskap är tillräckliga för att också kunna påverka debat-
ten under Spaniens ordförandeskap återstår att se. 

Avslutningsvis är det min övertygelse att EU-länderna är i behov av ett förbättrat pa-
tentsystem. Jag anser dock att ett exklusivt EU-samarbete inte är en absolut förutsätt-
ning för framgång. 
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