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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av patentlagen och vissa lagar som har samband med 
den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att invänd
ningsförfarandet enligt patentlagen skall för
nyas. Enligt förslaget skall invändning göras 
först sedan patent har beviljats. Invändnings
tiden skall förlängas från nuvarande tre till 
nio månader. Förslaget stärker patenthava
rens ställning och harmoniserar invändnings
förfarandet med förfarandet i europeiska pa
tentverket. Det föreslås att möjligheten att 
ändra den dag då patentansökan börjar gälla 
skall slopas. Syftet med propositionen är att 
göra förfarandet för beviljande av patent 
snabbare och enklare. 

Patentmyndighetens delgivningsförfarande 
föreslås också bli ändrat. Om patentansökan 
eller ett beslut som gäller patent inte kan 
delges den som ansöker om, innehar eller 
gör invändning mot patent på den adress 
som denne har uppgett, skall delgivningen 
kunna ske genom att ärendet kungörs i 
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patenttidningen som patent- och registersty
relsen ger ut. 

Propositionen innehåller också de ändring
ar i lagen om behandling av besvärsärenden 
vid patent- och registerstyrelsen och lagen 
om uppfinningar av betydelse för landets 
försvar som revideringen av invändningsför
farandet förutsätter. 

Patentlagen föreslås bli ändrad också med 
anledning av en förordning av Europaparla
mentet och rådet om införande av tilläggs
skydd för växtskyddsmedel. När giltighetsti
den för ett patent som skyddar ett växt
skyddsmedel upphör kan ett tilläggsskydd 
för högst fem år beviljas för växtskyddsmed
let. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den l april 1997, dock så att de ändringar 
som förordningen om införande av tilläggs
skydd för växtskyddsmedel förutsätter skall 
träda i kraft så snart som möjligt. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Den finska patentlagstiftningen utarbetades 
i tiden i nordiskt samarbete och de nordiska 
patentlagarna motsvarar fortfarande mycket 
långt varandra med undantag för 
invändningsförfarandet i fråga om patent. 
Den finska patentlagstiftningen stämmer till 
sitt sakinnehåll också överens med europeis
ka patentkonventionen (FördrS 8/96). Fin
land anslöt sig till den europeiska patentkon
ventionen den l mars 1996. Till följd av 
anslutningen till patentkonventionen fogades 
till patentlagen (550/1967) stadganden som 
främst sammanhängde med förfarandet för 
ansökan om europeiskt patent och godkän
nande av europeiskt patent samt stadgades 
om Helsingfors tingsrätts behörighet också 
vid rättegångar som gäller europeiskt patent. 

Det invändningsförfarande som skall iakt
tas i Finland skiljer sig ännu från invänd
ningsförfarandet enligt europeiska patentkon
ventionen som gäller sedan patent har bevil
jats. stadgandena om invändningsförfarande 
i patentlagen föreslås nu bli ändrade så att 
de motsvarar förfarandet enligt patentkon
ventionen. I Danmark och Sverige har man 
övergått till ett invändningsförfarande efter 
att patent har beviljats. De föreslagna änd
ringarna skulle göra förfarandet för beviljan
de av patent snabbare. Också patentlagstift
ningens nordiska enhetlighet talar för att vi 
här i Finland borde övergå till ett invänd
ningsförfarande som gäller sedan patent har 
beviljats. 

I Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) Nr 1610/96 om införande av 
tilläggsskydd för växtskyddsmedel stadgas 
om en möjlighet att under de förutsättningar 
som bestäms i förordningen bevilja tilläggs
skydd för växtskyddsmedel för högst fem år 
när giltighetstiden för patent på ett växt
skyddsmedel har gått ut. A v skyddsområdet 
för ett patent täcker tilläggsskyddet endast 
den produkt som har godkänts att marknads
föras som växtskyddsmedel. Ett motsvarande 
system med tilläggsskydd har i fråga om 
läkemedel genomförts genom rådets förord
ning (EEG) Nr 1768/92 om införande av 
tilläggsskydd för läkemedel. Till patentlagen 
har genom en lagändring (59311994), som 
trädde i kraft den l juli 1994, för läkemed-

lens del fogats ett 9 a kap. som innehåller 
hänvisningar till rådets nämnda förordning 
samt vissa kompletterande stadganden om 
tilläggsskydd för läkemedel. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Invändningsförfarandet 

Enligt patentlagen kan den som har gjort 
en uppfinning, som kan tillgodogöras 
industriellt, efter ansökan erhålla patent på 
uppfinningen. Patentansökan görs skriftligen 
till patentmyndigheten, som i Finland är pa
tent- och registerstyrelsen. Patentmyndighe
ten har med stöd av patentförordningen 
( 669/1980) rätt att utfärda närmare föreskrif
ter (patentföreskrifter) om handläggningen 
av ansökan. 

Om patentansökan stämmer överens med 
stadgandena och patentmyndigheten inte 
anser att det finns några hinder för beviljan
det av patentet, godkänns ansökan för ut
läggning. Efter detta får patentkraven inte 
ändras så att patentets skyddsomfång bred
das och det får inte heller ställas krav på att 
patentets löpdag skall ändras. Sökanden 
skall inom två månader från godkännandet 
av ansökan för utläggning erlägga en utlägg
ningsavgift 

Efter att utläggningsavgiften har erlagts 
skall patentmyndigheten utlägga ansökan. 
Utläggning av ansökan skall kungöras och 
från utläggningsdagen skall patentmyndig
heten hålla de tryckta publikationer som in
nehåller beskrivningen, patentkraven och 
sammandraget samt uppgift om sökanden 
och uppfinnaren allmänt tillgängliga. 

Syftet med utläggningen av ansökan är att 
ge tredje part en möjlighet att komma med 
invändningar mot ansökan. En invändning 
skall göras skriftligen till patentmyndigheten 
inom tre månader från kungörelsedagen. In
vändningsförfarandet kompletterar den 
granskning av ansökan som patentmyndig
heten gör. Vid invändningsförfarandet kan 
till ämbetsverket också ges sådant material 
som ämbetsverket inte har känt till när det 
behandlade patentansökan. 

I dagens läge görs invändningar mot ca 
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fyra procent av de ansökningar som har god
känts för utläggning. Åren 1994 och 1995 
var antalet ansökningar som godkändes för 
utläggning och invändningarna mot dem 
följande: 

1994 1995 
Ansökan godkänd för 
utläggning 2553 2489 
Invändningar 97 107 
Invändningsprocent 3,8 4,3 

När en invändning görs skall grunden för 
den meddelas, och invändningen kan basera 
sig på vilken faktor som helst som enligt 
lagen kan leda till att ansökan avslås. 
Sökanden skall ges tillfälle att bemöta in
vändningen. När sökanden avger sitt bemö
tande med anledning av invändningen, be
slutar patentmyndigheten om nödvändighe
ten av tilläggskorrespondens. Närmare stad
ganden om behandlingen av en invändning 
ingår i patentföreskrifterna. 

De anmärkningar om en patentansökan 
som kommer till patentmyndigheten när in
vändningstiden på tre månader har gått ut är 
inte invändningar i den mening som patent
lagen avser. Patentmyndigheten måste dock 
beakta innehållet i dem, eftersom ämbetsver
ket innan patent beviljas skall beakta allt det 
material det får kännedom om. Den som har 
gjort anmärkningen får dock inte samma 
ställning som en som gör invändning och 
därmed har han inte besvärsrätt i fråga om 
patentmyndighetens slutliga beslut på an
sökan. 

När invändningstiden har gått ut avgörs 
~_nsökan, d.v.s. den godkänns eller förkastas. 
Over patentmyndighetens beslut att godkän
na en ansökan kan besvär inte anföras, om 
ingen invändning har gjorts mot ansökan. 
Detta beslut träder genast i kraft. I ett beslut 
genom vilket en ansökan har godkänts trots 
att mot den har gjorts en invändning i veder
börlig ordning kan den som har gjort in
vändningen söka ändring. Sökanden kan för 
sin del överklaga ett besJut genom vilket 
ansökan har förkastats. Andring söks hos 
patent- och registerstyreisens besvärsnämnd. 
Besvärsnämndens beslut kan i sin tur över
klagas till högsta förvaltningsdomstolen. 

