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(Finlands författningssamlings nr 895/2005)

L a g

Nr 6

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
om patenträtt

Given i Helsingfors den 18 november 2005

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Genève den 1 juni 2000
antagna fördraget om patenträtt gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

RP 92/2005
EkUB 14/2005
RSv 115/2005

4—2006 899104



(Finlands författningssamlings nr 142/2006)

Republikens presidents förordning

Nr 7

om sättande i kraft av fördraget om patenträtt samt om ikraftträdande av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och
industriministern, föreskrivs:

1 §
Det i Genève den 1 juni 2000 ingångna

fördraget om patenträtt, som godkänts av
riksdagen den 14 oktober 2005 och som
godkänts av republikens president den 18
november 2005 samt i fråga om vilket
anslutningsinstrumentet har deponerats hos
generaldirektören för Världsorganisationen
för den intellektuella äganderätten den 6
december 2005, träder i kraft den 6 mars 2006
så som därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 18 november 2005 om

sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i fördraget om
patenträtt (895/2005) träder i kraft den 6 mars
2006.

3 §
De bestämmelser i fördraget som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 6 mars

2006.

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen
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FÖRDRAG OM PATENTRÄTT (PLT) PATENT LAW TREATY (PLT) 
 

Artikel 1 

Förkortade begrepp 

I detta fördrag har följande utryck nedan 
angivna betydelse om annat ej uttryckligen 
anges: 

i) ”patentmyndighet”: den myndighet hos 
en fördragsslutande part som har till uppgift 
att meddela patent eller handha andra ange-
lägenheter som omfattas av detta fördrag, 

ii) ”ansökan”: en patentansökan som av-
ses i artikel 3, 

 
iii) ”patent”: ett patent som avses i arti-

kel 3, 
iv) ”person”: alla personer, såväl fysiska 

som juridiska personer, 
 

v) ”kommunikation”: ansökan eller begä-
ran, förklaring, handling, korrespondens el-
ler annan information som rör en ansökan 
eller ett patent och ges in till patentmyndig-
heten, oavsett om det sker inom ramen för 
ett förfarande enligt detta fördrag, 

vi) ”patentmyndighetens register”: den 
samlade information som förvaras av pa-
tentmyndigheten och som omfattar eller rör 
ansökningar som givits in till eller patent 
som meddelats av patentmyndigheten eller 
någon annan myndighet med verkan för den 
berörda fördragsslutande parten, oberoende 
av i vilken form sådan information förvaras, 

vii) ”införing”: alla sätt varigenom infor-
mation tillförs patentmyndighetens register, 
 

viii) ”sökande”: den person, som i pa-
tentmyndighetens register, i enlighet med 
tillämplig nationell lag, anges som den som 
söker patentet eller som ger in eller fullföl-
jer ansökan, 

ix) ”innehavare”: den person som i pa-
tentmyndighetens register anges som inne-
havaren av patentet, 

x) ”ombud”: ett ombud i enlighet med na-
tionell lag, 

xi) ”signatur”: varje form för självidenti-
fikation.  

xii) ”ett språk som godtas av patentmyn-

Article 1

Abbreviated Expressions  

For the purposes of this Treaty, unless 
expressly stated otherwise: 

 
(i) “Office” means the authority of a Con-

tracting Party entrusted with the granting of 
patents or with other matters covered by 
this Treaty; 

(ii) “application” means an application  
for the grant of a patent, as referred to in 
Article 3; 

(iii) “patent” means a patent as referred to 
in Article 3; 

(iv) references to a “person” shall be con-
strued as including, in particular, a natural 
person and a legal entity; 

(v) “communication” means any applica-
tion, or any request, declaration, document, 
correspondence or other information relat-
ing to an application or patent, whether re-
lating to a procedure under this Treaty or 
not, which is filed with the Office; 

(vi) “records of the Office” means the col-
lection of information maintained by the 
Office, relating  to and including the appli-
cations filed with, and the patents granted 
by, that Office or another authority with ef-
fect for the Contracting Party concerned, ir-
respective of the medium in which such in-
formation is maintained; 

(vii) “recordation” means any act of in-
cluding information in the records of the 
Office;  

(viii) “applicant” means the person whom 
the records of the Office show, pursuant to 
the applicable law, as the person who is ap-
plying for the patent, or as another person 
who is filing or prosecuting the application; 

(ix) “owner” means the person whom the 
records of the Office show as the owner of 
the patent; 

(x) “representative” means a representa-
tive under the applicable law; 

(xi) “signature” means any means of self-
identification; 

(xii) “a language accepted by the Office” 
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digheten”: vilket som helst av de språk som 
patentmyndigheten godtar för det ifrågava-
rande förfarandet hos patentmyndigheten,  

xiii) ”översättning”: en översättning till 
det språk som godtas av patentmyndigheten 
eller, i förekommande fall, en transkribe-
ring till det alfabet eller den teckenuppsätt-
ning som godtas av patentmyndigheten, 

xiv) ”förfarande hos patentmyndigheten”: 
varje förfarande i ärende hos patentmyn-
digheten som rör en ansökan eller ett patent, 

xv) där annat ej följer av sammanhanget 
skall ord i singularform omfatta pluralform 
och omvänt, samt maskulinpronomina om-
fatta femininumpronomina, 

xvi) ”Pariskonventionen”: Pariskonven-
tionen för skydd av industriell äganderätt, 
undertecknad den 20 mars 1883, i lydelse 
med beslutade ändringar, 

xvii) ”Patentsamarbetskonventionen”: 
Konventionen om patentsamarbete, under-
tecknad den 19 juni 1970, jämte tillhörande 
tillämpningsföreskrifter och förvaltningsdi-
rektiv, i lydelse med beslutade ändringar, 

 
xviii) ”fördragsslutande part”: en stat eller 

mellanstatlig organisation som är part till 
detta fördrag, 

xix) ”tillämplig lag”: i fråga om fördrags-
slutande part som är en stat, den statens lag, 
och i fråga om en fördragsslutande part som 
är en mellanstatlig organisation, den rätts-
ordning enligt vilken den mellanstatliga or-
ganisationen verkar, 

xx) ”ratifikationsinstrument” omfattar 
bl.a. instrument för godtagande eller god-
kännande,  

xxi) ”organisationen”: Världsorganisatio-
nen för den intellektuella äganderätten, 

xxii) ”Internationella byrån”: organisatio-
nens internationella byrå, 

xxiii) ”generaldirektören”: Organisatio-
nens generaldirektör. 

means any one language accepted by the 
Office for the relevant procedure before the 
Office; 

(xiii) “translation” means a translation 
into a language or, where appropriate, a 
transliteration into an alphabet or character 
set, accepted by the Office; 
 

(xiv) “procedure before the Office” means 
any procedure in proceedings before the Of-
fice with respect to an application or patent; 

(xv) except where the context indicates 
otherwise, words in the singular include the 
plural, and vice  versa, and masculine per-
sonal pronouns include the feminine;  

(xvi) “Paris Convention” means the Paris 
Convention for the Protection of Industrial 
Property, signed on March 20, 1883, as re-
vised and amended;  

(xvii) “Patent Cooperation Treaty” means 
the Patent Cooperation Treaty, signed on 
June 19, 1970, together with the Regula-
tions and the Administrative Instructions 
under that Treaty, as revised, amended and 
modified; 

(xviii) “Contracting Party” means any 
State or inter-governmental organization 
that is party to this Treaty;  

(xix) “applicable law” means, where the 
Contracting Party is a State, the law of that 
State and, where the Contracting Party is an 
intergovernmental organization, the legal 
enactments under which that intergovern-
mental organization operates; 

(xx) “instrument of ratification” shall be 
construed as including instruments of ac-
ceptance or approval; 

(xxi) “Organization” means the World In-
tellectual Property Organization; 

(xxii) “International Bureau” means the 
International Bureau of the Organization; 

(xxiii) “Director General” means the Di-
rector General of the Organization.  

 
Artikel 2 

Allmänna principer 

1. [Mer gynnsamma krav] En fördrags-
slutande part har rätt att tillämpa krav vilka, 
från sökandes och innehavares utgångs-
punkt, är mer gynnsamma än vad som följer 

Article 2

General Principles 

(1) [More Favourable Requirements] A 
Contracting Party shall be free to provide 
for requirements which, from the viewpoint 
of applicants and owners, are more favour-
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av detta fördrag och dess tillämpningsföre-
skrifter, utom såvitt avser artikel 5. 

 
2. [Ingen reglering av materiell patent-

rätt] Ingenting i detta fördrag eller dess till-
lämpningsföreskrifter är avsett att tolkas 
som någon inskränkning i fördragsslutande 
parters rätt att, med avseende på tillämplig 
materiell patenträtt, föreskriva de krav de 
finner för gott. 

able than the requirements referred to in 
this Treaty and the Regulations, other than 
Article 5. 

(2) [No Regulation of Substantive Patent 
Law] Nothing in this Treaty or the Regula-
tions is intended to be construed as pre-
scribing anything that would limit the free-
dom of a Contracting Party to prescribe 
such requirements of the applicable sub-
stantive law relating to patents as it desires. 

 
Artikel 3 

Ansökningar och patent på vilka fördraget 
är tillämpligt 

1. [Ansökningar] a) Bestämmelserna i 
detta fördrag och dess tillämpningsföre-
skrifter tillämpas på nationella och regiona-
la ansökningar om patent på uppfinningar 
och om tilläggspatent, vilka ges in till en 
fördragsslutande parts patentmyndighet el-
ler för dess räkning och vilka är: 

i) ansökningar av sådant slag som får ges 
in som internationella ansökningar enligt 
patentsamarbetskonventionen,  

ii) avdelade ansökningar av sådant slag 
som avses i punkt i) ovan för patent på upp-
finningar eller tilläggspatent som avses i ar-
tikel 4G.1 eller 2 i Pariskonventionen. 
 

b) Om inte annat följer av patentsamar-
betskonventionen tillämpas bestämmelserna 
i detta fördrag och dess tillämpningsföre-
skrifter på sådana internationella ansök-
ningar för patent på uppfinningar och för 
tilläggspatent, som avses i patentsamarbets-
konventionen, med avseende på: 

i) tidsfrister hos en fördragsslutande parts 
patentmyndighet som gäller enligt artikel 
22 och 39.1 i patentsamarbetskonventionen, 
 

ii) förfarande som inletts på eller efter den 
dag då handläggning eller prövning av den 
internationella ansökningen får påbörjas en-
ligt artikel 23 eller 40 i patentsamarbets-
konventionen. 

2. [Patent] Bestämmelserna i detta för-
drag och dess tillämpningsföreskrifter till-
lämpas på nationella och regionala patent 
på uppfinningar, och på nationella och regi-
onala tilläggspatent, vilka har meddelats 
med verkan för en fördragsslutande part. 

Article 3 

Applications and Patents to Which the 
Treaty Applies 

(1) [Applications] (a) The provisions of 
this Treaty and the Regulations shall apply 
to national and regional applications for 
patents for invention and for invention and 
for patents of addition, which are filed with 
or for the Office of a Contracting Party, and 
which are: 

(i) types of applications permitted to be 
filed as international applications under the 
Patent Cooperation Treaty; 

(ii) divisional applications of the types of 
applications referred to in item (i), for pat-
ents for invention or for patents of addition, 
as referred to in Article 4G(1) or (2) of the 
Paris Convention. 

(b) Subject to the provisions of the Patent 
Cooperation Treaty, the provisions of this 
Treaty and the Regulations shall apply to 
international applications, for patents for 
invention and for patents of addition, under 
the Patent Cooperation Treaty: 

 
(i) in respect of the time limits applicable 

under Articles 22 and 39 (1) of the Patent 
Cooperation Treaty in the Office of a Con-
tracting Party; 

(ii) in respect of any procedure com-
menced on or after the date on which pro-
cessing or examination of the international 
application may start under Article 23 or 40 
of that Treaty. 

(2) [Patents] The provisions of this Treaty 
and the Regulations shall apply to national 
and regional patents for invention, and to 
national and regional patents of addition, 
which have been granted with effect for a 
Contracting Party.  
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Artikel 4 

Undantag för säkerhetsintressen  

Ingenting i detta fördrag och dess  till-
lämpningsföreskrifter begränsar rätten för 
en fördragsslutande part att vidta de åtgär-
der som den finner nödvändiga för tillvara-
tagande av väsentliga säkerhetsintressen. 

Article 4 

Security Exception 

Nothing in this Treaty and the Regula-
tions shall limit the freedom of a Contract-
ing Party to take any action it deems neces-
sary for the preservation of essential secur-
ity interests. 

 
Artikel 5 

Ingivningsdag 

1. [Vad en ansökan skall innehålla] 
a) En fördragsslutande part skall, om an-

nat inte följer av punkterna 2—8 nedan el-
ler av tillämpningsföreskrifterna, föreskriva 
att ingivningsdagen för en ansökan skall 
vara den dag, då dess patentmyndighet er-
hållit samtliga följande uppgifter, ingivna, 
med valfrihet för sökanden, på papper eller 
i den form som i övrigt medges av patent-
myndigheten för ändamålet att fastställa in-
givningsdag: 

i) En uttrycklig eller underförstådd upp-
lysning om att uppgifterna är avsedda att 
utgöra en ansökan, 

ii) Upplysningar som möjliggör identifi-
kation av sökanden eller som gör det möj-
ligt för patentmyndigheten att kontakta sö-
kanden, 

iii) En del som vid ytligt betraktande 
framstår som en beskrivning. 

b) En fördragsslutande part får för ända-
målet att fastställa ingivningsdag godta en 
ritning såsom den del vilken avses i a) iii) 
ovan. 

c) För ändamålet att fastställa ingivnings-
dag får en fördragsslutande part kräva både 
uppgifter som möjliggör identifikation av 
sökanden och upplysningar som gör det 
möjligt för patentmyndigheten att kontakta 
sökanden, eller får patentmyndigheten så-
som upplysningar enligt a) ii) ovan godta 
bevisning som möjliggör identifikation av 
sökanden eller som gör det möjligt för pa-
tentmyndigheten att kontakta sökanden. 

2. [Språk] a) En fördragsslutande part får 
kräva att upplysningar som avses i punkt 
1.a) i) och ii) är på ett språk som godtas av 
patentmyndigheten. 

Article 5 

Filing Date 

(1) [Elements of Application]  
(a) Except as otherwise prescribed in the 

Regulations, and subject to paragraphs (2) 
to (8), a Contracting Party shall provide that 
the filing date of an application shall be the 
date on which its Office has received all of 
the following elements, filed, at the option 
of the applicant, on paper or as otherwise 
permitted by the Office for the purposes of 
the filing date: 

 
(i) an express or implicit indication to the 

effect that the elements are intended to be 
an application; 

(ii) indications allowing the identity of the 
applicant to be established or allowing the 
applicant to be contacted by the Office; 

 
(iii) a part which on the face of it appears 

to be a description. 
(b) A Contracting Party may, for the pur-

poses of the filing date, accept a drawing as 
the element referred to in subparagraph 
(a)(iii). 

(c) For the purposes of the filing date, a 
Contracting Party may require both infor-
mation allowing the identity of the appli-
cant to be established and information al-
lowing the applicant to be contacted by the 
Office, or it may accept evidence allowing 
the identity of the applicant to be estab-
lished or allowing the applicant to be con-
tacted by the Office, as the element referred 
to in subparagraph (a)(ii). 

(2) [Language] (a) A Contracting Party 
may require that the indications referred to 
in paragraph (1)(a)(i) and (ii) be in a lan-
guage accepted by the Office. 
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b) Den del som avses i punkt 1.a) iii) får, 
för ändamålet att fastställa ingivningsdag, 
ges in på vilket språk som helst. 

3. [Underrättelse] Om ansökan inte upp-
fyller ett eller flera av de krav som den för-
dragsslutande parten ställt upp i enlighet 
med punkterna 1 och 2, skall patentmyn-
digheten så snart det låter sig göra underrät-
ta sökanden och ge denne möjlighet att upp-
fylla kraven och att yttra sig inom den tids-
frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna. 

4. [Senare kravuppfyllelse] a) Om ett eller 
flera av de krav, som den fördragsslutande 
parten ställt upp i enlighet med punkterna 1 
och 2, inte har uppfyllts genom ansökan, 
såsom ursprungligen ingiven, skall, om an-
nat inte följer av b) nedan och av punkt 6, 
vara den senare dag, då alla de krav, som 
den fördragsslutande parten tillämpar i en-
lighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts. 

 
b) En fördragsslutande part får föreskriva 

att en ansökan skall anses som ej ingiven, 
då ett eller flera av de krav som avses i a) 
ovan inte har uppfyllts inom den tidsfrist 
som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. 
När ansökan har ansetts ej ingiven, skall pa-
tentmyndigheten underrätta sökanden om 
detta och ange skälen för det. 
 
 

5. [Underrättelse om saknade delar av 
beskrivning eller ritning] Om patentmyn-
digheten vid prövning av frågan om ingiv-
ningsdag finner att en del av beskrivningen 
förefaller saknas i ansökan, eller att det 
hänvisas till en ritning vilken förefaller sak-
nas i ansökan, skall patentmyndigheten sna-
rast underrätta sökanden om detta. 
 

6. [Ingivningsdag då saknade delar av 
beskrivning eller ritning ges in]  

a) Om en saknad del av beskrivningen el-
ler en saknad ritning ges in till patentmyn-
digheten inom den tidsfrist som föreskrivs i 
tillämpningsföreskrifterna, skall den delen 
av beskrivningen eller ritningen fogas till 
ansökan och, om annat inte följer av b) och 
c) nedan, ingivningsdagen vara den senaste 
av de dagar då patentmyndigheten mottagit 
den saknade delen av beskrivningen eller 

(b) The part referred to in paragraph 
(1)(a)(iii) may, for the purposes of the filing 
date, be filed in any language. 

(3) [Notification] Where the application 
does not comply with one or more of the 
requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) and (2), the Of-
fice shall, as soon as practicable, notify the 
applicant, giving the opportunity to comply 
with any such requirement, and to make ob-
servations, within the time limit prescribed 
in the Regulations. 

(4) [Subsequent Compliance with Re-
quirements] (a) Where one or more of the 
requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) and (2) are not 
complied with in the application as initially 
filed, the filing date shall, subject to sub-
paragraph (b) and paragraph (6), be the date 
on which all of the requirements applied by 
the Contracting Party under paragraphs (1) 
and (2) are subsequently complied with. 

(b) A Contracting Party may provide that, 
where one or more of the requirements re-
ferred to in subparagraph (a) are not com-
plied with within the time limit prescribed 
in the Regulations, the application shall be 
deemed not to have been filed. Where the 
application is deemed not to have been 
filed, the Office shall notify the applicant 
accordingly, indicating the reasons there-
fore. 

(5) [Notification Concerning Missing Part 
of Description or Drawing] Where, in es-
tablishing the filing date, the Office finds 
that a part of the description appears to be 
missing from the application, or that the ap-
plication refers to a drawing which appears 
to be missing from the application, the Of-
fice shall promptly notify the applicant ac-
cordingly. 

(6) [Filing Date Where Missing Part of 
Description or Drawing Is Filed]  

(a) Where a missing part of the descrip-
tion or a missing drawing is filed with the 
Office within the time limit prescribed in 
the Regulations, that part of the description 
or drawing shall be included in the applica-
tion, and, subject to subparagraphs (b) and 
(c), the filing date shall be the date on 
which the Office has received that part of 
the description or that drawing, or the date 
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ritningen i fråga, eller då alla de krav, som 
den fördragsslutande parten tillämpar i en-
lighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts. 
 

b) Om den saknade delen av beskrivning-
en eller den saknade ritningen ges in enligt 
a) ovan för komplettering av en ansökan, 
beträffande vilken prioritet från en äldre an-
sökan åberopas den dag då patentmyndig-
heten mottog en eller flera uppgifter som 
avses i punkt 1.a), skall, om sökanden begär 
det inom den tidsfrist och i den ordning som 
föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, vara 
den dag då alla krav, som den fördrags-
slutande parten tillämpar i enlighet med 
punkterna 1 och 2, är uppfyllda. 
 
 
 

c) Om den saknade del av beskrivningen 
eller den saknade ritning som givits in en-
ligt a) ovan återtas inom en tidsfrist som be-
stäms av den fördragsslutande parten, skall 
ingivningsdagen vara den dag, då de krav, 
som den fördragsslutande parten tillämpar i 
enlighet med punkterna 1 och 2, är uppfyll-
da. 

7. [Ersättning av beskrivning och ritning-
ar med en hänvisning till en tidigare ingiven 
ansökan] a) Om det när en ansökan ges in 
hänvisas, i den ordning som föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna och på ett språk 
som godtas av patentmyndigheten, till en 
tidigare ingiven ansökan, skall, för ändamå-
let att fastställa ingivningsdag, hänvisning-
en ersätta beskrivningen och ritningar. 

b) Om de krav som avses i a) ovan inte 
uppfylls, skall ansökan anses som ej ingi-
ven. När ansökan har ansetts ej ingiven, 
skall patentmyndigheten underrätta sökan-
den om detta och ange skälen för det.  
 
 

8. [Undantag] Ingenting i denna artikel 
skall begränsa: 

i) den rätt som enligt artikel 4G.1 eller 2 i 
Pariskonventionen gäller för sökanden att 
som dag för en sådan avdelad ansökan, som 
avses i den nämnda artikeln, bibehålla da-
gen för den ursprungliga ansökan, som av-
ses i samma artikel, samt rätten till prioritet, 
om sådan föreligger, 

on which all of the requirements applied by 
the Contracting Party under paragraphs (1) 
and (2) are complied with, whichever is 
later. 

(b) Where the missing part of the descrip-
tion or the missing drawing is filed under 
subparagraph (a) to rectify its omission 
from an application which, at the date on 
which one or more elements referred to in 
paragraph (1)(a) were first received by the 
Office, claims the priority of an earlier ap-
plication, the filing date shall, upon the re-
quest of the applicant filed within a time 
limit prescribed in the Regulations, and 
subject to the requirements prescribed in the 
Regulations, be the date on which all the 
requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) and (2) are 
complied with. 

(c) Where the missing part of the descrip-
tion or the missing drawing filed under 
subparagraph (a) is withdrawn within a time 
limit fixed by the Contracting Party, the fil-
ing date shall be the date on which the re-
quirements applied by the Contracting Party 
under paragraphs (1) and (2) are complied 
with. 

(7) [Replacing Description and Drawings 
by Reference to a Previously Filed Applica-
tion] (a) Subject to the requirements pre-
scribed in the Regulations, a reference, 
made upon the filing of the application, in a 
language accepted by the Office, to a previ-
ously filed application shall, for the pur-
poses of the filing date of the application, 
replace the description and any drawings. 

(b) Where the requirements referred to in 
subparagraph (a) are not complied with, the 
application may be deemed not to have 
been filed. Where the application is deemed 
not to have been filed, the Office shall no-
tify the applicant accordingly,indicating the 
reasons therefore. 

(8) [Exceptions] Nothing in this Article 
shall limit: 

(i) the right of an applicant under Article 
4G(1) or (2) of the Paris Convention to pre-
serve, as the date of a divisional application 
referred to in that Article, the date of the 
initial application referred to in that Article 
and the benefit of the right of priority, if 
any;  
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ii) friheten för en fördragsslutande part att 
ställa upp de krav som är nödvändiga för att 
en ingivningsdag från en tidigare ansökan 
skall få utnyttjas för en ansökan av något 
sådant slag som föreskrivs i tillämpningsfö-
reskrifterna. 

(ii) the freedom of a Contracting Party to 
apply any requirements necessary to accord 
the benefit of the filing date of an earlier 
application to an application of any type 
prescribed in the Regulations. 

 
Artikel 6 

Ansökan 

1. [Ansökans form eller innehåll] Ingen 
fördragsslutande part får, om annat inte föl-
jer av detta fördrag, ställa upp krav beträf-
fande en ansökans form eller innehåll som 
avviker från: 
 

i) de krav beträffande form eller innehåll 
som gäller för internationella ansökningar 
enligt patentsamarbetskonventionen, 
 

ii) de krav beträffande form eller innehåll 
som med stöd av patentsamarbetskonven-
tionen får ställas upp av en patentmyndighet 
i, eller som verkar för, en stat som är part i 
den konventionen, när handläggningen eller 
prövningen av en sådan internationell ansö-
kan som avses i artikel 23 eller 40 av 
nämnda konvention har påbörjats,  

iii) de ytterligare krav som föreskrivs i 
tillämpningsföreskrifterna.  

2. [Ansökningsblankett] a) En fördrags-
slutande part får kräva att en ansökans in-
nehåll som överensstämmer med innehållet 
i en begäran för en internationell ansökan 
enligt patentsamarbetskonventionen skall 
anges i en av den fördragsslutande parten 
föreskriven ansökningsblankett. En för-
dragsslutande part får också kräva att sådant 
innehåll som i övrigt är tillåtet enligt punkt 
1 ii) eller som med stöd av punkt 1 iii) före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna skall an-
ges i samma slags ansökningsblankett.  

b) Trots vad som sägs i a) ovan skall en 
fördragsslutande part, med iakttagande av 
vad som gäller enligt artikel 8.1, godta att 
det innehåll som avses i a) ovan anges i en 
ansökningsblankett som föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna. 

3. [Översättning] En fördragsslutande part 
får kräva översättning av alla delar av ansö-
kan som inte är på ett språk som godtas av 

Article 6 

Application 

(1) [Form or Contents of Application] 
Except where otherwise provided for by 
this Treaty, no Contracting Party shall re-
quire compliance with any requirement re-
lating to the form or contents of an applica-
tion different from or additional to: 

(i) the requirements relating to form or 
contents which are provided for in respect 
of international applications under the
Patent Cooperation Treaty;  

(ii) the requirements relating to form or 
contents compliance with which, under the 
Patent Cooperation Treaty, may be required 
by the Office of, or acting for, any State 
party to that Treaty once the processing or 
examination of an international application, 
as referred to in Article 23 or 40 of the said 
Treaty, has started; 

(iii) any further requirements prescribed 
in the Regulations. 

(2) [Request Form] (a) A Contracting 
Party may require that the contents of an 
application which correspond to the con-
tents of the request of an international ap-
plication under the Patent Cooperation 
Treaty be presented on a request Form pre-
scribed by that Contracting Party. A Con-
tracting Party may also require that any fur-
ther contents allowed under paragraph 
(1)(ii) or prescribed in the Regulations pur-
suant to paragraph (1)(iii) be contained in 
that request Form. 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), 
and subject to Article 8(1), a Contracting 
Party shall accept the presentation of the 
contents referred to in subparagraph (a) on 
a request Form provided for in the Regula-
tions. 

(3) [Translation] A Contracting Party 
may require a translation of any part of the 
application that is not in a language ac-
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partens patentmyndighet. Därutöver får en 
fördragsslutande part, när de delar av ansö-
kan, som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna, är på ett språk som godtas av patent-
myndigheten, kräva översättning av dessa 
delar till ettvart annat språk som godtas av 
patentmyndigheten. 

4. [Avgifter] En fördragsslutande får krä-
va att avgifter skall erläggas för ansökan. 
En fördragsslutande part får tillämpa pa-
tentsamarbetskonventionens bestämmelser 
rörande betalning av ansökningsavgifter. 
 

5. [Prioritetsdokument] När prioritet från 
en äldre ansökan begärs, får en fördrags-
slutande part kräva att en kopia av den äldre 
ansökan och, om den äldre ansökan inte är 
på ett språk som godtas av patentmyndighe-
ten, en översättning ges in i överensstäm-
melse med vad som föreskrivs i tillämp-
ningsföreskrifterna. 

6. [Bevisning] En fördragsslutande part 
får kräva att bevisning rörande en uppgift, 
som avses i punkt 1 eller 2 eller i en priori-
tetsförklaring, eller rörande en översättning 
som avses i punkt 3 eller 5, ges in till pa-
tentmyndigheten i ansökningsärendet en-
dast då patentmyndigheten har befogad an-
ledning att ifrågasätta riktigheten av uppgif-
ten eller översättningen. 
 

7. [Underrättelse] Om ett eller flera av de 
krav som den fördragsslutande parten ställt 
upp i med stöd av punkterna 1—6 inte upp-
fylls, skall patentmyndigheten underrätta 
sökanden och ge denne möjlighet att upp-
fylla kraven och att yttra sig inom den tids-
frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna.  

8. [Bristande kravuppfyllelse] a) Om ett 
eller flera av de krav, som den fördrags-
slutande parten ställt upp med stöd av punk-
terna 1—6, inte har uppfyllts inom den tids-
frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna, får, om annat inte följer av b) ovan 
och artiklarna 5 och 10, den fördragsslutan-
de parten tillämpa sådana påföljder som 
gäller enligt dess lag. 

b) Om ett krav, som en fördragsslutande 
part med avseende på prioritetsbegäran 
ställt upp med stöd av punkt 1, 5 eller 6, 
inte har uppfyllts inom den tidsfrist som fö-

cepted by its Office. A Contracting Party 
may also require a translation of the parts of 
the application, as prescribed in the Regula-
tions, that are in a language accepted by the 
Office, into any other languages accepted 
by that Office. 
 

(4) [Fees] A Contracting Party may re-
quire that fees be paid in respect of the ap-
plication. A Contracting Party may apply 
the provisions of the Patent Cooperation 
Treaty relating to payment of application 
fees. 

(5) [Priority Document] Where the prior-
ity of an earlier application is claimed, a 
Contracting Party may require that a copy 
of the earlier application, and a translation 
where the earlier application is not in a lan-
guage accepted by the Office, be filed in 
accordance with the requirements pre-
scribed in the Regulations. 

(6) [Evidence] A Contracting Party may 
require that evidence in respect of any mat-
ter referred to in paragraph (1) or (2) or in a 
declaration of priority, or any translation re-
ferred to in paragraph (3) or (5), be filed 
with its Office in the course of the process-
ing of the application only where that Of-
fice may reasonably doubt the veracity of 
that matter or the accuracy of that transla-
tion. 

(7) [Notification] Where one or more of 
the requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) to (6) are not 
complied with, the Office shall notify the 
applicant, giving the opportunity to comply 
with any such requirement, and to make ob-
servations, within the time limit prescribed 
in the Regulations. 

(8) [Non-Compliance with Requirements] 
(a) Where one or more of the requirements 
applied by the Contracting Party under 
paragraphs (1) to (6) are not complied with 
within the time limit prescribed in the 
Regulations, the Contracting Party may, 
subject to subparagraph (b) and Articles 5 
and 10, apply such sanction as is provided 
for in its law. 

(b) Where any requirement applied by the 
Contracting Party under paragraph (1), (5) 
or (6) in respect of a priority claim is not 
complied with within the time limit pre-
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reskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, 
om annat inte följer av artikel 13, prioritets-
begäran anses ej ha gjorts. Inga andra på-
följder får tillämpas, utöver vad som följer 
av artikel 5.7 b). 

scribed in the Regulations, the priority 
claim may, subject to Article 13, be deemed 
non-existent. Subject to Article 5(7)(b), no 
other sanctions may be applied. 
 

 
Artikel 7 

Representation 

1. [Ombud] a) En fördragsslutande part 
får kräva att ett ombud som anlitas för ett 
förfarande hos patentmyndigheten skall: 

 
i) vara berättigad enligt tillämplig lag att 

uppträda inför patentmyndigheten i ärenden 
om ansökningar och patent, 

ii) uppge som sin adress en adress på ett 
territorium föreskrivet av den fördrags-
slutande parten. 

b) Om annat inte följer av c) nedan skall 
en åtgärd som med avseende på ett förfa-
rande hos patentmyndigheten företas av el-
ler gentemot ett ombud, som uppfyller de 
krav som den fördragsslutande parten ställt 
upp i enlighet med a) ovan, ha verkan som 
en åtgärd företagen av eller gentemot sö-
kanden, innehavaren eller den person som i 
övrigt utsett ombudet. 

c) En fördragsslutande part får, då fråga 
är om ed eller försäkran eller återkallelse av 
fullmakt, föreskriva att ombudets signatur 
inte skall ha verkan som signatur för sökan-
den, innehavaren eller den person som i öv-
rigt utsett ombudet. 
 