Patent har beviljats när patentansökan har 
godkänts och beslutet har fått Jaga kraft. När 
patent har beviljats, skall detta kungöras och 
sökanden skall ges ett patentbrev. Det bevil
jade patentet förs in i det patentregister som 

patentmyndigheten för. Från den dag då pa
tent beviljades skall patentmyndigheten hålla 
patentpublikationen som innehåller en be
skrivning av uppfinningen, patentkraven och 
ett sammandrag samt anmälan om patentha
varen och uppfinnaren allmänt tillgängliga. 

Patentet kan beviljas endast i den form 
som sökanden har godkänt. Patentmyndig
heten anmärker på de brister som finns i 
sökandens ansökan och sökanden gör nöd
vändiga korrigeringar av dem. Endast i sam
mandraget kan patentmyndigheten göra änd
ringar utan att höra sökanden. Om sökanden 
och patentmyndigheten inte är överens om 
de ändringar som behövs i ansökan, kan pa
tentmyndigheten inte godkänna ansökan och 
den avslås. Sökanden kan överklaga detta 
beslut hos patent- och registerstyreisens be
svärsnämnd och ett avslagsbeslut av besvärs
nämnden vidare hos högsta förvaltnings
domstolen. 

Invändningsförfarandet i europeiska patent
verket och i vissa stater 

Enligt artikel 99 i europeiska patentkon
ventionen skall en invändning mot ett euro
peiskt patent som europeiska patentverket 
har beviljat göras inom nio månader från 
offentliggörandet av den kungörelse som 
gäller beviljandet av patentet. Invändningen 
skall göras skriftligt och den skall motiveras. 
För invändningen skall också inom en viss 
tid erläggas en invändningsavgift. En in
vändning kan endast grunda sig på de fakto
rer om vilka bestäms i artikel 100 i patent
konventionen, d.v.s. på att uppfinningen en
ligt artiklarna 52-57 i patentkonventionen 
inte är patenterbar eller att patentet avser en 
uppfinning som inte har presenterats så tyd
ligt att en fackman utgående från detta kan 
använda uppfinningen eller att patentet om
fattar sådant som inte har framgått av an
sökan när den gjordes. Europeiska patentver
ket kan till följd av en invändning upphäva 
patentet, hålla det i kraft i förändrad form 
eller förkasta invändningen. 

I Danmark ändrades patentlagen från in
gången av år 1993 så att invändningstiden 
gäller efter att patentet har beviljats. Invänd
ningen skall idag göras inom nio månader 
från det att patentet beviljades. Invändningen 
skall göras skriftligen och den skall motive
ras. Invändningen kan endast basera sig på 
faktorer om vilka stadgas i lag. Den som gör 
en invändning skall också inom den tid som 
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har reserverats för invändningen erlägga en 
separat invändningsavgift 

I Sverige övergick man från ingången av 
1994 till ett invändningsförfarande sedan 
patent har beviljats. Invändningen skall gö
ras inom nio månader från det patentet be
viljas. Invändningen skall vara skriftlig och 
den skall motiveras. Invändningen kan en
dast basera sig på faktorer om vilka stadgas 
i lag. Det kostar ingenting att göra en in
vändning i Sverige. 

I Tyskland är invändningstiden tre må
nader från beviljandet av patentet. Om in
vändningen dras tillbaka eller återkallas, 
fortgår invändningsförfarandet å tjänstens 
vägnar hos den tyska patentmyndigheten. 
Det kostar ingenting att göra en invändning. 

Delgivning 

Vid patentmyndighetens delgivning tilläm
pas lagen om delgivning i förvaltningsären
den (232/1966). Besluten, till vilka ansluter 
sig rätt att söka ändring, ges i regel för kän
nedom mot mottagningsbevis. När man inte 
kan förfara på detta sätt blir man tvungen att 
ta till allmän delgivning. I praktiken betyder 
detta att ärendet kungörs i officiella tidning
en och i Helsingin Sanornat 

Enligt patentlagen skall en pantentsökande 
som inte har hemvist i Finland ha ett ombud 
som bor här och som har rätt att represente
ra honom i alla ärenden som gäller ansökan. 
Ifall inget ombud finns, uppmanar patent
myndigheten patentsökanden att utse ett om
bud. Under ansökningsbehandlingens gång 
kan det visa sig att ett ombudsförhållande 
som tidigare har anmälts till patent
myndigheten har sagts upp. Härvid uppma
nar myndigheten med ett föreläggande pa
tentsökanden att utse ett nytt ombud. Om 
sökandens adressuppgifter är bristfälliga el
ler föråldrade, returneras föreläggandet till 
patentmyndigheten. Också i fråga om 
sökande som bor i Finland kan adressupp
gifterna ibland vara så föråldrade eller brist
fälliga att ett föreläggande som har sänts till 
en sökande returneras till patentmyndighe
ten. Härvid avskrivs ansökan när den tids
frist som bestäms i föreläggandet har gått ut. 
Om beslut på att en ansökan har avskrivits 
inte kan delges sökanden på den adress den
ne har meddelat, sker delgivningen genom 
kungörelse av beslutet i officiella tidningen 
och Helsingin Sanornat 

Enligt patentlagen skall en patenthavare 

som inte har hemvist i Finland ha ett ombud 
som bor här och som har rätt att för hans 
del ta emot en delgivning som gäller stäm
ning, kallelser och andra handlingar i ären
den som gäller patent, med undantag av 
stämning i brottmål och ett förordnande ge
nom vilket sakägaren är skyldig att personli
gen infinna sig i rätten. Ombudet skall an
mälas för införande i patentregistret. Om en 
patenthavare inte har ett sådant ombud, kan 
patentmyndighetens delgivning ske genom 
att en handling som skall delges sänds till 
honom per post som ett rekommenderat brev 
på hans adress i patentregistret. Om ingen 
adress har införts i registret kan delgivning
en ske genom kungörelse i officiella tidning
en. Delgivning anses enligt patentlagen ha 
skett när dessa åtgärder har vidtagits. 

2.2. Europaparlamentets och rådets 
förordning 

Bakgrund 

Utvecklandet av nya växtskyddsmedel krä
ver tid och stora investeringar. I fråga om 
växtskyddsmedel är problemet ofta att man 
under giltighetstiden för ett patent på ett nytt 
växtskyddsmedel inte i tillräcklig mån hin
ner täcka de medel som har investerats i 
forskning och produktutveckling med in
komster från försäljningen av den produkt 
som har skyddats med patent. Syftet med 
förordningen är att förbättra verksamhetsbe
tingelserna för den europeiska industri som 
tillverkar nya växtskyddsmedel. 

För att växtskyddsmedel skall få släppas ut 
på marknaden och marknadsföras behövs ett 
särskilt försäljningstillstånd inom de stater 
som är medlemmar i Europeiska unionen. 
Detta betyder att produkten på åtgärd av en 
myndighet skall granskas och godkännas för 
registrering som växtskyddsmedel innan den 
kan släppas ut på marknaden. 

Till följd av att registreringsförfarandet 
räcker flera år är den giltighetstid då ett pa
tent på ett nytt växtskyddsmedel, som har 
släppts ut på marknaden, kan utnyttjas eko
nomiskt i medlemsstaterna i Europeiska 
unionen i genomsnitt endast tio år. När pa
tentets giltighetstid går ut kan konkurrerande 
företag fritt börja tillverka växtskyddsmedlet 
i fråga. För dylika genererade produkter kan 
försäljningstillstånd fås relativt snabbt. Då 
patentskyddet har upphört konkurrerar de 
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som tillverkar genererade produkter med de 
företag som tillverkar patenterade växt
skyddsmedel. 

Förordningens tillämpningsområde 

Europaparlamentet och rådet gav den 23 
juli 1996 en förordning om införande av 
tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Enligt 
förordningen kan tilläggsskydd beviljas för 
ett sådant växtskyddsmedel som har skyd
dats genom patent i en medlemsstat i Euro
peiska unionen och som har godkänts för 
saluföring enligt rådets direktiv om utsläp
pande av växtskyddsmedel på marknaden 
(91/414/EEG), nedan växtskyddsmedelsdi
rektivet, eller som har motsvarande godkän
nande för saluföring enligt nationell lagstift
ning. Växtskyddsmedlet skall ha godkänts 
för utsläppande på marknaden första gången 
efter den l januari 1985. 