2. [Obligatorisk representation] a) En 
fördragsslutande part får kräva att en sö-
kande, innehavare eller annan person utser 
ett ombud för alla förfaranden hos patent-
myndigheten, dock att en ingivare, en sö-
kande, en innehavare eller annan person 
själv får uppträda inför patentmyndigheten i 
följande angelägenheter: 
 

i) Ingivande av en ansökan för ändamålet 
att få ingivningsdag fastställd, 

ii) Åtgärd som enbart innefattar betalning 
av en avgift, 

iii) Andra åtgärder som föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna, 

iv) Mottagande eller svar på underrättelse 

Article 7

Representation 

(1) [Representatives] (a) A Contracting 
Party may require that a representative ap-
pointed for the purposes of any procedure 
before the Office: 

(i) have the right, under the applicable 
law, to practice before the Office in respect 
of applications and patents; 

(ii) provide, as his address, an address on 
a territory prescribed by the Contracting 
Party. 

(b) Subject to subparagraph (c), an act, 
with respect to any procedure before the 
Office, by or in relation to a representative 
who complies with the requirements ap-
plied by the Contracting Party under sub-
paragraph (a), shall have the effect of an act 
by or in relation to the applicant, owner or 
other interested person who appointed that 
representative. 

(c) A Contracting Party may provide that, 
in the case of an oath or declaration or the 
revocation of a power of attorney, the sig-
nature of a representative shall not have the 
effect of the signature of the applicant, 
owner or other interested person who ap-
pointed that representative. 

(2) [Mandatory Representation] (a) A 
Contracting Party may require that an ap-
plicant, owner or other interested person 
appoint a representative for the purposes of 
any procedure before the Office, except that 
an assignee of an application, an applicant, 
owner or other interested person may act 
himself before the Office for the following 
procedures: 

(i) the filing of an application for the pur-
poses of the filing date;  

(ii) the mere payment of a fee; 
 
(iii) any other procedure as prescribed in 

the Regulations;  
(iv) the issue of a receipt or notification 
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från patentmyndigheten som hänför sig till 
någon åtgärd enligt i)—iii) ovan. 

b) Avgift för vidmakthållande får betalas 
av vem som helst. 

3. [Förordnande av ombud] En fördrags-
slutande part skall godta att ett förordnande 
av ombud ges in till patentmyndigheten i 
den ordning som föreskrivs i tillämpnings-
föreskrifterna. 

4. [Förbud mot ytterligare krav] Ingen 
fördragsslutande part får, med avseende på 
angelägenheter som avses i punkterna 1—3, 
ställa upp andra formella krav än som där 
avses, utom då annat föreskrivs i tillämp-
ningsföreskrifterna. 
 
 

5. [Underrättelse] Om ett eller flera av de 
krav, som den fördragsslutande parten ställt 
upp i enlighet med punkterna 1—3, inte har 
uppfyllts, skall patentmyndigheten under-
rätta ingivaren av ansökan, sökanden, inne-
havaren eller annan berörd person och ge 
vederbörande möjlighet att uppfylla kraven 
och att yttra sig inom den tidsfrist som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna. 

 
6. [Bristande kravuppfyllelse] a) Om ett 

eller flera av de krav, som den fördrags-
slutandeparten ställt upp i enlighet med 
punkterna 1—3, inte har uppfyllts inom den 
tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföre-
skrifterna, får den fördragsslutande parten 
tillämpa sådana påföljder som gäller enligt 
dess lag. 

by the Office in respect of any procedure 
referred to in items (i) to (iii). 

(b) A maintenance fee may be paid by 
any person. 

(3) [Appointment of Representative] A 
Contracting Party shall accept that the ap-
pointment of the representative be filed 
with the Office in a manner prescribed in 
the Regulations. 

(4) [Prohibition of Other Requirements] 
No Contracting Party may require that for-
mal requirements other than those referred 
to in paragraphs (1) to (3) be complied with 
in respect of the matters dealt with in those 
paragraphs, except where otherwise pro-
vided for by this Treaty or prescribed in the 
Regulations. 

(5) [Notification] Where one or more of 
the requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) to (3) are not 
complied with, the Office shall notify the 
assignee of the application, applicant, 
owner or other interested person, giving the 
opportunity to comply with any such re-
quirement, and to make observations, 
within the time limit prescribed in the 
Regulations. 

(6) [Non-Compliance with Requirements] 
(a) Where one or more of the requirements 
applied by the Contracting Party under 
paragraphs (1) to (3) are not complied with 
within the time limit prescribed in the 
Regulations, the Contracting Party may
apply such sanction as is provided for in its 
law. 

 
Artikel 8 

Kommunikationer; Adresser 

1. [Form och medel för överföring av 
kommunikationer] a) För andra fall än då 
fråga är om att fastställa ingivningsdag en-
ligt artikel 5.1 och fall då artikel 6.1 är till-
lämplig skall i tillämpningsföreskrifterna 
föreskrivas vilka krav en fördragsslutande 
part får ställa upp med avseende på form 
och medel för överföring av kommunika-
tioner. 

b) Ingen fördragsslutande part skall vara 
skyldig att godta ingivande av kommunika-
tioner annat än i pappersform. 

Article 8 

Communications; Addresses 

(1) [Form and Means of Transmittal of 
Communications](a) Except for the estab-
lishment of a filing date under Article 5(1), 
and subject to Article 6(1), the Regulations 
shall, subject to subparagraphs (b) to (d), 
set out the requirements which a Contract-
ing Party shall be permitted to apply as re-
gards the form and means of transmittal of 
communications. 

(b) No Contracting Party shall be obliged 
to accept the filing of communications other 
than on paper. 
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c) Ingen fördragsslutande part skall vara 
skyldig att utesluta ingivande av kommuni-
kationer i pappersform. 

d) En fördragsslutande part skall godta 
ingivande av kommunikationer i pappers-
form för ändamålet att en tidsfrist skall upp-
fyllas. 

2. [Kommunikationsspråk] En fördrags-
slutande part får, utom då annat är föreskrivet 
i detta fördrag eller i tillämpningsföreskrif-
terna, kräva att en kommunikation är på ett 
språk som godtas av patentmyndigheten. 

3. [Internationell blankettstandard] Trots 
vad som sägs i punkt 1.a skall en fördrags-
slutande part, om annat inte följer av punkt 
1.b och artikel 6.2. b), godta att innehållet i 
en kommunikation lämnas på en blankett 
som motsvarar internationell blankettstan-
dard för sådana kommunikationer, enligt 
vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna. 

4. [Signatur för kommunikationer]  
a) Om en fördragsslutande kräver signatur 

för en kommunikation skall denna fördrags-
slutande part godta varje slag av signatur 
som uppfyller de krav som föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna. 

b) Ingen fördragsslutande part får, med 
avseende på signaturer som kommuniceras 
med patentmyndigheten, kräva bevittnande, 
notariebestyrkande, äkthetsintyg, officiell 
registrering eller annan certifiering, utom då 
fråga är om domstolsliknande förfaranden 
eller det i övrigt föreskrivs i tillämpningsfö-
reskrifterna. 

c) En fördragsslutande part får, med iakt-
tagande av bestämmelsen i b) ovan, kräva 
att bevisning ges in till patentmyndigheten 
endast då denna har befogad anledning att 
ifrågasätta en signaturs äkthet. 

5. [Upplysningar i kommunikationer] En 
fördragsslutande part får kräva att en kom-
munikation innehåller en eller flera uppgif-
ter som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna. 

6. [Kommunikationsadress, delgivnings-
adress och annan adress] En fördrags-
slutande part får, i enlighet med vad som 
föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, krä-
va att en sökande, innehavare eller annan 
berörd person i en kommunikation uppger: 
 

(c) No Contracting Party shall be obliged 
to exclude the filing of communications on 
paper.  

(d) A Contracting Party shall accept the 
filing of communications on paper for the 
purpose of complying with a time limit. 
 

(2) [Language of Communications] A 
Contracting Party may, except where oth-
erwise provided for by this Treaty or the 
Regulations, require that a communication 
be in a language accepted by the Office. 

(3) [Model International Forms] Notwith-
standing paragraph (1) (a), and subject to 
paragraph (1) (b) and Article 6(2) (b), a 
Contracting Party shall accept the presenta-
tion of the contents of a communication on 
a Form which corresponds to a Model In-
ternational Form in respect of such a com-
munication provided for in the Regulations, 
if any. 

(4) [Signature of Communications]  
(a) Where a Contracting Party requires a 

signature for the purposes of any communi-
cation, that Contracting Party shall accept 
any signature that complies with the re-
quirements prescribed in the Regulations. 

(b) No Contracting Party may require the 
attestation, notarization, authentication, le-
galization or other certification of any sig-
nature which is communicated to its Office, 
except in respect of any quasijudicial pro-
ceedings or as prescribed in the Regula-
tions. 
 

(c) Subject to subparagraph (b), a Con-
tracting Party may require that evidence be 
filed with the Office only where the Office 
may reasonably doubt the authenticity of 
any signature. 

(5) [Indications in Communications] A 
Contracting Party may require that any 
communication contain one or more indica-
tions prescribed in the Regulations. 
 

(6) [Address for Correspondence, Ad-
dress for Legal Service and Other Address] 
A Contracting Party may, subject to any 
provisions prescribed in the Regulations, 
require that an applicant, owner or other in-
terested person indicate in any communica-
tion: 
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i) en adress för korrespondens,  
ii) en delgivningsadress,  
iii) en annan adress i enlighet med vad 

som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. 
7. [Underrättelse] Om ett eller flera av de 

krav i fråga om kommunikation, som den 
fördragsslutande parten ställt upp i enlighet 
med punkterna 1—6, inte har uppfyllts, 
skall patentmyndigheten underrätta sökan-
den, innehavaren eller annan berörd person 
och ge vederbörande möjlighet att uppfylla 
kraven och att yttra sig inom den tidsfrist 
som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. 
 

8. [Bristande kravuppfyllelse] Om ett eller 
flera av de krav, som den fördragsslutande 
parten ställt upp i enlighet med punkterna 
1—6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist 
som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, 
får, om annat inte följer av artiklarna 5 och 
10, den fördragsslutande parten tillämpa så-
dana påföljder som gäller enligt dess lag. 
 

(i) an address for correspondence;  
(ii) an address for legal service; 
(iii) any other address provided for in the 

Regulations. 
(7) [Notification] Where one or more of 

the requirements applied by the Contracting 
Party under paragraphs (1) to (6) are not 
complied with in respect of communica-
tions, the Office shall notify the applicant, 
owner or other interested person, giving the 
opportunity to comply with any such re-
quirement, and to make observations, 
within the time limit prescribed in the 
Regulations. 

(8) [Non-Compliance with Requirements] 
Where one or more of the requirements ap-
plied by the Contracting Party under para-
graphs (1) to (6) are not complied with 
within the time limit prescribed in the 
Regulations, the Contracting Party may, 
subject to Articles 5 and 10 and to any ex-
ceptions prescribed in the Regulations,
apply such sanction as is provided for in its 
law. 

 
 

Artikel 9 

Underrättelser 

1. [Giltig underrättelse] En underrättelse 
enligt detta fördrag eller tillämpningsföre-
skrifterna, som av patentmyndigheten sänds 
till en adress för korrespondens eller en 
delgivningsadress som anges i artikel 8.6 
eller till någon annan adress som föreskrivs 
i tillämpningsföreskrifterna med avseende 
på tillämpningen av denna bestämmelse, 
skall, när underrättelsen är i överensstäm-
melse med vad som är föreskrivet om un-
derrättelsen i fråga, anses giltig enligt detta 
föredrag och tillämpningsföreskrifterna. 

2. [Om upplysningar som möjliggör kon-
takt inte har givits in] Ingenting i detta för-
drag eller tillämpningsföreskrifterna skall 
innebära skyldighet för en fördragsslutande 
part att sända en underrättelse till en sökan-
de, ägare eller annan berörd person, om 
upplysningar, som möjliggör identifikation 
av sökanden eller som gör det möjligt för 
patentmyndigheten att kontakta sökanden, 
inte har givits in till patentmyndigheten. 

Article 9 

Notifications 

(1) [Sufficient Notification] Any notifica-
tion under this Treaty or the Regulations 
which is sent by the Office to an address for 
correspondence or address for legal service 
indicated under Article 8(6), or any other 
address provided for in the Regulations for 
the purpose of this provision, and which 
complies with the provisions with respect to 
that notification, shall constitute a sufficient 
notification for the purposes of this Treaty 
and the Regulations. 
 

(2) [If Indications Allowing Contact Were 
Not Filed] Nothing in this Treaty and in the 
Regulations shall oblige a Contracting Party 
to send a notification to an applicant, owner 
or other interested person, if indications al-
lowing that applicant, owner or other inter-
ested person to be contacted have not been 
filed with the Office. 
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3. [Underlåten underrättelse] Den 
omständighet att en patentmyndighet inte 
underrättar en sökande, innehavare eller an-
nan berörd person om bristande uppfyllelse 
av krav enligt detta fördrag eller tillämp-
ningsföreskrifterna befriar inte sökanden, 
innehavaren eller den annars berörda perso-
nen från skyldigheten att uppfylla kravet, 
dock att bestämmelsen i artikel 10.1 gäller. 

(3) [Failure to Notify] Subject to Article 
10(1), where an Office does not notify an 
applicant, owner or other interested person 
of a failure to comply with any requirement 
under this Treaty or the Regulations, that 
absence of notification does not relieve that 
applicant, owner or other interested person 
of the obligation to comply with that re-
quirement. 

 
Artikel 10 

Patents giltighet; Upphävande 

1. [Patents giltighet som inte påverkas av 
bristande uppfyllelse av vissa formella 
krav] Det förhållandet att ett eller flera av 
de formella krav som avses i artikel 6.1, 
6.2, 6.4 och 6.5 samt artikel 8.1—4 inte har 
uppfyllts för en ansökan får inte utgöra 
grund för upphävande eller ogiltighetsför-
klaring av ett patent, vare sig helt eller del-
vis, utom då den bristande kravuppfyllelsen 
orsakats av bedrägligt uppsåt. 
 

2. [Tillfälle till yttrande, ändringar eller 
rättelser då fråga är om upphävande eller 
ogiltigförklaring] Ett patent får inte upphä-
vas eller förklaras ogiltigt, vare sig helt eller 
delvis, utan att innehavaren beretts möjlig-
het att inom en skälig tidsfrist yttra sig över 
tilltänkt upphävande eller ogiltigförklaring, 
och att göra ändringar och rättelser, då så-
dana är tillåtna enligt tillämplig lag. 
 

3. [Inget krav på särskilda förfaranden] 
Av punkt 1 och 2 följer ingen skyldighet att 
införa några särskilda rättsliga förfaranden 
för hävdande av patenträttigheter än som 
gäller för rättsvård i allmänhet. 

Article 10 

Validity of Patent; Revocation 

(1) [Validity of Patent Not Affected by 
Non-Compliance with Certain Formal Re-
quirements] Non-compliance with one or 
more of the formal requirements referred to 
in Articles 6(1), (2), (4) and (5) and 8(1) to 
(4) with respect to an application may not 
be a ground for revocation or invalidation 
of a patent, either totally or in part, except 
where the noncompliance with the formal 
requirement occurred as a result of a 
fraudulent intention. 

(2) [Opportunity to Make Observations, 
Amendments or Corrections in Case of In-
tended Revocation or Invalidation] A patent 
may not be revoked or invalidated, either 
totally or in part, without the owner being 
given the opportunity to make observations 
on the intended revocation or invalidation, 
and to make amendments and corrections 
where permitted under the applicable law, 
within a reasonable time limit. 

(3) [No Obligation for Special Pro-
cedures] Paragraphs (1) and (2) do not cre-
ate any obligation to put in place judicial 
procedures for the enforcement of patent 
rights distinct from those for the enforce-
ment of law in general. 

 
Artikel 11 

Lättnader med avseende på tidsfrister 

1. [Förlängning av tidsfrister] En för-
dragsslutande part får tillämpa en ordning 
för förlängning, den tid som föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna, av en tidsfrist som 
bestämts av patentmyndigheten och som 
avser en åtgärd i ett förfarande hos patent-

Article 11 

Relief in Respect of Time Limits 

(1) [Extension of Time Limits] A Con-
tracting Party may provide for the exten-
sion, for the period prescribed in the Regu-
lations, of a time limit fixed by the Office 
for an action in a procedure before the Of-
fice in respect of an application or a patent, 
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myndigheten i ett ärende om en ansökan el-
ler ett patent, förutsatt att detta begärs hos 
patentmyndigheten i enlighet med vad som 
föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och 
en sådan begäran ges in, efter den fördrags-
slutande partens val, antingen:  

i) innan tidsfristen har löpt ut, eller  
 

ii) efter det att tidsfristen har löpt ut men 
inom den tid som föreskrivs i tillämpnings-
föreskrifterna. 

2. [Fortsatt handläggning] När en sökan-
de eller innehavare inte har iakttagit en tids-
frist som bestämts av en fördragsslutande 
parts patentmyndighet och som avser en åt-
gärd i ett förfarande hos patentmyndigheten 
i ett ärende om en ansökan eller ett patent, 
skall den fördragsslutande parten, om denna 
inte tillämpar en ordning för fristförläng-
ning enligt punkt 1.ii), sörja för fortsatt 
handläggning för ansökan eller patentet 
och, där så är nödvändigt, för återställande 
av sökandens eller innehavarens rättigheter 
med avseende på samma ansökan eller pa-
tent, förutsatt att: 

i) en begäran om detta görs hos patent-
myndigheten i enlighet med vad som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna, 

ii) begäran ges in och alla krav om åtgär-
der som den ifrågavarande tidsfristen avsett 
har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i 
tillämpningsföreskrifterna. 
 

3. [Undantag] Ingen fördragsslutande part 
skall vara skyldig att medge lättnader som 
avses i punkt 1 eller 2 med avseende på de 
undantag som föreskrivs i tillämpningsföre-
skrifterna. 

4. [Avgifter] En fördragsslutande får krä-
va att en avgift erläggs för en begäran enligt 
punkt 1 eller 2. 

5. [Förbud mot ytterligare krav] Ingen 
fördragsslutande part får, med avseende på 
lättnader som avses i punkterna 1 och 2, 
ställa upp andra krav än som avses i punkt 
1—4, utom då annat följer av detta fördrag 
eller föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. 
 
 

6. [Tillfälle till yttrande då fråga är om 
att avslå en begäran] En begäran enligt 
punkt 1 eller 2 får inte avslås utan att sö-

if a request to that effect is made to the Of-
fice in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations, and the re-
quest is filed, at the option of the Contract-
ing Party: 

 
(i) prior to the expiration of the time limit; 

or  
(ii) after the expiration of the time limit, 

and within the time limit prescribed in the 
Regulations. 

(2) [Continued Processing] Where an ap-
plicant or owner has failed to comply with a 
time limit fixed by the Office of a Contract-
ing Party for an action in a procedure before 
the Office in respect of an application or a 
patent, and that Contracting Party does not 
provide for extension of a time limit under 
paragraph (1)(ii), the Contracting Party 
shall provide for continued processing with 
respect to the application or patent and, if 
necessary, reinstatement of the rights of the 
applicant or owner with respect to that ap-
plication or patent, if: 
 

(i) a request to that effect is made to the 
Office in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations; 

(ii) the request is filed, and all of the re-
quirements in respect of which the time 
limit for the action concerned applied are 
complied with, within the time limit pre-
scribed in the Regulations. 

(3) [Exceptions] No Contracting Party 
shall be required to provide for the relief re-
ferred to in paragraph (1) or (2) with respect 
to the exceptions prescribed in the Regula-
tions. 

(4) [Fees] A Contracting Party may re-
quire that a fee be paid in respect of a re-
quest under paragraph (1) or (2). 

(5) [Prohibition of Other Requirements] 
No Contracting Party may require that re-
quirements other than those referred to in 
paragraphs (1) to (4) be complied with in 
respect of the relief provided for under 
paragraph (1) or (2), except where other-
wise provided for by this Treaty or pre-
scribed in the Regulations. 

(6) [Opportunity to Make Observations in 
Case of Intended Refusal] A request under 
paragraph (1) or (2) may not be refused 
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kanden eller innehavaren beretts möjlighet 
att inom en skälig tidsfrist yttra sig över till-
tänkt avslag. 
 

without the applicant or owner being given 
the opportunity to make observations on the 
intended refusal within a reasonable time 
limit. 

 
Artikel 12 

Återställande av rättigheter sedan patent-
myndigheten funnit att omsorg iakttagits el-

ler oavsiktlighet förelegat 

1. [Begäran] En fördragsslutande part 
skall, när en sökande eller innehavare inte 
har iakttagit en tidsfrist i ett förfarande hos 
patentmyndigheten och som direkt följd 
därav förlorat rättigheter med avseende på 
en ansökan eller ett patent, sörja för att pa-
tentmyndigheten återställer sökandens eller 
innehavarens förlorade rättigheter, förutsatt 
att: 
 

i) en begäran om detta görs hos patent-
myndigheten i enlighet med vad som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna, 

ii) begäran ges in och alla krav om åtgär-
der som den ifrågavarande tidsfristen avsett 
har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i 
tillämpningsföreskrifterna, 

 
iii) det i begäran anges skälen för att tids-

fristen inte iakttagits, och  
iv) patentmyndigheten finner att tids-

fristen försuttits trots att den omsorg som 
betingats av omständigheterna har iakttagits 
eller, om den fördragsslutande parten så 
medger, trots att dröjsmålet varit oavsikt-
ligt. 

2. [Undantag] Ingen fördragsslutande part 
skall vara skyldig att återställa rättigheter 
enligt punkt 1 med avseende på de undan-
tag som föreskrivs i tillämpningsföreskrif-
terna.  

3. [Avgifter] En fördragsslutande får krä-
va att en avgift erläggs för en begäran enligt 
punkt 1. 

4. [Bevisning] En fördragsslutande part 
får kräva att en förklaring eller annan be-
visning som styrker skäl som avses i punkt 
1. iii) ges in till patentmyndigheten inom 
den tid som föreskrivs i tillämpningsföre-
skrifterna. 

5. [Tillfälle till yttrande då fråga är om 

Article 12 

Reinstatement of Rights After a Finding of 
Due Care or Unintentionality by the Office 

 
(1) [Request] A Contracting Party shall 

provide that, where an applicant or owner 
has failed to comply with a time limit for an 
action in a procedure before the Office, and 
that failure has the direct consequence of 
causing a loss of rights with respect to an 
application or patent, the Office shall rein-
state the rights of the applicant or owner 
with respect to the application or patent 
concerned, if:  

(i) a request to that effect is made to the 
Office in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations; 

(ii) the request is filed, and all of the re-
quirements in respect of which the time 
limit for the said action applied are com-
plied with, within the time limit prescribed 
in the Regulations; 

(iii) the request states the reasons for the 
failure to comply with the time limit; and 

(iv) the Office finds that the failure to 
comply with the time limit occurred in spite 
of due care required by the circumstances 
having been taken or, at the option of the 
Contracting Party, that any delay was unin-
tentional. 

(2) [Exceptions] No Contracting Party 
shall be required to provide for the rein-
statement of rights under paragraph (1) with 
respect to the exceptions prescribed in the 
Regulations. 

(3) [Fees] A Contracting Party may re-
quire that a fee be paid in respect of a re-
quest under paragraph (1). 

(4) [Evidence] A Contracting Party may 
require that a declaration or other evidence 
in support of the reasons referred to in 
paragraph(1)(iii) be filed with the Office 
within a time limit fixed by the Office. 

 
(5) [Opportunity to Make Observations in 
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att avslå en begäran] En begäran enligt 
punkt 1 får inte avslås, vare sig helt eller 
delvis, utan att sökanden eller innehavaren 
beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist 
yttra sig över tilltänkt avslag. 

Case of Intended Refusal] A request under 
paragraph (1) may not be refused, totally or 
in part, without the requesting party being 
given the opportunity to make observations 
on the intended refusal within a reasonable 
time limit. 

 
Artikel 13 

Rättelse av eller tillägg till prioritetsbegä-
ran: Återställande av prioritetsrätt  

1. [Rättelse av eller tillägg till prioritets-
begäran] En fördragsslutande part skall, 
utom då annat föreskrivs i tillämpningsföre-
skrifterna, tillåta rättelse av eller tillägg till 
en prioritetsbegäran som gäller en ansökan 
(”den senare ansökan”), förutsatt att:  

i) en begäran om detta görs hos patent-
myndigheten i enlighet med vad som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna, 

ii) begäran ges in inom den tid som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna, och 

iii) ingivningsdagen för den senare ansö-
kan inte är senare än dagen för utgången av 
den prioritetsfrist som beräknats från ingiv-
ningsdagen för den äldsta ansökan, beträf-
fande vilken prioritet åberopas. 

2. [Fördröjd ingivning av den senare an-
sökan] Med beaktande av artikel 15 skall en 
fördragsslutande part, när en ansökan (”den 
senare ansökan”), som är eller skulle ha 
kunnat vara föremål för en begäran om pri-
oritet från en äldre ansökan, och vars ingiv-
ningsdag är senare än den dag då prioritets-
fristen löpte ut men inom den tid som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna, sörja för 
att patentmyndigheten återställer rätten till 
prioritet, förutsatt att: 

i) en begäran om detta görs hos patent-
myndigheten i enlighet med vad som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna,  

ii) begäran ges in inom den tid som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna,   

iii) det i begäran anges skälen för att tids-
fristen inte iakttagits, och 
 

iv) patentmyndigheten finner att priori-
tetsfristen har försuttits trots att den omsorg 
som betingats av omständigheterna har iakt-
tagits eller, om den fördragsslutande parten 
så medger, trots att dröjsmålet varit oavsikt-
ligt. 

Article 13 

Correction or Addition of Priority Claim; 
Restoration of Priority Right  

(1) [Correction or Addition of Priority 
Claim] Except where otherwise prescribed 
in the Regulations, a Contracting Party shall 
provide for the correction or addition of a 
priority claim with respect to an application 
(“the subsequent application”), if: 

(i) a request to that effect is made to the 
Office in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations; 

(ii) the request is filed within the time 
limit prescribed in the Regulations; and 

(iii) the filing date of the subsequent ap-
plication is not later than the date of the ex-
piration of the priority period calculated 
from the filing date of the earliest applica-
tion whose priority is claimed. 

(2) [Delayed Filing of the Subsequent Ap-
plication] Taking into consideration Article 
15, a Contracting Party shall provide that, 
where an application (“the subsequent ap-
plication”) which claims or could have 
claimed the priority of an earlier application 
has a filing date which is later than the date 
on which the priority period expired, but 
within the time limit prescribed in the 
Regulations, the Office shall restore the 
right of priority, if: 

(i) a request to that effect is made to the 
Office in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations; 

(ii) the request is filed within the time 
limit prescribed in the  Regulations; 

(iii) the request states the reasons for the 
failure to comply with the priority period; 
and 

(iv) the Office finds that the failure to file 
the subsequent application within the prior-
ity period occurred in spite of due care re-
quired by the circumstances having been 
taken or, at the option of the Contracting 
Party, was unintentional. 
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3. [Försutten tid för ingivande av kopia 
av en äldre ansökan] En fördragsslutande 
part skall, när en sådan kopia av en äldre 
ansökan som krävs med stöd av artikel 6.5 
inte har givits in till patentmyndigheten 
inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämp-
ningsföreskrifterna i enlighet med artikel 6, 
sörja för att patentmyndigheten återställer 
rätten till prioritet, förutsatt att: 

i) en begäran om detta görs hos patent-
myndigheten i enlighet med vad som före-
skrivs i tillämpningsföreskrifterna,  

ii) begäran ges in inom den tid för ingi-
vande av kopia av den äldre ansökan som i 
enlighet med artikel 6.5 föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna, 

iii) patentmyndigheten finner utrett att en 
begäran om ifrågavarande kopia har givits 
in till den patentmyndighet, hos vilken den 
äldre ansökan gavs in, inom den tid som fö-
reskrivs i tillämpningsföreskrifterna, och 

iv) en kopia av den äldre ansökan ges in 
inom den tid som föreskrivs i tillämpnings-
föreskrifterna.  

4. [Avgifter] En fördragsslutande part får 
kräva att en avgift erläggs för en begäran 
enligt punkt 1—3. 

5. [Bevisning] En fördragsslutande part 
får kräva att en förklaring eller annan be-
visning som styrker skäl som avses i punkt 
2. iii) ges in till patentmyndigheten inom 
den tid som föreskrivs i tillämpningsföre-
skrifterna. 

6. [Tillfälle till yttrande då fråga är om 
att avslå en begäran] En begäran enligt 
punkt 1—3 får inte avslås, vare sig helt el-
ler delvis, utan att sökanden eller innehava-
ren beretts möjlighet att inom en skälig tids-
frist yttra sig över tilltänkt avslag. 

(3) [Failure to File a Copy of Earlier Ap-
plication] A Contracting Party shall provide 
that, where a copy of an earlier application 
required under Article 6(5) is not filed with 
the Office within the time limit prescribed 
in the Regulations pursuant to Article 6, the 
Office shall restore the right of priority, if: 

 
 
(i) a request to that effect is made to the 

Office in accordance with the requirements 
prescribed in the Regulations; 

(ii) the request is filed within the time 
limit for filing the copy of the earlier appli-
cation prescribed in the Regulations pursu-
ant to Article 6(5); 

(iii) the Office finds that the request for 
the copy to be provided had been filed with 
the Office with which the earlier application 
was filed, within the time limit prescribed 
in the Regulations; and  

(iv) a copy of the earlier application is 
filed within the time limit prescribed in the 
Regulations. 

(4) [Fees] A Contracting Party may re-
quire that a fee be paid in respect of a re-
quest under paragraphs (1) to (3). 

(5) [Evidence] A Contracting Party may 
require that a declaration or other evidence 
in support of the reasons referred to in 
paragraph (2) (iii) be filed with the Office 
within a time limit fixed by the Office. 
 

(6) [Opportunity to Make Observations in 
Case of Intended Refusal] A request under 
paragraphs (1) to (3) may not be refused, 
totally or in part, without the requesting 
party being given the opportunity to make 
observations on the intended refusal within 
a reasonable time limit. 

 
 

Artikel 14 

Tillämpningsföreskrifter 

1. [Innehåll] a) De tillämpningsföreskrif-
ter som är fogade till detta fördrag innehål-
ler regler om: 

i) förhållanden som, enligt vad detta för-
drag uttryckligen anger, ”föreskrivs i till-
lämpningsföreskrifterna”,  

Article 14 

Regulations 

(1) [Content] (a) The Regulations an-
nexed to this Treaty provide rules concern-
ing: 

(i) matters which this Treaty expressly 
provides are to be “prescribed in the Regu-
lations”; 
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ii) närmare bestämmelser som är av bety-
delse för genomförandet av detta fördrag, 

iii) administrativa krav, frågor eller förfa-
randen. 

b) Tillämpningsföreskrifterna innehåller 
också bestämmelser om formella krav som 
en fördragsslutande part skall ha rätt att 
ställa upp med avseende på begäran om: 

i) införing av uppgift om namn- eller 
adressändring, 

ii) införing av uppgift om ändring av sö-
kande eller innehavare, 

iii) införing av uppgift om licens eller sä-
kerhetsrätt, 

iv) rättelse av misstag. 
c) I tillämpningsföreskrifterna anges ock-

så hur dels en Internationell blankettstan-
dard, dels en ansökningsblankett som avses 
i artikel 6.2 b, fastställs av generalförsam-
lingen med biträde av internationella byrån. 
 