Om det registreringsförfarande som är en 
förutsättning för marknadsfåringen och ut
släppandet på marknaden av växtskyddsme
del stadgas i den finska lagen om bekämp
ningsmedel (327/1969). Registreringsförfa
randet enligt lagen om bekämpningsmedel 
har förnyats genom en lagändring år 1984 
(159/1984) vilken trädde i kraft den l mars 
1984. I lagen om bekämpningsmedel har de 
ändringar som växtskyddsmedelsdirektivet 
förutsatte gjorts genom en lag som trädde i 
kraft den l januari 1995 ( 1204/1994 ). 

Bekämpningsmedlen delas i Finland in i 
sådana bekämpningsmedel som används vid 
växtproduktionen, d. v .s. växtskyddsmedel, 
och övriga bekämpningsmedel. Som 
bekämpningsmedel får inte saluföras och 
inte heller överlåtas till förbrukning eller 
användas ett sådant preparat som inte har 
registrerats som bekämpningsmedel. Ett 
växtskyddsmedel registreras av kontrollcent
ralen för växtproduktion, som lyder under 
jord- och skogsbruksministeriet, på ansökan. 
En förutsättning för registreringen är att be
kämpningsmedelsnämnden, som är verksam 
i samband med jord- och skogsbruksministe
riet, har godkänt preparatet för användning 
som växtskyddsmedel. 

Förordningens tillämpningsområde fast
ställs i enlighet med nämnda växtskyddsme
delsdirektiv. I detta direktiv har lagstiftning
en om kontroll av växtskyddsmedel och för
säljningstillstånd för sådana i medlemsstater
na i Europeiska unionen harmoniserats. Di
rektivet är tillämpligt på bekämpningsmedel 

som används vid växtproduktionen, d.v.s. på 
växtskyddsmedel, med vilka avses ämnen 
och preparat som används för att skydda 
växter eller växtprodukter mot skadliga or
ganismer eller förhindra verkningarna av 
sådana organismer. Växtskyddsmedel an
vänds också för att påverka växternas livs
funktioner på annat sätt än som näring, för 
att påverka växtprodukternas hållbarhet, om 
inte på dessa ämnen och preparat tillämpas 
specialstadgandena om konserveringsmedel, 
samt för att förstöra skadliga växter eller 
växtdelar eller förhindra skadlig tillväxt hos 
växterna. 

Med grundpatent avses ett patent som 
skyddar en produkt eller ett preparat som 
sådan eller förfarande för tillverkning av 
produkten i fråga eller användningen av 
produkten på ett visst sätt. Det kan alltså 
vara frågan om produkt-, förfarande- eller 
användningspatent Om ett växtskyddsmedel 
skyddas med flera olika patent, såsom t.ex. 
den egentliga produkten med produktpatent, 
tillverkningsmetoden för växtskyddsmedlet 
med förfarandepatent och dess användnings
ändamål med användningspatent, får patent
havaren besluta, vilken av dessa patenttyper 
som föreslås som grund för tilläggsskyddet 

Tilläggsskydd 

Ett patent kan hållas i kraft i 20 år från 
ingivningsdagen för patentansökan. Tilläggs
skyddet träder i kraft när den lagenliga gil
tighetstiden för grundpatentet upphör och 
samma rättigheter, begränsningar och för
pliktelser gäller för det som för grundpaten
tet Tilläggsskyddet gäller från den ovan 
nämnda tidpunkten en tid som beräknas ge
nom att fem år dras av från tidpunkten mel
lan ansökningsdagen för grundpatentet och 
beviljningsdatumet för det första för
säljningstillstånd som har beviljats för växt
skyddsmedlet på gemenskapens område. 
Tilläggsskyddet är dock i kraft högst fem år. 
Om ett patenterat växtskyddsmedel beviljas 
försäljningstillstånd inom fem år från paten
tets ansökningsdag, träder tilläggsskyddet 
inte i kraft, eftersom det inte anses ha någon 
giltighetstid överhuvudtaget. 

Tilläggsskyddet täcker inom ramen för 
grundpatentets skyddsområde endast den 
produkt som har godkänts för marknadsfö
ring som växtskyddsmedel samt de bruks
former som växtskyddsmedel som har god
känts för produkten innan tilläggsskyddets 
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giltighetstid gick ut. 
Om tilläggsskydd kan ansökas hos den 

nationella patentmyndigheten, d.v.s. i Fin
land hos patent- och registerstyrelsen. An
sökan skall lämnas in till den myndighet i 
medlemsstaten som beviljade patentet eller 
för vars räkning det beviljades i den stat där 
försäljningstillstånd för växtskyddsmedlet 
har erhållits, om inte staten i fråga utser en 
annan myndighet för denna uppgift. Ovan 
nämnda myndighet skall offentliggöra an
sökan. 

Ett patenterat växtskyddsmedel kan bevil
jas tilläggsskydd endast en gång. En förut
sättning för att tilläggsskydd skall beviljas är 
också att för växtskyddsmedlet har beviljats 
försäljningstillstånd för första gången i med
lemsstaten. Tilläggsskyddet förfaller när dess 
giltighetstid har gått ut. Tilläggsskyddet kan 
också förfalla om skyddsinnehavaren avstår 
från skyddet eller om årsavgifterna för till
läggsskyddet inte betalas i tid eller om för
säljningstillståndet för ett växtskyddsmedel 
som har skyddats med tilläggsskydd upphör. 

Ett tilläggsskydd anses ogiltigt, om det har 
beviljats i strid med förutsättningarna för 
beviljande av tilläggsskydd eller om grund
patentet har upphört innan dess lagstadgade 
giltighetstid går ut. Ett tilläggsskydd är ock
så ogiltigt om grundpatentet förklaras delvis 
ogiltigt och en produkt som skyddas av till
läggsskydd till följd av patentets delvisa 
ogiltighet inte längre omfattas av patent
skyddet eller om det, efter att grundpatentets 
giltighetstid har gått ut, visar sig att det hade 
funnits grunder för att förklara patentet för 
delvis ogiltigt. Vem som helst är berättigad 
att kräva att ett tilläggsskydd skall förklaras 
för ogiltigt. Y r kan de om att ett tilläggsskydd 
skall förklaras för ogiltigt skall ställas till 
den myndighet som enligt nationell lag är 
berättigad att förklara patent för ogiltigt, i 
Finland till Helsingfors tingsrätt. 

I ett beslut om tilläggsskydd som har fat
tats av patentmyndigheten eller en domstol 
kan ändring sökas i enlighet med ett förfa
rande som motsvarar patenträtten. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

Allmänt 

Syftet med propositionen är att göra för
farandet för beviljande av patent snabbare. 

Detta skall genomföras på så sätt att invänd
ningsförfarandet flyttas fram till efter att 
patentet har beviljats. Den föreslagna refor
men förbättrar patentsökandens ställning. 
Sökanden skall snabbare än i dagens läge 
kunna få sin uppfinning skyddad med 
patent. Patenthavaren skall med stöd av sin 
prioritet också snabbare kunna ingripa i 
eventuella rättsintrång. Dessa faktorer under
lättar patenthavarens förutsättningar att ut
nyttja uppfinningen ekonomiskt. Med paten
ter sammanhänger i allmänhet betydande 
förmögenhetsvärden och ofta förutsätter re
dan utvecklandet av en uppfinning betydan
de ekonomiska investeringar. 

Syftet med propositionen är också att be
vara den nordiska enhetligheten i patentlag
stiftningen. Ett invändningsförfarande enligt 
propositionen motsvarar också det invänd
ningsförfarande som följs i europeiska pa
tentverket. Förfarandenas enhetlighet är en 
handlingsmässig förmån för patentsökanden 
och samtidigt underlättar den för de finska 
patentsökandena att anpassa sig till systemet 
enligt europeiska patentkonventionen. 