2. [Ändring av tillämpningsföreskrifterna] 
Om annat inte följer av punkt 3 krävs för 
ändring av tillämpningsföreskrifterna tre 
fjärdedels majoritet av avgivna röster. 

3. [Krav på enhällighet] a) I tillämpnings-
föreskrifterna får föreskrivas att vissa an-
givna bestämmelser i tillämpningsföreskrif-
terna får ändras endast efter enhälligt be-
slut.  

b) Enhällighet krävs för ändring av till-
lämpningsföreskrifter, om ändringarna in-
nebär tillägg till eller upphävande av sådana 
bestämmelser som angivits i tillämpnings-
föreskrifterna med stöd av punkt 3. 

c) Vid bedömning av om enhällighet upp-
nåtts skall endast faktiskt avgivna röster be-
aktas. Avståenden skall inte anses som rös-
ter. 

4. [Motstridighet mellan fördraget och 
tillämpningsföreskrifterna] Vid bristande 
överensstämmelse mellan bestämmelserna i 
detta fördrag och bestämmelserna i tillämp-
ningsföreskrifterna skall de förra gälla. 

(ii) details useful in the implementation of 
the provisions of this Treaty; 

(iii) administrative requirements, matters 
or procedures. 

(b) The Regulations also provide rules 
concerning the formal requirements which a 
Contracting Party shall be permitted to ap-
ply in respect of requests for: 

(i) recordation of change in name or ad-
dress; 

(ii) recordation of change in applicant or 
owner; 

(iii) recordation of a license or a security 
interest; 

(iv) correction of a mistake. 
(c) The Regulations also provide for the 

establishment of Model International 
Forms, and for the establishment of a re-
quest Form for the purposes of Article 6(2) 
(b), by  the Assembly, with the assistance of 
the International Bureau. 

(2) [Amending the Regulations] Subject to 
paragraph (3), any amendment of the Regu-
lations shall require three-fourths of the 
votes cast. 

(3) [Requirement of Unanimity] (a) The 
Regulations may specify provisions of the 
Regulations which may be amended only 
by unanimity. 
 

(b) Any amendment of the Regulations 
resulting in the addition of provisions to, or 
the deletion of provisions from, the provi-
sions specified in the Regulations pursuant 
to subparagraph (a) shall require unanimity. 

(c) In determining whether unanimity is 
attained, only votes actually cast shall be 
taken into consideration. Abstentions shall 
not be considered as votes. 

(4) [Conflict Between the Treaty and the 
Regulations] In the case of conflict between 
the provisions of this Treaty and those of 
the Regulations, the former shall prevail. 
 

 
 

Artikel 15 

Förhållande till Pariskonventionen 

1. [Skyldighet att följa Pariskonventio-
nen] Varje fördragsslutande part skall efter-

Article 15 

Relation to the Paris Convention  

(1) [Obligation to Comply with the Paris 
Convention] Each Contracting Party shall 
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leva de bestämmelser i Pariskonventionen 
som rör patent. 

2. [Skyldigheter och rättigheter enligt Pa-
riskonventionen] a) Ingenting i detta för-
drag skall innebära avvikelser i fråga om de 
inbördes skyldigheter som åvilar fördrags-
slutande parter enligt Pariskonventionen. 

b) Ingenting i detta fördrag skall innebära 
avvikelser i fråga om de rättigheter som sö-
kande och innehavare åtnjuter enligt Paris-
konventionen. 

comply with the provisions of the Paris 
Convention which concern patents. 

(2) [Obligations and Rights Under the 
Paris Convention] (a) Nothing in this 
Treaty shall derogate from obligations that 
Contracting Parties have to each other un-
der the Paris Convention. 

(b) Nothing in this Treaty shall derogate 
from rights that applicants and owners en-
joy under the Paris Convention. 

 
Artikel 16 

Konsekvenser av omarbetning, ändringar 
och modifikationer av patentsamarbetskon-

ventionen 

1. [Tillämplighet av omarbetning, änd-
ringar och modifikationer av patentsamar-
betskonventionen] Om annat inte följer av 
punkt 2, skall varje omarbetning, ändring 
eller modifikation av patentsamarbetskon-
ventionen, som gjorts efter den 2 juni 2000 
och som är förenlig med artiklarna i detta 
fördrag, gälla vid tillämpning av detta för-
drag och tillämpningsföreskrifterna, om ge-
neralförsamlingen i det enskilda fallet så 
beslutar med tre fjärdedels majoritet av av-
givna röster. 

2. [Övergångsbestämmelser till patent-
samarbetskonventionen ej tillämpliga] En 
bestämmelse i patentsamarbetskonventio-
nen, enligt vilken en omarbetad, ändrad el-
ler modifierad bestämmelse i den konven-
tionen inte gäller för en stat som är part i 
denna eller för en patentmyndighet i, eller 
som verkar för en sådan stat, så länge som 
den ifrågavarande bestämmelsen är ofören-
lig med den för staten eller patent-
myndigheten tillämpliga lagen, skall inte 
gälla vid tillämpning av detta fördrag och 
tillämpningsföreskrifterna. 

Article 16 

Effect of Revisions, Amendments and Modi-
fications of the Patent Cooperation Treaty 

 
(1) [Applicability of Revisions, Amend-

ments and Modifications of the Patent Co-
operation Treaty] Subject to paragraph (2), 
any revision, amendment or modification of 
the Patent Cooperation Treaty made after 
June 2, 2000, which is consistent with the 
Articles of this Treaty, shall apply for the 
purposes of this Treaty and the Regulations 
if the Assembly so decides, in the particular 
case, by three-fourths of the votes cast. 
 
 

(2) [Non-Applicability of Transitional 
Provisions of the Patent Cooperation 
Treaty] Any provision of the Patent Coop-
eration Treaty, by virtue of which a revised, 
amended or modified provision of that 
Treaty does not apply to a State party to it, 
or to the Office of or acting for such a State, 
for as long as the latter provision is incom-
patible with the law applied by that State or 
Office, shall not apply for the purposes of 
this Treaty and the Regulations. 

 
 

Artikel 17 

Generalförsamling 

1. [Sammansättning] a) De fördrags-
slutande parterna skall ha en generalförsam-
ling.  

Article 17 

Assembly 

(1) [Composition] (a) The Contracting 
Parties shall have an Assembly. 
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b) Varje fördragsslutande part skall i ge-
neralförsamlingen företrädas av en delegat, 
som får assisteras av biträdande delegater, 
rådgivare och experter. Ingen delegat får fö-
reträda mer än en fördragsslutande part. 

2. [Uppgifter] Generalförsamlingen skall: 
i) behandla alla frågor rörande vidmakt-

hållandet och utvecklingen av detta fördrag 
och rörande tillämpningen av detta fördrag, 

ii) med biträde av internationella byrån 
fastställa standard för internationell blan-
kettstandard och ansökningsblanketter som 
avses i artikel 14.1 c, 

iii) ändra tillämpningsföreskrifterna,  
iv) bestämma villkoren för när en stan-

dard för internationell blankettstandard, den 
ansökningsblankett som avses i ii) ovan 
samt varje ändring som avses i iii) ovan 
skall börja tillämpas, 

v) besluta, i enlighet med artikel 16.1, hu-
ruvida en omarbetning, ändring eller modi-
fiering av patentsamarbetskonventionen 
skall gälla vid tillämpning av detta fördrag 
och tillämpningsföreskrifterna,  

vi) fullgöra övriga uppgifter som föran-
leds av detta fördrag.  

3. [Beslutförhet] a) Generalförsamlingen 
är beslutför när hälften av det antal med-
lemmar av församlingen som är stater är fö-
reträdda. 

b) Trots vad som sägs i a) ovan får, om 
vid något möte antalet där företrädda med-
lemmar av församlingen som är stater är 
mindre än hälften men minst en tredjedel av 
det antal medlemmar som är stater, general-
församlingen fatta beslut, dock att, med un-
dantag för beslut som rör generalförsam-
lingens egen arbetsordning, alla sådana be-
slut skall ha verkan endast om nedan angiv-
na villkor är uppfyllda. Internationella by-
rån skall kommunicera ifrågavarande beslut 
till de medlemmar av generalförsamlingen 
som är stater samt anmoda dessa att inom 
tre månader från dagen för kommunikatio-
nen skriftligen avge sin röst eller skriftligen 
förklara sig avstå från att rösta. Om vid ut-
gången av denna tid antalet medlemmar, 
som på så sätt avgivit sin röst eller förklarat 
sig avstå från att rösta, motsvarar det med-
lemsantal som saknades för beslutförhet vid 
mötet, skall beslutet ha verkan, förutsatt att 
den erforderliga majoriteten då alltjämt fö-

(b) Each Contracting Party shall be repre-
sented in the Assembly by one delegate, 
who may be assisted by alternate delegates, 
advisors and experts. Each delegate may 
represent only one Contracting Party. 

(2) [Tasks] The Assembly shall: 
(i) deal with matters concerning the main-

tenance and development of this Treaty and 
the application and operation of this Treaty; 

(ii) establish Model International Forms, 
and the request Form, referred to in Article 
14(1)(c), with the assistance of the Interna-
tional Bureau; 

(iii) amend the Regulations; 
(iv) determine the conditions for the date 

of application of each Model International 
Form, and the request Form, referred to in 
item (ii), and each amendment referred to in 
item (iii); 

(v) decide, pursuant to Article 16(1), 
whether any revision, amendment or modi-
fication of the Patent Cooperation Treaty 
shall apply for the purposes of this Treaty 
and the Regulations; 

(vi) perform such other functions as are 
appropriate under this Treaty. 

(3) [Quorum](a) One-half of the members 
of the Assembly which are States shall con-
stitute a quorum. 
 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, 
in any session, the number of the members 
of the Assembly which  are States and are 
represented is less than one-half but equal 
to or more than one-third of the members of 
the Assembly which are States, the Assem-
bly may make decisions but, with the ex-
ception of decisions concerning its own 
procedure, all such decisions shall take ef-
fect only if the conditions set forth hereinaf-
ter are fulfilled. The International Bureau 
shall communicate the said decisions to the 
members of the Assembly which are States 
and were not represented and shall invite 
them to express in writing their vote or ab-
stention within a period of three months 
from the date of the communication. If, at 
the expiration of this period, the number of 
such members having thus expressed their 
vote or abstention attains the number of the 
members which was lacking for attaining 
the quorum in the session itself, such deci-
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religger.  
 
 
4. [Beslutsfattande i generalförsamlingen] 

a) Generalförsamlingen skall eftersträva 
enhälliga beslut. 

b) Om ett beslut inte kan fattas med en-
hällighet, skall frågan avgöras genom om-
röstning. I sådant fall:  

i) skall varje fördragsslutande part som är 
en stat ha en röst och får rösta endast för 
egen del, samt 

ii) får varje fördragsslutande part som är 
en mellanstatlig organisation delta i om-
röstningen i sina medlemsstaters ställe med 
ett antal röster som motsvarar det antal av 
medlemsstaterna som är parter i detta för-
drag. En sådan mellanstatlig organisation 
får inte delta i omröstningen om någon av 
dess medlemsstater utövar sin rätt att rösta, 
och omvänt. Därutöver gäller att en sådan 
mellanstatlig organisation inte får delta i 
omröstningen, om någon av dess medlems-
stater som är part i detta fördrag är med-
lemsstat i en annan sådan mellanstatlig or-
ganisation som deltar i omröstningen. 
 

5. [Majoritet] a) Om annat inte följer av 
artikel 14. 2 och 14.3, artikel 16.1 eller arti-
kel 19.3, skall för beslut krävas två tredje-
dels majoritet av avgivna röster. 

b) Vid bedömning av om erforderlig ma-
joritet uppnåtts skall endast faktiskt avgivna 
röster beaktas. Avståenden skall inte anses 
som röster. 

6. [Möten] Generaldirektören skall kalla 
generalförsamlingen till ordinarie möte en 
gång vart annat år. 

7. [Arbetsordning] Generalförsamlingen 
skall anta sin egen arbetsordning, inne-
hållande bland annat bestämmelser för 
sammankallande av extra möte. 

sions shall take effect, provided that at the 
same time the required majority still ob-
tains. 

(4) [Taking Decisions in the Assembly] (a) 
The Assembly shall endeavor to take its de-
cisions by consensus. 

(b) Where a decision cannot be arrived at 
by consensus, the matter at issue shall be 
decided by voting. In such a case: 

(i) each Contracting Party that is a State 
shall have one vote and shall vote only in 
its own name; and 

(ii) any Contracting Party that is an inter-
governmental organization may participate 
in the vote, in place of its Member States, 
with a number of votes equal to the number 
of its Member States which are party to this 
Treaty. No such intergovernmental organ-
ization shall participate in the vote if any 
one of its Member States exercises its right 
to vote and vice versa. In addition, no such 
intergovernmental organization shall par-
ticipate in the vote if any one of its Member 
States party to this Treaty is a Member 
State of another such intergovernmental or-
ganization and that other intergovernmental 
organization participates in that vote. 

(5) [Majorities] (a) Subject to Articles 14 
(2) and (3), 16(1) and 19 (3), the decisions 
of the Assembly shall require two-thirds of 
the votes cast. 

(b) In determining whether the required 
majority is attained, only votes actually cast 
shall be taken into consideration. Absten-
tions shall not be considered as votes. 

(6) [Sessions] The Assembly shall meet in 
ordinary session once every two years upon 
convocation by the Director General. 

(7) [Rules of Procedure] The Assembly 
shall establish its own rules of procedure, 
including rules for the convocation of ex-
traordinary sessions. 

 
Artikel 18 

Internationella byrån 

1. [Administrativa uppgifter] a) Interna-
tionella byrån skall fullgöra administrativa 
uppgifter som rör detta fördrag. 

b) Särskilt gäller att Internationella byrån 
skall förbereda generalförsamlingens möten 

Article 18 

International Bureau 

(1) [Administrative Tasks] (a) The Inter-
national Bureau shall perform the adminis-
trative tasks concerning this Treaty. 

(b) In particular, the International Bureau 
shall prepare the meetings and provide the 



 Nr 7 
  
   

 

88

och tillhandahålla sekretariat åt generalför-
samlingen och åt sådana expert- och arbets-
grupper som generalförsamlingen inrättar. 

2. [Andra sammanträden än generalför-
samlingens möten] Generaldirektören skall 
sammankalla kommittéer och arbetsgrupper 
som inrättats av generalförsamlingen. 

3. [Internationella byråns roll i general-
församlingen och i andra sammanträden] a) 
Generaldirektören och de personer som ge-
neraldirektören utser skall, utan rätt att rös-
ta, delta i alla sammanträden med general-
församlingen samt kommittéer och arbets-
grupper som generalförsamlingen inrättat. 

b) Generaldirektören eller en befattnings-
havare som generaldirektören utsett skall 
vara självskriven sekreterare till generalför-
samlingen och till de kommittéer och ar-
betsgrupper som avses i a) ovan. 

4. [Konferenser] a) Internationella byrån 
skall förbereda bearbetningskonferenser i 
enlighet med generalförsamlingens direktiv. 
 

b) Internationella byrån får med avseende 
på sådana förberedelser samråda med orga-
nisationens medlemsstater, mellanstatliga 
organisationer och icke-officiella organisa-
tioner. 
 

c) Generaldirektören och de personer som 
generaldirektören utser skall, utan rätt att 
rösta, delta i överläggningarna vid omarbet-
ningskonferenser. 

5. [Andra uppgifter] Internationella byrån 
skall utföra alla andra uppgifter som tillde-
las den med avseende på detta fördrag. 

secretariat of the Assembly and of such 
committees of experts and working groups 
as may be established by the Assembly. 

(2) [Meetings Other than Sessions of the 
Assembly] The Director General shall con-
vene any committee and working group es-
tablished by the Assembly. 

(3) [Role of the International Bureau in 
the Assembly and Other Meetings] (a) The 
Director General and persons designated by 
the Director General shall participate, with-
out the right to vote, in all meetings of the 
Assembly, the committees and working 
groups established by the Assembly.  

(b) The Director General or a staff mem-
ber designated by the Director General shall 
be ex officio secretary of the Assembly, and 
of the committees and working groups re-
ferred to in subparagraph (a).  

(4) [Conferences](a) The International 
Bureau shall, in accordance with the direc-
tions of the Assembly, make the prepara-
tions for any revision conferences. 

(b) The International Bureau may consult 
with member States of the Organization, in-
tergovernmental organizations and interna-
tional and national non-governmental or-
ganizations concerning the said prepara-
tions. 

(c) The Director General and persons des-
ignated by the Director General shall take 
part, without the right to vote, in the discus-
sions at revision conferences. 

(5) [Other Tasks] The International Bu-
reau shall carry out any other tasks assigned 
to it in relation to this Treaty. 

 
Artikel 19 

Omarbetning 

1. [Omarbetning av fördraget] Detta för-
drag får, med den avvikelse som följer av 
punkt 2, omarbetas av en konferens bestå-
ende av de fördragsslutande parterna. Gene-
ralförsamlingen beslutar om sammankal-
lande av omarbetningskonferenser. 

2. [Omarbetning eller ändring av vissa 
bestämmelser i fördraget] Artikel 17.2 och 
17.6 får ändras antingen av en omarbet-
ningskonferens eller av generalförsamling-
en i enlighet med bestämmelserna i punkt 3. 

Article 19 

Revisions 

(1) [Revision of the Treaty] Subject to 
paragraph (2), this Treaty may be revised 
by a conference of the Contracting Parties. 
The convocation of any revision conference 
shall be decided by the Assembly. 

 
(2) [Revision or Amendment of Certain 

Provisions of the Treaty] Article 17 (2) and 
(6) may be amended either by a revision 
conference, or by the Assembly according 
to the provisions of paragraph (3). 
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3. [Ändring av vissa beslut i fördraget ge-
nom beslut av generalförsamlingen] a) För-
slag om ändring, genom beslut av general-
församlingen, av artikel 17.2 och 17.6 får 
ställas av varje fördragsslutande part och av 
generaldirektören. Sådana förslag skall av 
generaldirektören tillställas de fördrags-
slutande parterna senast sex månader innan 
förslagen tas upp till prövning av general-
församlingen.  

b) För beslut om en ändring av bestäm-
melser som avses i a) ovan krävs tre fjärde-
dels majoritet av avgivna röster. 

c) Ett beslut om ändring av bestämmelser 
som avses i a) ovan träder i kraft en månad 
efter det att generaldirektören från tre fjär-
dedelar av de fördragsslutande parter, som 
var medlemmar av generalförsamlingen vid 
den tid då generalförsamlingen beslutade 
om ändringen, har mottagit skriftlig under-
rättelse om att godkännande skett i enlighet 
med respektive parts konstitutionella ord-
ning. Varje ändring som på så sätt godkänts 
är bindande för alla fördragsslutande parter 
vid den tid då ändringen träder i kraft, och 
för stater och mellanstatliga organisationer, 
som senare blir fördragsslutande parter, vid 
den tidpunkt då detta sker. 

(3) [Amendment by the Assembly of Cer-
tain Provisions of the Treaty] (a) Proposals 
for the amendment by the Assembly of Ar-
ticle 17(2) and (6) may be initiated by any 
Contracting Party or by the Director Gen-
eral. Such proposals shall be communicated 
by the Director General to the Contracting 
Parties at least six months in advance of 
their consideration by the Assembly. 
 

(b) Adoption of any amendment to the 
provisions referred to in subparagraph (a) 
shall require three-fourths of the votes cast. 

(c) Any amendment to the provisions re-
ferred to in subparagraph (a) shall enter into 
force one month after written notifications 
of acceptance, effected in accordance with 
their respective constitutional processes, 
have been received by the Director General 
from three-fourths of the Contracting Par-
ties which were members of the Assembly 
at the time the Assembly adopted the 
amendment. Any amendment to the said 
provisions thus accepted shall bind all the 
Contracting Parties at the time the amend-
ment enters into force, and States and inter-
governmental organizations which become 
Contracting Parties at a subsequent date. 

 
Artikel 20 

Tillträde till fördraget 

1. [Stater] En stat som är part i Pariskon-
ventionen eller som är medlem av organisa-
tionen, och för vilken patent kan meddelas, 
antingen genom beslut av statens egen pa-
tentmyndighet eller någon annan stats pa-
tentmyndighet eller en mellanstatlig organi-
sation, får tillträda detta fördrag. 

2. [Mellanstatliga organisationer] En 
mellanstatlig organisation får tillträda detta 
fördrag, om minst en av dess medlemsstater 
är part i Pariskonventionen eller medlem av 
organisationen, och den mellanstatliga or-
ganisationen förklarar att den vederbörli-
gen, i enlighet med sin interna ordning, har 
erhållit rätt att tillträda detta fördrag, samt 
förklarar att:  

 
i) den är behörig att meddela patent med 

verkan för sina medlemsstater, eller  

Article 20 

Becoming Party to the Treaty  

(1) [States] Any State which is party to 
the Paris Convention or which is a member 
of the Organization, and in respect of which 
patents may be granted, either through the 
State’s own Office or through the Office of 
another State or intergovernmental organ-
ization, may become party to this Treaty. 

(2) [Intergovernmental Organizations] 
Any intergovernmental organization may 
become party to this Treaty if at least one 
member State of that intergovernmental or-
ganization is party to the Paris Convention 
or a member of the Organization, and the 
intergovernmental organization declares 
that it has been duly authorized, in accord-
ance with its internal procedures, to become 
party to this Treaty, and declares that: 

(i) it is competent to grant patents with ef-
fect for its member States; or 
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ii) den har behörighet i fråga om angelä-
genheter som omfattas av detta fördrag, i 
enlighet med en egen rättsordning som är 
bindande för alla dess medlemsstater, samt 
att den har en regional patentmyndighet, el-
ler har utsett en sådan myndighet, för upp-
giften att meddela patent med verkan för 
dess territorium i enlighet med den nämnda 
rättsordningen.  

Om annat inte följer av punkt 3 skall en 
sådan förklaring avges när ratifikations- el-
ler anslutningsinstrument deponeras. 
 

3. [Regionala patentorganisationer] Eu-
ropeiska patentorganisationen, Eurasiska 
patentorganisationen och Afrikanska regio-
nala organisationen för industriell ägande-
rätt får, om respektive organisation vid den 
diplomatkonferens som antagit detta för-
drag har avgivit en förklaring som avses i 
punkt 2 i) eller ii), tillträda detta fördrag i 
egenskap av mellanstatlig organisation, för-
utsatt att den när ratifikations- eller anslut-
ningsinstrument deponeras förklarar att den 
vederbörligen, i enlighet med sin interna 
ordning, har erhållit rätt att tillträda detta 
fördrag. 

4. [Ratificering eller anslutning] En stat 
eller en mellanstatlig organisation som upp-
fyller kraven enligt punkt 1, 2 eller 3 får 
deponera: 

i) ett ratifikationsinstrument, om den har 
undertecknat detta fördrag, eller  

ii) ett anslutningsinstrument, om den inte 
har undertecknat detta fördrag. 

(ii) it is competent in respect of, and has 
its own legislation binding on all its mem-
ber States concerning, matters covered by 
this Treaty, and it has, or has charged, a re-
gional Office for the purpose of granting 
patents with effect in its territory in accord-
ance with that legislation.  
 
 

Subject to paragraph (3), any such decla-
ration shall be made at the time of the de-
posit of the instrument of ratification or ac-
cession. 

(3) [Regional Patent Organizations] The 
European Patent Organization, the Eurasian 
Patent Organization and the African Re-
gional Industrial Property Organization, 
having made the declaration referred to in 
paragraph (2)(i) or (ii) in the Diplomatic 
Conference that has adopted this Treaty, 
may become party to this Treaty as an in-
tergovernmental organization, if it declares, 
at the time of the deposit of the instrument 
of ratification or accession that it has been 
duly authorized, in accordance with its in-
ternal procedures, to become party to this 
Treaty. 

(4) [Ratification or Accession] Any State 
or intergovernmental organization satisfy-
ing the requirements in paragraph (1), (2) or 
(3) may deposit:  

(i) an instrument of ratification if it has 
signed this Treaty; or 

(ii) an instrument of accession if it has not 
signed this Treaty. 

 
 

Artikel 21 

Ikraftträdande, giltig dag för ratificering 
och anslutning 

1. [Ikraftträdande för detta fördrag] Detta 
fördrag träder i kraft tre månader efter det 
att tio ratifikations- eller anslutningsinstru-
ment har deponerats hos generaldirektören. 

 
2. [Giltig dag för ratificering och anslut-

ning] Detta fördrag är bindande för:  
i) de tio stater, som avses i punkt 1, från 

dagen för ikraftträdande av detta fördrag, 
 

Article 21 

Entry into Force; Effective Dates of Ratifi-
cations and Accessions 

(1) [Entry into Force of this Treaty] This 
Treaty shall enter into force three months 
after ten instruments of ratification or ac-
cession by States have been deposited with 
the Director General. 

(2) [Effective Dates of Ratifications and 
Accessions] This Treaty shall bind: 

(i) the ten States referred to in paragraph 
(1), from the date on which this Treaty has 
entered into force;  
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ii) envar annan stat, från utgången av tre 
månader efter det att staten har deponerat 
sitt ratifikations- eller anslutningsinstru-
ment hos generaldirektören eller från den 
senare dag som angivits i instrumentet, 
dock ej senare än sex månader efter depone-
ringen, 

iii) envar av Europeiska patentorganisa-
tionen, Eurasiska patentorganisationen och 
Afrikanska regionala organisationen för in-
dustriell äganderätt, från utgången av tre 
månader efter det att ratifikations- eller an-
slutningsinstrument har deponerats eller 
från den senare dag som angivits i instru-
mentet, dock ej senare än sex månader efter 
deponeringen om denna skett efter det att 
detta fördrag trätt i kraft i enlighet med 
punkt 1, eller ej senare än tre månader efter 
det att detta fördrag trätt i kraft om instru-
mentet deponerats före ikraftträdandet,  
 
 

iv) envar annan mellanstatlig organisation 
som har rätt att tillträda detta fördrag, från 
utgången av tre månader efter det att ratifi-
kations- eller anslutningsinstrument har de-
ponerats, eller från den senare dag som an-
givits i instrumentet, dock ej senare än sex 
månader efter deponeringen. 

(ii) each other State, from the expiration 
of three months after the date on which the 
State has deposited its instrument of ratifi-
cation or accession with the Director Gen-
eral, or from any later date indicated in that 
instrument, but no later than six months af-
ter the date of such deposit; 

(iii) each of the European Patent Organi-
zation, the Eurasian Patent Organization 
and the African Regional Industrial Prop-
erty Organization, from the expiration of 
three months after the deposit of its instru-
ment of ratification or accession, or from 
any later date indicated in that instrument, 
but no later than six months after the date of 
such deposit, if such instrument has been 
deposited after the entry into force of this 
Treaty according to paragraph (1), or three 
months after the entry into force of this 
Treaty if such instrument has been depos-
ited before the entry into force of this 
Treaty; 

(iv) any other intergovernmental organi-
zation that is eligible to become party to 
this Treaty, from the expiration of three 
months after the deposit of its instrument of 
ratification or accession, or from any later 
date indicated in that instrument, but no 
later than six months after the date of such 
deposit. 

 
Artikel 22 

Fördragets tillämplighet på föreliggande 
ansökningar och patent 

1. [Princip] Om inte annat följer av punkt 
2 skall en fördragsslutande part tillämpa be-
stämmelserna i detta fördrag och tillämp-
ningsföreskrifterna, utom artikel 5 samt ar-
tikel 6.1 och 6.2, på inneliggande ansök-
ningar och på gällande patent, från den dag 
då detta fördrag blir bindande för den för-
dragsslutande parten i enlighet med artikel 
21. 

2. [Förfaranden] Ingen fördragsslutande 
part skall vara skyldig att tillämpa bestäm-
melserna i detta fördrag och tillämpningsfö-
reskrifterna på något förfarande i ärenden 
om ansökningar och patent, som avses i 
punkt 1, om sådant förfarande har inletts 
före den dag då detta fördrag blivit bindan-

Article 22 

Application of the Treaty to Existing Appli-
cations and Patents 

(1) [Principle] Subject to paragraph (2), a 
Contracting Party shall apply the provisions 
of this Treaty and the Regulations, other 
than Articles 5 and 6(1) and (2) and related 
Regulations, to applications which are 
pending, and to patents which are in force, 
on the date on which this Treaty binds that 
Contracting Party under Article 21. 

 
(2) [Procedures] No Contracting Party 

shall be obliged to apply the provisions of 
this Treaty and the Regulations to any pro-
cedure in proceedings with respect to appli-
cations and patents referred to in paragraph 
(1), if such procedure commenced before 
the date on which this Treaty binds that 
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de för den fördragsslutande parten i enlighet 
med artikel 21. 

Contracting Party under Article 21. 

 
Artikel 23 

Förbehåll 

1. [Förbehåll] Varje stat och mellanstatlig 
organisation får avge en förbehållsförklar-
ing, enligt vilken bestämmelserna i artikel 
6.1 inte skall gälla i fråga om krav på en 
uppfinnings enhetlighet som enligt patent-
samarbetskonventionen gäller för interna-
tionella ansökningar. 

2. [Procedur] Ett förbehåll enligt punkt 1 
skall göras i en förklaring som åtföljer in-
strumentet för ratificering av eller anslut-
ning till detta fördrag. 
 
 

3. [Återtagande] Ett förbehåll enligt punkt 
1 får när som helst återtas. 
 

4. [Förbud mot andra förbehåll] Utöver 
vad som är tillåtet enligt punkt 1 får inga 
förbehåll mot detta fördrag göras. 

Article 23 

Reservations 

(1) [Reservation] Any State or intergov-
ernmental organization may declare through 
a reservation that the provisions of Article 
6(1) shall not apply to any requirement re-
lating to unity of invention applicable under 
the Patent Cooperation Treaty to an interna-
tional application. 

(2) [Modalities] Any reservation under 
paragraph (1) shall be made in a declaration 
accompanying the instrument of ratification 
of, or accession to, this Treaty of the State 
or intergovernmental organization making 
the reservation.  

(3) [Withdrawal] Any reservation under 
paragraph (1) may be withdrawn at any 
time. 

(4) [Prohibition of Other Reservations] 
No reservation to this Treaty other than the 
reservation allowed under paragraph (1) 
shall be permitted. 

 
Artikel 24 

Uppsägning av fördraget 

1. [Meddelande] En fördragsslutande part 
får säga upp detta fördrag genom medde-
lande till generaldirektören. 

2. [Giltig dag] En uppsägning träder i 
kraft ett år efter den dag då generaldirektö-
ren mottog meddelandet, eller den senare 
dag som angivits i meddelandet. Uppsäg-
ningen skall inte inverka på tillämpningen 
av detta fördrag på ansökningar som före-
ligger och på patent som gäller vid tiden för 
uppsägningens ikraftträdande. 

Article 24 

Denunciation of the Treaty 

(1) [Notification] Any Contracting Party 
may denounce this Treaty by notification 
addressed to the Director General. 

(2) [Effective Date] Any denunciation 
shall take effect one year from the date on 
which the Director General has received the 
notification  or at any later date indicated in 
the notification. It shall not affect the appli-
cation of this Treaty to any application 
pending or any patent in force in respect of 
the denouncing Contracting Party at the 
time of the coming into effect of the denun-
ciation. 

 
Artikel 25 

Fördragets språk 

1. [Autentiska texter] Detta fördrag är un-
dertecknat i ett enda exemplar på engelska, 

Article 25 

Languages of the Treaty 

(1) [Authentic Texts] This Treaty is signed 
in a single original in the English, Arabic, 
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arabiska, kinesiska, franska, ryska och 
spanska språken, vilka samtliga texter har 
lika vitsord. 