Invändningsförfarandet 

Invändningstiden föreslås bli flyttad till 
tiden efter att patent har beviljats. Patent 
skall anses ha beviljats när ansökan om god
kännande har kungjorts. Invändningstiden 
skall förlängas från tre till nio månader. En 
invändning skall kunna grunda sig endast på 
i lagen uppräknade omständigheter, som 
skall vara desamma som de på vilka en 
domstol kan förklara ett patent för ogiltigt. 
Genom den föreslagna ändringen harmonise
ras invändningsförfarandet bl.a. med europe
iska patentkonventionen samt med den tys
ka, den danska och den svenska patentlagen. 

Förflyttningen av invändningstiden till ti
den efter att patent har beviljats gör förfa
randet för beviljande av patent snabbare. 
Patenthavaren får en starkare ställning, efter
som han genast när patentet har blivit bevil
jat kan vidta åtgärder mot eventuella patent
intrång. Den föreslagna ändringen förenklar 
också behandlingen av patentansökan vid 
patentmyndigheten. Förhållandet mellan in
vändningsförfarandet vid patentmyndigheten 
och behandlingen av patentärenden i en 
domstol skall bibehållas som hittills. I pro
positionen har dock beaktats eventuella pa
rallella förfaranden vid patentmyndigheten 
och i domstol gällande samma patent. I dyli-



8 RP 254/1996 rd 

ka fall kan domstolen enligt prövning skjuta 
upp avgörandet i ett ärende som gäller ogil
tighet för ett patent tills ett laga kraft vunnet 
beslut har erhållits i ett eventuellt invänd
ningsförfarande. 

Det föreslås att godkännandet av en pa
tentansökan f'ör utläggning samtidigt skall 
slopas. Om en ansökan är förenlig med vad 
som stadgas och patentmyndigheten anser att 
det inte finns något hinder för godkännande 
av den, meddelar patentmyndigheten 
sökanden att ansökan kan godkännas. Den 
nuvarande utläggningsavgiften skall ersättas 
med en tryckningsavgift Ansökan skall kun
na godkännas när sökanden har betalt tryck
ningsavgiften. 

Delgivning 

De krav som gäller delgivning i sådana 
situationer där patentsökanden inte kan nås 
har för sin del fördröjt behandlingen av an
sökningarna. Enligt vad som föreslås kunde 
delgivningen i dylika situationer ske genom 
att ärendet kungjordes i patenttidningen som 
ges ut av patent- och registerstyrelsen. Del
givningen skall anses ha skett när kungörel
sen har publicerats i patenttidningen. 

Syftet med den f'öreslagna ändringen är att 
minska sådant onödigt arbete som tar resur
ser från den egentliga behandlingen av an
sökningarna och medför extra kostnader f'ör 
patentmyndigheten. 

I patenttidningen publiceras alla kungörel
ser som gäller patentansökningar och bevil
jade patenter, vilket gör det konsekvent att 
också kungöra beslut som gäller ansökningar 
i samma tidning. Enligt vad som f'öreslås 
skall alla de kungörelser som patentmyndig
heten nu publicerar i officiella tidningen 
koncentreras till patenttidningen. Härvid 
skall också kungörelser enligt lagens 71 § 
bli publicerade i patenttidningen. Med tanke 
på rättsskyddet för dem som har att göra 
med patentärenden är det motiverat att alla 
patentmyndighetens kungörelser publiceras 
på samma sätt. Delgivning skall anses ha 
skett, när patentmyndigheten har vidtagit de 
åtgärder som förutsätts i stadgandena i fråga, 
och av dem är det sista alternativet kungö
relse i patenttidningen. 

Slopande av möjligheten att ändra löpdagen 

Om patentsökanden har ändrat sin ansökan 

inom sex månader från ansökningsdagen, 
har han haft möjlighet att under två år från 
ansökningsdagen kräva att ansökan skall 
anses gjord vid den tidpunkt då ändringen 
gjordes. Detta krav har kunnat anföras en
dast en gång och det har inte kunnat återtas. 
Det förslås att denna möjlighet skall slopas 
för att förfarandet för ansökning om patent 
skall kunna harmoniseras med europeiska 
patentkonventionen. Samtidigt förenklas för
farandet för beviljande av patent. Sökanden 
har haft nytta av möjligheten att ändra löp
dagen främst i det att han till patentansökan 
har kunnat foga nytt material utan de till
l.~ggskostnader som en ny ansökan medför. 
Andringen av löpdagen har emellertid för
dröjt beviljandet av patent. Sökanden har 
också kunnat få oklarheter gällande priorite
ten, om patentansökan har fullföljts utom
lands, eftersom man känner till möjligheten 
att ändra löpdagen i första hand bara i de 
nordiska länderna. 

Tilläggsskydd för växtskyddsmedel 

Propositionen innehåller de ändringar i 
patentlagen som Europaparlamentets och rå
dets rörordning om tilläggsskydd för växt
skyddsmedel förutsätter. Med tanke på 
tillämpningen av lagen är det ändamålsenligt 
att ett enhetligt f'örfarande följs i fråga om 
tilläggsskydd för läkemedel och växt
skyddsmedel. stadgandena i det kapitel i 
patentlagen som gäller tilläggsskydd skall 
vara tillämpliga på tilläggsskydd för växt
skyddsmedel och läkemedel. I det nämnda 
kapitlet stadgas om patent- och registersty
relsen som den myndighet som beviljar till
läggsskydd, om ansökan om tilläggsskydd 
och om de avgifter som skall uppbäras f'ör 
skyddet samt om tillämpningen av de stad
ganden som gäller patentintrång i tilläggs
skydd. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verlrningar 

I fråga om invändningsf'örfarandet för pa
tent har propositionel} inga nämnvärda eko
nomiska verkningar. Overföringen av kungö
relserna på det föreslagna sättet från officiel
la tidningen och Helsingin Sanornat till pa
tenttidningen sänker i någon mån patent
myndighetens kostnader, eftersom patent
och registerstyrelsen ger ut patenttidningen. 
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De kostnader som behandlingen av 
tilläggsskydd för växtskyddsmedel medför 
skall täckas med avgifter som uppbärs av 
sökandena. I Finland är för närvarande ca 
200 patent som skyddar växtskyddsmedel i 
kraft. Försäljningstillstånd har getts för ca 
170 aktiva ingredienser eller kombinationer 
av sådana, d.v.s. en sådan produkt som av
ses i förslaget till förordning. A v dessa står 
största delen utan patentskydd, antingen där
för att patent aldrig har sökts eller beviljats 
eller därför att patentet redan har upphört att 
gälla. Andelen växtskyddsmedel som har 
skyddats med patent utgör mindre än hälften 
av alla medel som finns på marknaden. En
dast sådana växtskyddsmedel kan få tilläggs
skydd. Årligen får i Finland i genomsnitt 
under tio nya växtskyddsmedel för
säljningstillstånd. Enligt patent- och register
styrelsens bedömning kommer årligen ca tio 
nya ansökningar om tilläggsskydd att göras 
efter den övergångsperiod som gäller när 
tilläggsskyddsförordningen har trätt i kraft. 

Det är svårt att uppskatta tilläggsskyddens 
effekter på prisnivån på växtskyddsmedlen. 
För närvarande är en betydande del av de 
växtskyddsmedel som finns på marknaden 
inte längre skyddade av patent, och de kan 
därmed inte heller få något tilläggsskydd. 
Priserna på växtskyddsmedel som är skydda
de med patent är ofta högre än priserna på 
växtskyddsmedel utan skydd, eftersom pa
tenthavaren kan förhindra andra tillverkare 
att släppa ut produkter som innehåller 
samma växtskyddsmedel på marknaden. 
Forskning i, utvecklande och marknadsfö
ring av produkter som är skyddade med pa
tent eller tilläggsskydd torde något höja pro
dukternas prisnivå under skyddets giltighets
tid. Till följd av den konkurrens som råder i 
branschen torde effekten av en förlängning 
av skyddstiden på produkternas försäljnings
priser bli liten. 

4.2. Verkningar på organisation och 
personal 

De föreslagna ändringarna har inga 
nämnvärda verkningar på organisationen. De 
ändringar som har föreslagits i invändnings
förfarandet minskar i någon mån patent- och 
registerstyreisens arbetsmängd. 

5. Beredningen av propositionen 

Handels- och industriministeriet tillsatte 

360574Z 

den 3 mars 1994 en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att i form av en regeringsproposi
tion bereda ett förslag till hur en övergång 
kunde ske till ett invändningsförfarande som 
gäller efter att patent har beviljats och ett 
förslag till förenkling av delgivningsförfa
randet. Dessutom hade arbetsgruppen i upp
drag att utreda andra revideringsbehov i 
samband med behandlingen av patentansök
ningar till följd av den internationella ut
vecklingen. Arbetsgruppens förslag till pro
position gick på remiss till justitieministeri
et, patent- och registerstyrelsen, Industrins 
och Arbetsgivarnas Centralförbund, central
handelskammaren, Centralförbundet för 
Småindustri, Finska Patentombudsföreningen 
rf, Patentti-insinöörit ry, Uppfinnarförening
arnas Centralförbund, Finska föreningen för 
Industriellt Rättsskydd, Finlands Advokatför
bund och Uppfinningsstiftelsen. 

I remissvaren fick arbetsgruppens förslag 
till ändring av patentlagen i allmänhet un
derstöd. I utlåtandena föreslogs att de förut
sättningar som ställs på innehållet i en in
vändning samt på prövningen och be
handlingen av den skall preciseras. I utlåtan
dena togs också upp att det bör klargöras att 
en patenthavare själv skall kunna göra in
vändning mot sitt eget patent. De faktorer 
som framfördes i remissvaren har i huvud
drag beaktats när regeringspropositionen be
reddes. 

Europeiska gemenskapernas kommission 
avlät ett förslag till förordning om tilläggs
skydd för växtskyddsmedel i december 1994 
(COM (94)579 final). Förslaget till förord
ning gavs med en skrivelse av statsrådet 
riksdagen för kännedom den 21 juni 1995 
(U 18/1995 rd). Riksdagens ekonomiutskott 
har i sitt utlåtande över förordningen av den 
15 september 1995 (EkU 4/1995 rd) förhållit 
sig positivt till förslaget och konstaterat att 
tilläggsskyddet främjar att nya produkter, 
som ofta är bättre med tanke på miljön och 
hälsan, kommer ut på marknaden, vilket 
också ligger i de finska konsumenternas och 
växtskyddsmedelsanvändarnas intresse. Stora 
utskottet instämde i ekonomiutskottets utlå
tande. Europaparlamentets och rådets förord
ning godkändes i Bryssel den 23 juli 1996. 
Regeringspropositionen har beretts som 
tjänsteuppdrag på handels- och industrimi
nisteriet i samarbete med patent- och regis
terstyrelsen. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Patentlagen 

12 §. Det föreslås att till paragrafen skall 
fogas ett nytt 2 mom., enligt vilket delgiv
ning skall kunna ske genom att ärendet 
kungörs i patenttidningen som utges av pa
tent- och registerstyrelsen, om beslut på en 
patentansökan inte har kunnat delges 
sökanden på den adress han har anmält. I 
patenttidningen publiceras alla kungörelser 
som gäller patentansökan och patent. Patent
havarna, patentombuden och övriga parter 
som har att göra med patentärenden kan i 
allmänhet förväntas följa med patenttidning
en. Enligt förslaget skall delgivning anses ha 
skett när kungörelserna i fråga har 
publicerats i patenttidningen. Förslaget mot
svarar i fråga om tidpunkten för delgivning
en delgivningsförfarandet enligt 71 §. Rätts
skyddet för patenthavaren och andra som har 
att göra med patentärenden förutsätter att 
delgivningsförfarandet är enhetligt också vad 
gäller tidpunkten för delgivningen. 

Enligt 12 § patentlagen skall en patentsö
kande som inte har hemvist i Finland ha ett 
här bosatt ombud som har rätt att företräda 
honom i allt som rör ansökningen. Under 
behandlingen av ansökan kan det visa sig att 
ett ombudsförhållande som tidigare har an
mälts till patentmyndigheten har sagts upp. 
Också i fråga om patentsökande som bor i 
Finland har det någon gång gått så att 
adressuppgifterna är föråldrade eller så brist
fälliga att en delgivning som sänts till 
sökanden har returnerats till patentmyndig
heten. Enligt förslaget skall det nya delgiv
ningsförfarandet kunna användas också när 
finska sökandes adressuppgifter är bristfälli
ga eller föråldrade. I praktiken har det varit 
svårt att utreda utländska sökandes 
adressuppgifter. Kostnaderna för kungöran
det av delgivningarna har inte kunnat upp
bäras av sökandena, utan dem har patent
myndigheten fått stå för. Till följd av detta 
föreslås det att delgivningen skall förenklas. 

Utgående från l § 2 mom. lagen om del
givning i förvaltningsärenden åsidosätts det 
allmänna delgivningsförfarandet för förvalt-

ningen enligt den lagen, om avvikande stad
ganden om delgivningen har utfårdats i nå
gon annan lag. Den föreslagna delgivningen 
i patenttidningen är minst lika effektiv som 
delgivningen i officiella tidningen. Delgiv
ningen i patenttidningen möjliggör dock 
kostnadsinbesparingar och förenklar det nu
varande förfarandet. 

14 §. Det föreslås att paragrafen skall upp
hävas. I paragrafen stadgas om ändring av 
ingivningsdagen för en patentansökan. Om 
patentsökanden ändrar sin ansökan inom sex 
månader från ansökningsdagen, skall an
sökan anses gjord vid den tidpunkt när änd
ringen gjordes, om sökanden yrkar detta. 
Det nämnda yrkandet om att ingivningsda
gen skall ändras skall göras inom två år från 
ansökningsdagen. Yrkandet får framställas 
endast en gång och det får inte återtas. Till 
följd av stadgandet har sökanden kunnat 
foga nytt material till patentansökan utan de 
tilläggskostnader som en ny ansökan med
för. 

När patent söks i enlighet med europeiska 
patentkonventionen eller konventionen om 
patentsamarbete (FördrS 58/80) är det möj
ligt att komplettera ansökan endast på så sätt 
att ritningar till vilka hänvisas i ansökan 
men vilka av misstag har lämnats bort sänds 
senare, varvid ingivningsd~gen blir den dag 
då ritningarna lämnas in. Andringen av in
givningsdagen i Finland kan förorsaka oklar
het för sökanden i fråga om den prioritet 
som sammanhänger med tidpunkten för an
sökan om patent, om denne beslutar fullfölja 
sin patentansökan utomlands, eftersom möj
ligheten att ändra ingivningsdagen främst är 
i användning endast i N orden. 

Möjligheten enligt patentlagen att ändra 
ingivningsdagen har förlängt behandlingen 
av patentansökan. I praktiken är det möjligt 
att ändra ingivningsdagen också i enlighet 
med patentförordningen genom en ansökan 
som genom utbrytning har avskiljts från den 
ursprungliga ansökan eller genom att 
sökanden gör en ny ansökan, där prioritet 
begärs på en tidigare ansökan. Avsikten med 
slopandet av möjligheten att ändra 
ingivningsdagen är att undanröja ett förfa
rande som fördröjer behandlingen av patent-
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ansökan och att samtidigt harmonisera an
sökningsbehandlingen med förfarandet enligt 
europeiska patentkonventionen. 

19 §. I 1 mom. föreslås att det skall stad
gas att patentverket skall meddela sökanden 
att en ansökan kan godkännas, om patentan
sökan stämmer överens med stadgandena 
och det inte anses föreligga något hinder för 
beviljandet av patentet. En anmälan enligt 
förslaget skall ersätta ett beslut enligt gällan
de lag om att ansökan skall utläggas. 