2. [Officiella texter] En officiell text på 
något annat språk än som nämnts i punkt 1 
skall upprättas av generaldirektören, efter 
samråd med berörda parter. Vid tillämpning 
av denna punkt avses med berörda parter 
varje stat som tillträtt fördraget, eller som 
har rätt att tillträda fördraget enligt artikel 
20.1, och vars officiella språk, eller om fle-
ra officiella språk finns något av dessa, är i 
fråga, samt Europeiska patentorganisatio-
nen, Eurasiska patentorganisationen och 
Afrikanska regionala organisationen för in-
dustriell äganderätt samt någon annan mel-
lanstatlig organisation som tillträtt eller har 
rätt att tillträda fördraget, om något av dess 
officiella språk är i fråga. 

 
3. [Företräde för autentiska texter] Om 

olika meningar uppkommer rörande tolk-
ningen av autentiska och officiella texter, 
skall de autentiska texterna ha vitsord. 

Chinese, French, Russian and Spanish lan-
guages, all texts being equally and exclu-
sively authentic. 

(2) [Official Texts] An official text in any 
language other than those referred to in 
paragraph (1) shall be established by the 
Director General, after consultation with the 
interested parties. For the purposes of this 
paragraph, interested party means any State 
which is party to the Treaty, or is eligible to 
become party to the Treaty under Article 
20(1), whose official language, or one of 
whose official languages, is involved, and 
the European Patent Organization, the 
Eurasian Patent Organization and the Afri-
can Regional Industrial Property Organiza-
tion and any other intergovernmental or-
ganization that is party to the Treaty, or 
may become party to the Treaty, if one of 
its official languages is involved. 

(3) [Authentic Texts to Prevail] In case of 
differences of opinion on interpretation be-
tween authentic and official texts, the au-
thentic texts shall prevail. 

 
Artikel 26 

Undertecknande av fördraget 

Fördraget är under ett år från dess anta-
gande öppet för undertecknande vid organi-
sationens huvudkontor av varje stat som har 
rätt att tillträda fördraget enligt artikel 20.1 
samt av Europeiska patentorganisationen, 
Eurasiska patentorganisationen och Afri-
kanska regionala organisationen för indust-
riell äganderätt. 

Article 26 

Signature of the Treaty 

The Treaty shall remain open for signa-
ture by any State that is eligible for becom-
ing party to the Treaty under Article 20(1) 
and by the European Patent Organization, 
the Eurasian Patent Organization and the 
African Regional Industrial Property Or-
ganization at the headquarters of the Or-
ganization for one year after its adoption. 

 
Artikel 27 

Depositarie; registrering 

1. [Depositarie] Generaldirektören är de-
positarie för detta fördrag.  

2. [Registrering] Generaldirektören skall 
låta registrera detta fördrag hos Förenta Na-
tionernas sekretariat. 

Article 27 

Depositary; Registration 

(1) [Depositary] The Director General is 
the depositary of this Treaty.  

(2) [Registration] The Director General 
shall register this Treaty with the Secretariat 
of the United Nations. 
 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 896/2005)

L a g

Nr 8

om ändring av patentlagen

Given i Helsingfors den 18 november 2005

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 27 § 2 mom., sådant det lyder

i lag 243/1997,
ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom., 24 § 3 mom., 27 § 1 mom., 29 och

35 §, 36 § 2 mom., 38 § 1 och 3 mom., 41 § 2 mom., rubriken för 7 kap., 52 § 3 mom., 53 §
1 mom., 54 § 1 mom., 55 §, 60 § 2 mom., 65 § 1 mom. 2 punkten, 70 l § 2 mom., 70 m §,
70 n § 2 mom., 70 s § 2 mom. samt 71 a, 72 och 74 §,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 650/2000, 2 § 1 mom., 29 §, 38 § 1 och 3 mom.,
52 § 3 mom., 53 § 1 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 407/1980, 2 § 2 mom. sådant det
lyder i lag 801/1991, 6 § 1 mom., 65 § 1 mom. 2 punkten, 70 l § 2 mom., 70 m §, 70 n §
2 mom. och 70 s § 2 mom. sådana de lyder i lag 1695/1995, 24 § 3 mom., 27 § 1 mom., 35 §,
36 § 2 mom., 60 § 2 mom. och 72 § sådana de lyder i lag 243/1997, 41 § 2 mom. sådant det
lyder i lag 387/1985, 71 a § sådan den lyder i nämnda lagar 387/1985 och 1695/1995 samt
74 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 407/1980 och 243/1997, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lagar 407/1980 och 801/1991, ett nytt 5 mom., varvid
det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen nya 8 b och 8 c §, till 52 §, sådan den lyder
i nämnda lagar 407/1980 och 650/2000, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom., det
ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 3—5 mom. samt till lagen nya 53 a—53 f,
70 t och 70 u § som följer:

1 §
Den som har gjort en uppfinning som

hänför sig till vilket teknikområde som helst
och som kan tillgodogöras industriellt, eller
den till vilken uppfinnarens rätt har övergått,
kan efter ansökan beviljas patent på uppfin-
ningen och därigenom få ensamrätt att yr-
kesmässigt utnyttja uppfinningen enligt vad
som bestäms i denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Patent meddelas endast på en uppfinning

som är ny i förhållande till vad som blivit känt
före ingivningsdagen för patentansökan och
dessutom väsentligen skiljer sig därifrån.

Som känt anses allt som har blivit allmänt
tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift,
föredrag eller utnyttjande eller på annat sätt.
Även innehållet i en patentansökan som före
ingivningsdagen för patentansökan gjorts här
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i landet anses som känt, om denna ansökan
blir offentlig enligt 22 §. Likaså anses inne-
hållet i en ansökan om nyttighetsmodellrätt
som före ingivningsdagen för patentansökan
gjorts här i landet som känt, om denna
ansökan enligt 18 § i lagen om nyttighets-
modellrätt (800/1991) blir offentlig. Villkoret
i 1 mom. att uppfinningen väsentligen skall
skilja sig från vad som blivit känt före
ingivningsdagen för patentansökan gäller inte
i förhållande till innehållet i en sådan ansökan
om patent eller nyttighetsmodellrätt.
— — — — — — — — — — — — —

Villkoret i 1 mom. att uppfinningen skall
vara ny utgör inte heller hinder för att patent
meddelas på ett känt ämne eller en känd
blandning för användning vid något specifikt
förfarande som avses i 1 § 3 mom., om
användningen av ämnet eller blandningen inte
är känd vid detta specifika förfarande.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
En ansökan om patent på en uppfinning,

som inom tolv månader före ingivningsdagen
för patentansökan har angetts i en ansökan
som avser patent eller nyttighetsmodell i
Finland eller patent, uppfinnarcertifikat eller
skydd som nyttighetsmodell i en annan stat
som är ansluten eller ett annat område som är
anslutet till Pariskonventionen för skydd av
den industriella äganderätten (FördrS 36/1970
och 43/1975) eller till avtalet om upprättande
av Världshandelsorganisationen (FördrS
5/1995), skall vid tillämpningen av 2 § 1, 2,
4 och 5 mom. samt 4 § anses ingiven
samtidigt med den tidigare ansökan, om
sökanden yrkar det. Sådan prioritet kan också
fås från en tidigare ansökan om skydd som
inte avser en stat som är ansluten eller ett
område som är anslutet till ovan nämnda
konventioner, om motsvarande prioritet från
en finsk patentansökan medges där den
tidigare ansökan har ingivits och om den
gällande lagstiftningen där i huvudsak stäm-
mer överens med ovan nämnda konventioner.
— — — — — — — — — — — — —

8 b §
Patentmyndigheten bestämmer en ingiv-

ningsdag för patentansökan, om

1) det av ansökan framgår att den är en
patentansökan,

2) i ansökan ingår uppgifter som gör det
möjligt för myndigheten att avgöra vem
sökanden är och att kontakta sökanden, och

3) de handlingar som getts in i samband
med ansökan innehåller sådant som skall
anses som en beskrivning eller ritning eller i
ansökan ingår en hänvisning till en tidigare
ingiven ansökan om patent eller nyttighets-
modell och sökanden har gett uppgifter om
ingivningsdagen för ansökan om patent eller
nyttighetsmodell, ansökningsnumret samt den
patentmyndighet till vilken ansökan har in-
givits.

Har sökanden inte följt bestämmelserna i 1
mom. för att få en ingivningsdag för ansökan,
uppmanas sökanden att avhjälpa bristerna
inom den tid som patentmyndigheten utsätter.
Har sökanden inte avhjälpt bristerna inom
utsatt tid eller har sökanden inte kunnat nås
inom två månader från ansökans ankomstdag,
anses ansökan inte ingiven.

Har sökanden inom den tid som satts ut
enligt 2 mom. avhjälpt alla brister i ansökan
för att få en ingivningsdag för ansökan,
räknas som ingivningsdag den dag då alla
brister har avhjälpts.

8 c §
Är en ansökan som gjorts i enlighet med

8 b § bristfällig och patentmyndigheten upp-
täcker att det i ansökan saknas en eller flera
delar av beskrivningen eller ritningarna till
vilka hänvisas i beskrivningen eller patent-
kraven, skall sökanden föreläggas att kom-
plettera sin ansökan inom den tid som
patentmyndigheten utsätter. Ges de saknade
delarna in inom utsatt tid, skall som ingiv-
ningsdag för patentansökan gälla den dag då
samtliga brister åtgärdats, om inte något annat
följer av 2 och 3 mom.

Om i 1 mom. avsedda i efterhand inläm-
nade delar av en ansökan återkallas inom en
månad från det att de gavs in, skall den
ursprungliga ingivningsdagen för ansökan
gälla.

Lämnas saknade delar av en ansökan in i
enlighet med 1 mom. och prioritet begärs från
en tidigare ansökan och de saknade delarna i
sin helhet framgår av den tidigare ansökan,
skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla,
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om sökanden yrkar det och inom den tid som
utsatts enligt 1 mom. lämnar in en kopia av
den ansökan som prioriteten grundar sig på.

24 §
— — — — — — — — — — — — —

Patentmyndigheten kan, om det finns sär-
skilda skäl till detta, beakta en invändning
fastän patentet har förfallit eller förfaller
enligt 51 § eller fastän invändningen återkal-
las. Om den som gjort invändningen återkal-
lar den, kan han inte söka ändring i ett beslut
av patentmyndigheten. Patentmyndigheten
skall beakta en invändning som gjorts under
invändningstiden, fastän patentet har begrän-
sats genom ett lagakraftvunnet beslut innan
invändningen gjordes.

27 §
I de fall som avses i 26 § kan ändring sökas

genom besvär hos Patent- och registerstyrel-
sens besvärsnämnd. I fråga om besvärsförfa-
randet och behandlingen av ärenden i be-
svärsnämnden föreskrivs särskilt.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
En internationell patentansökan, för vilken

den mottagande myndigheten fastställt inter-
nationell ingivningsdag, har här i landet
samma verkan som en finsk patentansökan
som har ingivits nämnda dag. Vad som
föreskrivs i 2 § 2 mom. andra meningen skall
dock gälla en internationell ansökan endast
om denna fullföljts enligt 31 §.

35 §
Utan sökandens samtycke får patentmyn-

digheten inte publicera en internationell pa-
tentansökan i tryckt form eller på liknande
sätt och inte heller meddela patent på en
uppfinning som är föremål för en sådan
patentansökan förrän ansökan publicerats av
internationella byrån hos Världsorganisatio-
nen för den intellektuella äganderätten eller
20 månader har förflutit från den internatio-
nella ingivningsdagen eller, om prioritet har
yrkats, från den dag från vilken prioriteten
begärs.

36 §
— — — — — — — — — — — — —

Sökanden kan söka ändring i ett beslut som
avses i 1 mom. och i vilket patentmyndig-
heten funnit att ansökan omfattar av varandra
oberoende uppfinningar. Härvid skall 27 § 1
mom. iakttas i tillämpliga delar.
— — — — — — — — — — — — —

38 §
Har den mottagande myndigheten vägrat

att fastställa internationell ingivningsdag för
en internationell patentansökan eller förklarat
att ansökan skall anses återkallad eller att ett
yrkande om att ansökan skall omfatta Finland
skall anses återkallat, skall patentmyndighe-
ten på begäran av sökanden pröva om detta
beslut var riktigt. Detsamma gäller ett avgö-
rande av den internationella byrån om att
ansökan skall anses återkallad.
— — — — — — — — — — — — —

Finner patentmyndigheten att den motta-
gande myndighetens eller den internationella
byråns beslut inte var riktigt, skall patent-
myndigheten handlägga ansökan enligt 2 kap.
Har någon internationell ingivningsdag inte
fastställts av den mottagande myndigheten,
skall ansökan anses ingiven den dag som
enligt patentmyndigheten borde ha fastställts
som internationell ingivningsdag. Uppfyller
ansökan de krav när det gäller form och
innehåll som föreskrivs i konventionen om
patentsamarbete och tillämpningsföreskrif-
terna till denna, skall den godtas i dessa
avseenden.
— — — — — — — — — — — — —

41 §
— — — — — — — — — — — — —

För en sådan senare ansökan som avses i
11 § förfaller årsavgifterna för ett avgiftsår
som har börjat före ankomstdagen för den
senare ansökan eller som börjar inom två
månader från ankomstdagen, först den sista
dagen av den andra månaden som följer på
ankomstdagen. Likaså förfaller årsavgifterna
för en internationell patentansökan först den
sista dagen i den månad som infaller två
månader efter den dag då ansökan fullföljdes
enligt 31 § eller upptogs till behandling enligt
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38 §, då det avgiftsår som det är fråga om har
börjat före den sistnämnda dagen eller börjar
inom två månader därefter.
— — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Begränsning och upphörande av patent

52 §
— — — — — — — — — — — — —

I samband med behandlingen av en talan
om ogiltigförklarande av ett patent kan
patenthavaren begära att domstolen skall
begränsa patentet i enlighet med de ändrade
patentkraven. En begäran om begränsning
skall göras innan ärendet överförs till huvud-
förhandling. Görs en begäran om begräns-
ning, skall frågan om denna avgöras separat
innan behandlingen av det ärende som gäller
ogiltigförklarande av patentet fortgår. Be-
gränsningen skall uppfylla de villkor som
anges i 53 b §. Godkänner domstolen
begränsningsbegäran, är det på detta sätt
begränsade patentet grund för den fortsatta
behandlingen. Ändring i ett beslut som gäller
begäran om begränsning kan sökas först i
samband med sökande av ändring i en dom
som meddelats med anledning av en talan om
ogiltigförklarande av patentet.
— — — — — — — — — — — — —

Utom i det fall som avses i 5 mom. kan
talan föras av var och en som lider förfång av
patentet eller, om det anses påkallat från
allmän synpunkt, av en myndighet om vilken
bestäms genom förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

53 §
Har patent meddelats någon annan än den

som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall
domstolen på talan av den berättigade över-
föra patentet på honom eller henne. I fråga om
den tid inom vilken talan skall väckas skall
det som föreskrivs i 52 § 5 mom. iakttas.
— — — — — — — — — — — — —

53 a §
En patenthavare får ansöka om begränsning

av patent genom att lämna in en skriftlig
begäran om detta till patentmyndigheten.
Begäran om begränsning skall innehålla

1) patenthavarens namn och adress,
2) patentets registernummer,
3) de begränsade patentkraven samt be-

skrivning och ritningar om dessa har ändrats,
4) om patenthavaren företräds av ett

ombud, dennes namn, hemort och adress,
samt

5) handläggningsavgift.
Följs inte bestämmelserna i 1 mom., ger

patentmyndigheten sökanden en uppmaning
att avhjälpa bristerna inom utsatt tid. Följs
inte uppmaningen inom den tid som patent-
myndigheten utsatt, avslås begäran. Sökanden
har rätt att söka ändring i ett dylikt beslut.

Pågår behandlingen av en invändning som
gäller patentet eller är en talan enligt 52 § om
ogiltigförklarande anhängig vid domstol, upp-
tas begäran inte till prövning. I detta fall
returneras handläggningsavgiften till sökan-
den.

Görs en invändning mot ett patent eller
väcks en talan om ogiltigförklarande av ett
patent sedan begränsning har begärts, men
innan beslutet om begränsning har vunnit laga
kraft, avslutas begränsningsförfarandet.