I 2 mom. föreslås att det skall stadgas att 
sedan en sådan anmälan som avses i 1 mom. 
har gjorts, får patentkraven inte längre änd
ras så att patentskyddet breddas och sådant 
yrkande som avses i 11 § inte framställas. 
Enligt 11 § skall, om patent sökes på upp
finning som framgår av tidigare av sökanden 
ingiven patentansökan, vilken inte slutligt 
avgjorts, den senare ansökningen på yrkande 
härom anses gjord vid den tidpunkt, när de 
handlingar av vilka uppfinningen framgår 
inkom till patentmyndigheten. Patentmyndig
heten skall dock inte göra den anmälan som 
avses i det föreslagna 1 mom., om sökanden 
inte har godkänt de handlingar av vilka 
framgår i vilken form patentmyndigheten har 
för avsikt att godkänna ansökan. Om detta 
skall stadgas närmare i patentförordningen. I 
förordningen skall också stadgas att sedan 
den anmälan som avses i 1 mom. har gjorts 
får yrkande om delning av eller utbrytning 
från ansökan inte göras. Godkännandet av 
ansökan binder sökanden på så sätt att 
sökanden efter anmälan inte längre får göra 
ändringar i ansökningshandlingarna, vilka 
skulle förlänga förfarandet för beviljande av 
patent. 

I dagens läge kan en uppfinning som är 
föremål för patentkrav i en ansökan också 
göras till föremål för en ansökan som har 
utbrutits genom delning ännu under den in
vändningstid som föregår beviljandet av pa
tent. När invändningstiden har upphört be
viljas patent. En övergång enligt vad som 
föreslås till ett invändningsförfarande sedan 
patent har beviljats innebär att en dylik del
ning inte längre är möjlig under 
invändningstiden. Den som gör invändning
en skall inte heller kunna yrka att patentet 
skall upphävas med den motiveringen att pa
tentet omfattar uppfinningar som är oberoen
de av varandra, eftersom oenhetlighet inte 
finns med bland de grunder som tas upp i 
det föreslagna 25 § 1 mom. på vilka ett pa
tent skall kunna upphävas. Till övriga delar 

motsvarar förslaget praxis enligt nuvarande 
19 § 2 mom. patentlagen samt 22 § 1 mom. 
och 23 § 2 mom. förordningen. 

I 3 mom. föreslås att det skall stadgas att 
sökanden skall erlägga en fastställd 
tryckningsavgift inom två månader från det 
då han har fått anmälan om att ansökan kan 
godkännas. Anmälan skall anses gjord den 
dag då vederbörande prövningsingenjör har 
undertecknat den. Det föreslagna stadgandet 
motsvarar till sitt innehåll 20 § 1 mom. i 
den nuvarande lagen. Den nuvarande utlägg
ningsavgiften skall dock ersättas med den 
föreslagna tryckningsavgiften. Enligt vad 
som föreslås skall ansökan lämnas därhän, 
om avgiften inte erläggs. Enligt förslaget 
skall en ansökan som lämnats därhän tas 
upp till ny behandling, om sökanden inom 
fyra månader från det den nämnda tiden gått 
ut erlägger tryckningsavgiften och en fast
ställd särskild avgift för upptagning av an
sökan till ny behandling. 

I 4 mom. föreslås bli stadgat om befrielse 
från tryckningsavgift stadgandet skall i hu
vudsak motsvara det nuvarande 20 § 2 
mom. Befrielse från tryckningsavgiften skall 
begäras inom två månader från den tidpunkt 
då anmälan enligt 1 mom. har sänts till 
sökanden. Patentmyndigheten skall kunna 
bevilja befrielse från tryckningsavgiften, om 
erläggandet av avgiften skall kunna anses 
medföra betydande svårigheter för sökanden. 
Enligt förslaget skall, om denna begäran 
avslås, en avgift som erlagts inom två må
nader från avslagsbeslutet anses erlagd i rätt 
tid. 

20 §. I paragrafen skall stadgas om god
kännande av ansökan och om beviljande av 
patent. Enligt det föreslagna 1 mom. skall 
patentmyndigheten godkänna en patentansö
kan, om hinder för godkännande av ansökan 
inte föreligger och om sökanden har erlagt 
erforderliga avgifter på det sätt som stadgas 
i den föreslagna 19 §. Godkännandet av en 
ansökan skall kungöras. I fråga om när in
vändningstiden börjar skall 1 mom. motsva
ra gällande 21 § 1 mom. 

Den anmälan som patentmyndigheten har 
sänt i enlighet med den föreslagna 19 § skall 
inte binda patentmyndigheten, utan denna 
skall innan ansökan godkänns kunna beakta 
också en anmärkning som har anlänt efter 
att anmälan gjordes eller en annan faktor 
som kommit till patentmyndighetens känne
dom och som påverkar bedömningen av för
utsättningarna för patenterbarhet. I ett sådant 



12 RP 254/1996 ni 

fall skall behandlingen av ansökan fortgå. 
Om patentmyndigheten anser att det förelig
ger hinder för godkännande av ansökan, 
skall patentansökan kunna förkastas eller 
också skall beviljandet av patent kunna före
gås av en ny anmälan enligt 19 § l mom. 
som ersätter den tidigare. 

I 2 mom. föreslås det att det skall stadgas 
att patentet har beviljats den dag då godkän
nandet av ansökan kungörs. Ett beviljat pa
tent skall föras in i det patentregister som 
patentmyndigheten upprätthåller och patent
havaren skall ges ett patentbrev. Det före
slagna 2 mom. motsvarar till sitt innehåll i 
huvudsak 26 § l mom. och 27 § gällande 
lag. 

21 §. Det föreslås att i paragrafen skall 
stadgas om att patentpublikationen skall hål
las allmänt tillgänglig. Enligt förslaget skall 
patentmyndigheten från den dag då patentet 
beviljas hålla patentpublikationen, som in
nehåller beskrivningen av uppfinningen, pa
tentkraven och sammandraget samt anmälan 
om patenthavaren och uppfinnaren, allmänt 
tillgänglig. Patentpublikationen skall finnas 
till påseende på patent- och registerstyrelsen. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar till sitt 
innehåll 21 § 3 mom. gällande lag. Enligt 
vad som Töreslås skall beviljandet av patent 
jämställas med utläggningen av ansökan som 
enligt gällande lag inleder invändningstiden. 

22 §. I paragrafen skall stadgas om när de 
handlingar som gäller patentet är offentliga. 
Det föreslås att l mom. skall ändras så att 
handlingarna om patentet skall vara offent
liga från den dag då patentet beviljades. En
ligt gällande lag är de handlingar som gäller 
ansökan offentliga från den dag då ansökan 
utläggs. Patent skall enligt vad som föreslås 
beviljas när godkännandet av ansökan kun
görs. Från och med samma dag skall också 
patentpublikationen hållas allmänt tillgänglig 
enligt den Töreslagna 21 §. 

Det föreslås att 2 mom. skall ändras så att 
handlingarna också blir offentliga när 18 
månader har gått sedan den dag då patentan
sökan gjordes eller, om prioritet begärs, från 
den begärda prioritetsdagen också om patent 
inte ännu då har beviljats. Enligt 22 § 2 
mom. gällande lag tillämpas tidsfristen på 
18 månader också om patentansökan ännu 
inte har utlagts. 

Enligt 5 mom. kan patentmyndigheten av 
särskilda skäl bestämma att en handling som 
ansluter sig till ansökan och som innehåller 
affärshemligheter inte är offentlig. Det före-

slås att momentet skall ändras så att motsva
rande möjlighet föreligger också vid invänd
ningsförfarandet efter att patent har beviljats. 
Patentmyndigheten kan härvid på begäran av 
patenthavaren eller den som gör en invänd
ning bestämma att en handling som ansluter 
sig till invändningen och som innehåller af
färshemligheter inte är offentlig. Förutsätt
ningen för ett sådant förordnande skall dock 
vara att affärshemligheten inte gäller den 
uppfinning för vilken patent söks eller på 
vilken patent har beviljats. 

I 7 mom. stadgas om överlåtelse av prov 
på en kultur av mikroorganismer som har 
deponerats. Enligt vad som föreslås skall 
innan patent har beviljats, eller under tjugo 
år från det datum då ansökan gjordes, om 
patentansökan slutligt har avgjorts utan att 
den har lett till patent, prov från en depone
rad kultur av mikroorganismer överlåtas en
dast åt en särskild sakkunnig, om sökanden 
har bett om detta. Den föreslagna ändringen 
grundar sig på en ändring av tillämpnings
stadgandena 28 och 28 a i europeiska 
patentkonventionen, som trädde i kraft den l 
oktober 1996. För bevarande av enhetlighe
ten i den deponeringspraxis som samman
hänger med kulturer av mikroorganismer 
föreslås det att paragrafen skall ändras så att 
den motsvarar nämnda tillämpningsstadgan
de. 

23 §. Det föreslås att i paragrafen skall 
stadgas att, om en ansökan som har blivit 
offentlig lämnas därhän eller avslås, skall 
beslutet kungöras sedan det har vunnit laga 
kraft. stadgandet är likadant som 26 § 2 
mom. gällande lag. 

24 §. I paragrafen skall stadgas om in
vändning mot beviljat patent. Det Töreslås 
att i l mom. skall stadgas att vem som helst 
kan göra invändning mot ett beviljat patent. 
Också patenthavaren skall kunna göra in
vändning mot sitt eget patent för att få pa
tentets skyddsomfång begränsat. Detta är 
ändamålsenligt, eftersom det i praktiken kan 
förekomma situationer då det först sedan 
patentet har beviljats upptäcks att upp
finningen till vissa delar inte är ny. F ör att i 
dylika fall undvika en tids- och kostnadskrä
vande rättegång är det förenligt med patent
havarens intresse att han med hjälp av in
vändningsförfarandet kan ändra patentkraven 
så att skyddsomfånget för patentet begränsa
des. Patenthavaren kan på detta sätt undvika 
en eventuell ogiltighetstalan. Också av förar
betena till den svenska och den danska pa-



RP 254/1996 rd 13 

tentlagen framgår att patenthavaren också 
själv kan göra invändning mot sitt eget pa
tent i dessa länder. Trots att invändning 
gjorts skall ett beviljat patent fortsättningsvis 
vara i kraft tills något annat bestäms och 
vinner laga kraft. 

Enligt det föreslagna l mom. skall in
vändning göras inom nio månader från den 
dag då patentet beviljades. Också i europeis
ka patentkonventionen samt i den svenska 
och den danska patentlagen är invändnings
tiden nio månader. Invändning skall göras 
skriftligen och den skall motiveras. Om en 
invändning görs efter den nämnda tidsfris
ten, skall den inte undersökas av patentmyn
digheten. Genom förordning skall stadgas 
närmare om invändningen och om de situa
tioner där invändningen inte skall tas upp 
för undersökning hos patentmyndigheten. 

Det föreslås att i 2 mom. skall stadgas att 
en invändning mot ett patent skall ges pa
tenthavaren för kännedom och patenthavaren 
skall beredas tillfälle att yttra sig i saken. 
stadgandet motsvarar det nuvarande 2 mom. 
i 23 § patentlagen. Om patenthavaren inte 
har hemvist i Finland, skall han enligt vad 
som föreslås ha ett ombud som bor här un
der tiden för behandlingen av invändningen 
och som skall vara berättigat att företräda 
honom i alla ärenden som gäller patentet. 

Det föreslås att i 3 mom. skall stadgas att 
patentmyndigheten dock av särskilda skäl 
kan beakta en invändning, fastän patentet 
har förfallit eller förfaller enligt 51 § eller 
upphör enligt 54 §. Det föreslagna stadgan
det skall till sitt innehåll till denna del mot
svara artikel 99.3 i europeiska patentkonven
tionen. Enligt vad som föreslås skall patent
myndigheten av särskilda skäl kunna be
handla en invändning, fastän den har åter
tagits. Patentmyndigheten skall beakta en 
återtagen invändning vid bedömningen av 
om det vid beviljandet av patentet har skett 
ett fel som borde korrigeras. Patentmyndig
heten kan också, trots att invändningen har 
återtagits, komma till det slutresultatet att 
patentet bör upphävas. Med tanke på den 
person som gjort invändningen innebär åter
tagandet av invändningen dock att han inte 
behåller sin ställning som den som gjort in
vändningen och därmed inte heller har be
svärsrätt. I övrigt kan den som gjort en in
vändning vid invändningsförfarandet alltid 
ansöka om ändring i ett för honom negativt 
beslut som patentmyndigheten har fattat. För 
att en återtagen invändning skall undersökas 

förutsätts att det föreligger särskilda skäl till 
detta. Ett sådant skäl kan vara t.ex. ett klart 
nyhetshinder eller klar avsaknad av andra 
förutsättningar för patenterbarhet. stadgandet 
skall tolkas snävt p.g.a. dess karaktär av un
dantag. 

25 §. I paragrafen skall stadgas om be
handlingen av en invändning vid patentmyn
digheten. De grunder som föreslås i l mom. 
med vilka patentet kan upphävas skall vara 
de samma som ogiltighetsgrunderna i den 
föreslagna 1-4 punkten i 52 § l mom. I 
paragrafens l mom. föreslås det bli stadgat 
att ett patent skall upphävas, om patentet har 
beviljats fastän förutsättningarna för patent
erbarhet enligt l och 2 §§ inte har uppfyllts, 
eller om patentet avser en uppfinning som 
inte har presenterats så tydligt att en fack
man utgående från detta kan utöva uppfin
ningen, eller om patentet omfattar sådant 
som inte har kommit fram av ansökan när 
den gjordes. Patentet skall också kunna upp
hävas, om patentskyddet har breddats efter 
att den anmälan som avses i 19 § l mom. 
har getts. 

I 2 mom. föreslås bli stadgat att patent
myndigheten skall förkasta en invändning, 
om det inte föreligger något sådant hinder 
för att hålla patentet i kraft som avses i det 
föreslagna l mom. 

Det föreslås att i 3 mom. skall stadgas att 
ett patent skall kunna hållas i kraft också i 
ändrad form, om patenthavaren medan in
vändningsbehandlingen pågår ändrar patentet 
så att det inte föreligger något sådant hinder 
för att hålla patentet i kraft i förändrad form 
som avses i det föreslagna l mom. Patent
myndigheten skall enligt förslaget också 
meddela patenthavaren att patentet kan hål
las i kraft i ändrad form. 

Det föreslås att i 4 mom. skall stadgas att 
patenthavaren skall erlägga en fastställd av
gift för nytryckning av patentet inom två 
månader från det då han har sänts meddelan
de om att patentet kan hållas i kraft i ändrad 
form. Enligt vad som föreslås skall patentet 
upphävas, om patenthavaren inte erlägger 
avgiften inom utsatt tid. I ett dylikt fall kan 
patenthavaren med stöd av 71 a § be patent
myndigheten fatta beslut om att avgiften 
trots allt godkänns fastän tidsfristen har 
överskridits. Däremot skall stadgandet i 15 § 
om återupptagning av ansökan för behand
ling inte kunna tillämpas i de fall som avses 
i det föreslagna 4 mom., eftersom det inte är 
frågan om en ansökan utan om ett beviljat 
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patent. 
När beslutet om att ett patent skall hållas i 

kraft i ändrad form har fått laga kraft skall 
det kungöras. Det föreslås att i 5 mom. skall 
stadgas att den ändrade patentpublikationen 
skall hållas allmänt tillgänglig. 

Enligt det röreslagna 6 mom. skall 
patentmyndigheten kungöra det beslut som 
fattats med anledning av invändningen sedan 
beslutet har vunnit laga kraft. Detta skall 
basera sig på det patenträttsliga systemets 
offentlighet. 

26 §. Det föreslås att i paragrafen skall 
stadgas om patentmyndighetens beslut på en 
patentansökan. Till sitt innehåll skall l 
mom. i huvuddrag motsvara 24 § l mom. i 
nuvarande lag. Enligt vad som föreslås skall 
sökanden kunna söka ändring i patentmyn
dighetens slutliga beslut på en patentansö
kan, om beslutet är negativt för sökanden, 
d.v.s. om patentmyndigheten inte beviljar 
patent på den uppfinning som presenteras i 
ansökan. Patenthavaren eller den som gör en 
invändning skall kunna söka ändring i ett 
beslut som fattats med anledning av invänd
ningen, om beslutet är negativt rör honom. 
Om den som gör en invändning återtar sina 
besvär, skall ärendet trots detta kunna prö
vas, om det finns särskilda skäl till det. 
Tolkningen av detta stadgande skall vara 
enhetlig med tolkningen av det röreslagna 3 
mom. i 24 §. 