53 b §
En förutsättning för att begäran om pa-

tentbegränsning skall godkännas hos patent-
myndigheten eller vid domstol är att det
patent som enligt begäran skall begränsas
uppfyller följande villkor:

1) patentet avser en uppfinning som är så
tydligt beskriven att en fackman med ledning
av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

2) patentet omfattar inte något som inte
framgick av ansökan när den gjordes, och

3) patentskyddet har inte utvidgats från det
skydd som omfattade det patent som med-
delats eller det vid ett invändningsförfarande
godkända patentet eller från skyddet enligt ett
tidigare fattat begränsningsbeslut.

53 c §
Har patenthavaren hos det europeiska

patentverket begärt att ett patent skall be-
gränsas i enlighet med artikel 105 a i den
europeiska patentkonventionen (FördrS
8/1996), skall patentmyndigheten skjuta upp
behandlingen av begäran om begränsning
enligt 53 a § 1 mom. till dess det europeiska
patentverket har fattat ett slutligt beslut i
saken.
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Har patenthavaren hos det europeiska
patentverket begärt att ett patent skall upp-
hävas i enlighet med artikel 105 a i den
europeiska patentkonventionen, skall patent-
myndigheten skjuta upp behandlingen av en
anmälan om upphörande enligt 54 § till dess
det europeiska patentverket har fattat ett
slutligt beslut i saken.

Har ett patent utmätts eller pågår en tvist
om överföring av ett patent, skall patentmyn-
digheten skjuta upp behandlingen av en
begäran enligt 53 a § 1 mom. och en anmälan
enligt 54 § till dess utmätningen har förfallit
eller tvisten om överföring av patentet har
blivit slutligt avgjord.

53 d §
Anser patentmyndigheten att det finns

hinder för att bifalla en begäran som avses i
53 a § 1 mom., skall patenthavaren ges en
möjlighet att yttra sig i saken. Anser patent-
myndigheten fortfarande trots yttrandet att
begäran inte kan bifallas, skall den avslås och
patentet upprätthålls i oförändrad form. Pa-
tenthavaren har rätt att söka ändring i ett
slutligt beslut av patentmyndigheten, om
beslutet har gått honom eller henne emot.

Anser patentmyndigheten att det inte finns
något hinder för att bifalla en begäran som
avses i 53 a § 1 mom., skall patentet
begränsas enligt begäran. Det beslut som
gäller godkännande av en begränsning skall
kungöras i enlighet med 55 §. Den ändrade
patentskriften, som innehåller en beskrivning
av det begränsade patentet, eventuella rit-
ningar och begränsade patentkrav samt upp-
gift om patenthavaren skall av patentmyn-
digheten hållas allmänt tillgänglig från det
begränsande patentets kungörelsedag. Patent-
myndigheten skall se till att de begränsade
patentkraven vid behov kan fås på finska och
svenska. Sökanden skall betala fastställd
översättningsavgift.

53 e §
Ett lagakraftvunnet beslut av patentmyn-

digheten om godkännande av en begränsning
i enlighet med 53 d § 2 mom. och ett
lagakraftvunnet domstolsbeslut om begräns-
ning av patent i enlighet med 52 § 2 mom.
gäller från ingivningsdagen för patentansö-
kan.

53 f §
Återkallar patenthavaren en begäran om

begränsning som avses i 53 a § 1 mom.,
avbryts begränsningsförfarandet slutligt den
dagen. Begäran om begränsning kan inte
längre återkallas när ett slutligt beslut om
godkännande av begränsningen har fattats.

54 §
Avstår patenthavaren skriftligen hos pa-

tentmyndigheten från patentet, skall myndig-
heten förklara att patentet har upphört i sin
helhet. Patentet anses ha upphört från och
med patentansökans ingivningsdag. Patentha-
varen har rätt att söka ändring i ett slutligt
beslut av patentmyndigheten, om beslutet har
gått honom eller henne emot.
— — — — — — — — — — — — —

55 §
När ett patent förfallit, upphört eller be-

gränsats eller när det genom en lagakraft-
vunnen dom förklarats ogiltigt eller blivit
överfört, skall patentmyndigheten utfärda
kungörelse om detta.

60 §
— — — — — — — — — — — — —

Bestämmelserna i 58 § 3 mom. som gäller
skadestånd tillämpas inte, om ersättningstalan
väcks inom ett år från utgången av den
invändningstid som gäller för patentet eller,
om invändning har gjorts, inom ett år från det
att patentet har upprätthållits genom ett beslut
som vunnit laga kraft.

65 §
Helsingfors tingsrätt är laga domstol i mål

som gäller:
— — — — — — — — — — — — —

2) patents ogiltighet eller begränsning av
patent i samband med behandlingen av en
talan som gäller ogiltigförklarande, eller
överföring av patent;
— — — — — — — — — — — — —
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9 b kap.

Europeiskt patent samt ansökan om euro-
peiskt patent

70 l §
— — — — — — — — — — — — —

Betalas inte årsavgift för europeiskt patent
enligt 1 mom. och 41 §, tillämpas 51 § på
motsvarande sätt. Den första årsavgiften
förfaller dock till betalning först den sista
dagen i den tredje månaden efter den månad
då patentet meddelades.

70 m §
En europeisk patentansökan för vilken det

europeiska patentverket har fastställt ingiv-
ningsdag har i Finland samma rättsverkan
som en nationell patentansökan som gjorts i
Finland samma dag. Har ansökan enligt den
europeiska patentkonventionen prioritet från
en tidigare dag än ingivningsdagen, gäller
denna prioritet även i Finland.

Vid tillämpning av 2 § 2 mom. skall
publicering enligt artikel 93 i den europeiska
patentkonventionen jämställas med att ansö-
kan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Det
som sägs ovan gäller även publicering som
avses i artikel 153.3 i konventionen, om det
europeiska patentverket jämställer denna
publicering med publicering som sker enligt
artikel 93.

70 n §
— — — — — — — — — — — — —

Om någon efter det att en kungörelse enligt
1 mom. har utfärdats yrkesmässigt utnyttjar
en uppfinning för vilken det har sökts skydd
i en europeisk patentansökan, skall bestäm-
melserna om patentintrång tillämpas om
ansökan leder till patent för Finland. I ett
sådant fall omfattar patentskyddet dock en-
dast vad som framgår såväl av patentkraven
i den lydelse de publicerades enligt 1 mom.
som av patentkraven enligt patentet. Till straff
får då inte dömas, och ersättning för sådant
utnyttjande får bestämmas endast enligt 58 §
2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

70 s §
— — — — — — — — — — — — —

Skall en europeisk patentansökan anses
återkallad därför att en översättning av
ansökan på handläggningsspråket inte har
ingivits till det europeiska patentverket inom
föreskriven tid, skall ansökan på sökandens
begäran omvandlas till nationell patentansö-
kan med iakttagande av artikel 135 i den
europeiska patentkonventionen. Sökanden
skall dessutom betala fastställd ansöknings-
avgift och ge in en översättning av patent-
ansökan enligt 8 § 5 mom. inom utsatt tid.
— — — — — — — — — — — — —

70 t §
En begäran om begränsning eller upphä-

vande av ett europeiskt patent i enlighet med
artikel 105 a i den europeiska patentkonven-
tionen ges in till det europeiska patentverket.

När det europeiska patentverket har kun-
gjort begränsningen av patentet, skall patent-
havaren inom en tid som bestäms genom
förordning av statsrådet till patentmyndighe-
ten lämna in en översättning av de handlingar
som ligger till grund för patentbegränsningen
på det språk på vilket det ursprungliga
patentet har meddelats i Finland och betala
fastställd avgift för publicering av översätt-
ningen, enligt vad som bestäms närmare
genom förordning av statsrådet. Patentmyn-
digheten skall utan dröjsmål kungöra detta på
finska och svenska och hålla kopior på
översättningen allmänt tillgängliga. Patent-
myndigheten skall se till att de begränsade
patentkraven i ett europeiskt patent vid behov
finns tillgängliga på finska och svenska.

Om patenthavaren inte följer bestämmel-
serna i 2 mom., anses patentet vara utan
rättsverkningar i Finland från och med pa-
tentansökans ingivningsdag. Patentmyndighe-
ten skall kungöra att patentet har upphävts.

När det europeiska patentverket har kun-
gjort att ett patent har upphävts, skall patent-
myndigheten kungöra detta i patenttidningen.

Ett patent som begränsats eller upphävts av
det europeiska patentverket har samma rätts-
verkningar här i landet som ett patent som
begränsats eller upphört nationellt, om inte
något annat bestäms i detta kapitel.

70 u §
Har någon i god tro börjat utnyttja en
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uppfinning yrkesmässigt här i landet eller
vidtagit väsentliga åtgärder för detta efter det
europeiska patentverkets besvärskammares
beslut men innan ett beslut som gäller en
begäran om omprövning i europeiska patent-
verkets stora besvärskammare har offentlig-
gjorts, får denne utan hinder av patentet
fortsätta utnyttjandet med bibehållande av
dess allmänna art.

Den rätt som avses i 1 mom. kan övergå
till någon annan endast tillsammans med den
rörelse där rätten har uppkommit eller där den
var avsedd att utnyttjas.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

71 a §
Har en patentsökande eller en patenthavare

i ett annat ärende än ett sådant som avses i
2 mom. lidit rättsförlust på grund av att han
inte vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten
inom den tid som föreskrivs i denna lag eller
med stöd av den, men har han varit så
omsorgsfull som omständigheterna kräver
vad gäller iakttagandet av föreskriven tid, och
vidtar han åtgärden inom två månader från det
förfallet upphörde, dock senast ett år från
fristens utgång, skall patentmyndigheten kon-
statera att åtgärden skall anses vidtagen i rätt
tid. Vill patentsökanden eller patenthavaren få
ett sådant avgörande, skall han inom den tid
som föreskrivs ovan för åtgärden hos patent-
myndigheten göra en skriftlig framställning
om det och betala en fastställd avgift.

Har en patentsökande lidit rättsförlust på
grund av att han eller hon inte har iakttagit
den frist som anges i 6 § 1 mom., tillämpas
bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf
dock så att framställningen skall göras och
fastställd avgift betalas senast inom två
månader från fristen i 6 § 1 mom.

På en internationell patentansökan som har
fullföljts i Finland tillämpas 1 och 2 mom.
också då det är fråga om en frist som hade
bort iakttas hos den mottagande myndigheten,
den internationella nyhetsgranskningsmyn-
digheten, myndigheten för internationell för-
beredande patenterbarhetsprövning eller in-
ternationella byrån hos Världsorganisationen
för den intellektuella äganderätten. Den åt-

gärd som inte har vidtagits skall i de fall som
avses här vidtas hos patentmyndigheten.

En framställning som gjorts enligt 1, 2 eller
3 mom. får dock inte avslås eller lämnas utan
prövning innan patentsökanden eller patent-
havaren har getts möjlighet att yttra sig i
saken inom en tid som patentmyndigheten
utsätter.

72 §
Ändring i ett annat slutligt beslut som

patentmyndigheten har fattat med stöd av
denna lag än ett sådant som avses i 26 § samt
i beslut enligt 42 §, 53 a § 2 mom., 53 d §
1 mom., 54 § 1 mom., 71 a eller 71 b § får
sökas genom besvär hos Patent- och regis-
terstyrelsens besvärsnämnd. I fråga om be-
svärsförfarandet och behandlingen av ärenden
i besvärsnämnden föreskrivs särskilt.

74 §
Närmare bestämmelser angående ansökan

om patent, kungörelser i patentärenden, tryck-
ning av ansökningshandlingarna, invänd-
ningsförfarandet, förfarandet för begränsning
av patent hos patentmyndigheten, upphäv-
ningsförfarandet, patentregistret och förandet
av det samt patentmyndigheten utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas att patentmyndigheten på begäran av
en myndighet i en annan stat kan ge denna
upplysning om behandlingen av här gjorda
patentansökningar samt att granskning av
ansökningar om patent, efter framställning av
patentmyndigheten, kan äga rum hos en
myndighet i en annan stat eller hos en
internationell institution.

Genom förordning av statsrådet kan även
bestämmas att den som söker patent på en
uppfinning, på vilken han eller hon sökt
patent i en annan stat eller hos en interna-
tionell institution, skall vara skyldig att
redovisa vad myndigheten i den staten eller
den internationella institutionen delgivit ho-
nom eller henne rörande prövningen av
uppfinningens patenterbarhet. Sådan redovis-
ningsskyldighet kan dock inte krävas i fråga
om en patentansökan som avses i 3 kap., om
den varit föremål för internationell förbere-
dande patenterbarhetsprövning och rapport
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rörande denna prövning ingivits till patent-
myndigheten.

1. Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

2. Innan denna lag träder i kraft kan
bestämmelser som är nödvändiga för ikraft-
sättandet av lagen meddelas genom förord-
ning av statsrådet.

3. På patentansökningar som är anhängiga
när denna lag träder i kraft och på patent som
meddelas utgående från ansökningarna samt
på patent som har meddelats före ikraftträ-
dandet tilllämpas bestämmelserna i denna lag,
om inte något annat följer av 4—9 mom.

4. Bestämmelserna i 2 § 5 mom. tillämpas
inte på patent som har meddelats innan denna
lag träder i kraft, och inte heller på patent-
ansökningar som är anhängiga den dag då
denna lag träder i kraft, om patentsökanden
har getts ett sådant meddelande som avses i
19 § 1 mom. före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 8 b och 8 c § tillämpas
på en patentansökan som har gjorts eller anses
ha gjorts den dag lagen träder i kraft eller
därefter.

6. Bestämmelserna i 41 § 2 mom. och
70 l § 2 mom. tillämpas på en årsavgift som
förfaller när denna lag träder i kraft eller
därefter.

7. Det som föreskrivs i 60 § 2 mom. gäller
endast beslut som vunnit laga kraft efter det
att denna lag har trätt i kraft.

8. Har tidsfristen på sex månader för
återställande av rättsförlust gått ut innan
denna lag träder i kraft skall 71 a § 2 mom.,
sådant det lydde vid ikraftträdandet, alltjämt
tillämpas.

9. Bestämmelserna i 71 a § 2 mom. i denna
lag tillämpas på en patentansökan som är
anhängig när denna lag träder i kraft, om inte
tidsfristen för återställande av rättsförlust
ännu har gått ut.

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen
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(Finlands författningssamlings nr 143/2006)

Statsrådets förordning

Nr 9

om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen

Given i Helsingfors den 16 februari 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 18 november 2005
om ändring av patentlagen (896/2005):

1 §
I lagen av den 18 november 2005 om

ändring av patentlagen (896/2005) träder 2 §
1 och 2 mom., 8 b och 8 c §, 27 § 1 mom.,
29 och 35 §, 36 § 2 mom., 38 § 1 och 3 mom.,
41 § 2 mom., 60 § 2 mom., 70 l § 2 mom.,
70 m § 1 mom., 70 n § 2 mom. samt

71 a § i kraft och upphävs 27 § 2 mom. den
6 mars 2006.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 6 mars

2006.

Helsingfors den 16 februari 2006

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Heli Siukonen
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 10

om ikraftträdande av en ändring av bilagan om genomförande och verifikation till
konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska

vapen samt deras förstöring

Givet i Helsingfors den 8 februari 2006

Utrikesministeriet meddelar att en ändring
av bilagan om genomförande och verifikation
till konventionen om förbud mot utveckling,
produktion, innehav och användning av ke-
miska vapen samt deras förstöring (FördrS
17/1997) har godtagits i enlighet med förfa-
randet i artikel XV i konventionen. Ändringen
gäller tidsgränserna för omställning enligt
konventionen av produktionsanläggningar för
kemiska vapen. Enligt ändringen skall verk-
ställande rådet för organisationen för förbud

mot kemiska vapen besluta om tidsgränserna
för omställning av produktionsanläggningar
vad gäller stater som anslutit sig till konven-
tionen efter 2003. Den längsta tiden för
omställning kan vara 6 år från anslutningen.

Ändringen är i kraft från den 31 januari
2005.

Beslutet finns till påseende och kan erhållas
hos utrikesministeriet som också lämnar
upplysningar om det på svenska och finska.

Helsingfors den 8 februari 2006

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Utrikessekreterare Mari Linnapuomi
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