Det röreslås att i 2 mom. skall stadgas att 
sökanden kan söka ändring i ett beslut ge
nom vilket en begäran, som avses i det röre
slagna 15 § 3 mom. eller 19 § 3 mom., om 
att en ansökan skall tas upp till ny behand
ling har f"örkastats eller ett krav som avses i 
18 § om att ansökan skall överföras har god
känts. Enligt vad som röreslås skall den som 
ställer kravet kunna söka ändring också i ett 
beslut genom vilket kravet på att ansökan 
skall ändras har rörkastats. 

Det f"öreslås att i 3 mom. skall stadgas att 
den som har ställt ett krav skall kunna söka 
ändring i ett beslut genom vilket kravet om 
att ett sådant rörordnande som avses i det 
föreslagna 22 § 5 mom. skall utrårdas har 
förkastats. I det föreslagna 22 § 5 mom. 
skall stadgas om patentmyndighetens rätt att 
av särskilda skäl bestämma att en viss hand
ling inte är offentlig, om handlingen inne
håller afrårshemligheter. 

27 §. Det röreslås att i paragrafen skall 
stadgas om anförande av besvär hos patent
och registerstyreisens besvärsnämnd. Det 

rörestagna stadgandet motsvarar till innehål
let 25 § nuvarande lag. Det föreslås att 
hänvisningen i l mom. till 24 § lagtekniskt 
skall ändras till en hänvisning till 26 §. En
ligt vad som föreslås skall besvär anföras 
hos besvärsnämnden inom 60 dagar från den 
dag då den som anförde besvären har fått 
kännedom om beslutet, delgivningsdagen 
dock inte medräknad. Enligt vad som före
slås skall den som anför besvär under 
samma tid erlägga en fastställd avgift vid 
hot om att hans besvär i annat fall inte 
prövas. 

Det föreslås att i 2 mom. skall stadgas att 
en ändring i besvärsnämndens beslut skall 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings
domstolen inom 60 dagar från den dag då 
den som anf"örde besvären har fått kännedom 
om beslutet. När tidsfristen räknas ut beak
tas dock inte den dag när besväranden fick 
kännedom om beslutet. 

Det föreslås att i 3 mom. skall stadgas att 
det som i det rörestagna 22 § 5 mom. stad
gas om offentligheten i fråga om en hand
ling som gäller patent i tillämpliga delar 
också skall gälla handlingar som ges till be
svärsnämnden och högsta förvaltningsdom
stolen. Enligt förslaget skall patent- och re
gisterstyrelsens besvärsnämnd eller högsta 
förvaltningsdomstolen, när detta yrkas, av 
särskilda skäl kunna bestämma att en viss 
handling inte är offentlig, om den innehåller 
afrårshemligheter och om den inte gäller den 
uppfinning som patent söks eller har bevil
jats på. 

34 §. Det föreslås att i paragrafen skall 
stadgas att en anmälan enligt det föreslagna 
19 § l mom. om godkännandet av en inter
nationell patentansökan inte får ges och en 
dylik patentansökan inte får förkastas innan 
den tidsfrist som stadgas genom förordning 
har gått ut, om inte sökanden samtycker till 
att ansökan avgörs innan dess. Beslutet om 
att en patentansökan skall godkännas för 
utläggning skall ersättas med en anmälan om 
att ansökan kan godkännas, till röljd av den 
föreslagna revideringen av invändningsför
farandet 

35 §. I paragrafen stadgas om offentliggö
randet av en internationell patentansökan. 
Enligt vad som föreslås skall patentmyndig
heten inte utan sökandens samtycke få publi
cera en internationell patentansökan och inte 
heller bevilja patent rör en uppfinning som 
är röremål f"ör en dylik ansökan rörrän an
sökan publicerats av internationella byrån 
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vid världsorganisationen för den intellektuel
la äganderätten eller 20 månader förflutit 
från den internationella ingivningsdagen el
ler, om prioritet yrkats, från den dag från 
vilken prioriteten begärs. Den ändring som 
föreslås baserar sig på den föreslagna revi
deringen av invändningsförfarandet för pa
tent. 

36 §. I paragrafen stadgas om sökande av 
ändring. Det föreslås att 36 § 2 mom. lag
tekniskt skall ändras så att i det i stället för 
nuvarande 25 § skall hänvisas till det före
slagna l och 2 mom. i 27 §. 

52 §. I l mom. stadgas om de grunder på 
vilka domstolen bör förklara patentet ogiltigt 
på talan därom. Det föreslås att l mom. 
skall ändras främst lagtekniskt så att invänd
ningsförfarandet som gäller efter att patent 
har beviljats beaktas i grunderna för ogiltig
heten. 

60 §. I paragrafen stadgas om vilken ver
kan offentliggörandet av ansökningshand
lingarna har på ett eventuellt patentintrång. 
Enligt förslaget skall, innan patentet enligt 
den föreslagna 20 § beviljas, patentskyddet 
dock omfatta endast det som framgår såväl 
av de patentkrav som fanns i ansökan när 
den blev offentlig som av patentkraven en
ligt patentet. Enligt gällande lag bedöms pa
tentskyddet från en tidpunkt innan utlägg
ningen av patentansökan har kungjorts. De 
föreslagna ändringarna är av lagteknisk art 
och ansluter sig till den föreslagna reforme
ringen av invändningsförfarandet 

I 2 mom. stadgas om tidsfristen för väck
andet av ersättningstalan. Enligt gällande lag 
räknas tiden från beviljandet av patent. En
ligt förslaget skall tiden räknas från utgång
en av invändningstiden. stadgandena i 58 § 
3 mom. skall inte tillämpas, om ersättnings
talan väcks inom ett år från den tid då in
vändningstiden för patentet har gått ut eller, 
ifall invändning har gjorts, inom ett år från 
den dag då patentmyndigheten har beslutat 
att patentet skall hållas i kraft. 

61 §. I paragrafen stadgas om patents ogil
tighet. Det föreslås att i l mom. skall stad
gas att om ett patent har upphävts genom ett 
beslut som har vunnit laga kraft eller förkla
rats för ogiltigt genom en dom som vunnit 
laga kraft, skall straff, ersättning eller annan 
påföljd enligt 57-60 §§ inte kunna ut
dömas. Enligt det nuvarande l mom. kan till 
straff, ersättning eller annan påföljd inte dö
mas, om patentet genom en laga kraft vun
nen dom har förklarats för ogiltigt. Enligt 

förslaget skall beviljat patent på gjord 
invändning kunna upphävas. A v detta skäl 
föreslås det att till momentet skall fogas en 
hänvisning om upphävaodet av ett patent 
genom ett beslut som vunnit laga kraft. 

Det föreslås att till paragrafen skall fogas 
ett nytt 3 mom., enligt vilket domstolen en
ligt sin prövning skall kunna besluta om 
uppskov i ett sådan ärende som gäller för
klarande av patent för ogiltigt, vilket har 
anhängiggjorts i en laglig domstol innan 
invändningstiden efter beviljandet av paten
tet har gått ut eller innan ett beslut som vun
nit laga kraft har getts på invändningen. 
Domstolen skall således kunna behandla ett 
ärende som gäller förklarande av patent för 
ogiltigt under invändningstiden, men när den 
anser att det finns skäl till detta, skjuta upp 
ärendet och låta bli att utfärda en dom enligt 
24 kap. l § rättegångsbalken, d.v.s. ett av
görande i huvudsaken. 

Avsikten med stadgandet är att förhindra 
att vid patentmyndigheten och domstolen 
fattas beslut om förutsättningarna för bevil
jande av patent som står i strid med varand
ra. Till följd av den föreslagna reformering
en av invändningsförfarandet kan det i prak
tiken förekomma situationer där en person 
som är part i ett tvistemål om patent i en 
domstol, också gör invändning mot patentet 
hos patentmyndigheten. Det är också möj
ligt, även om det i praktiken är ytterst säll
synt, att en tredje part gör en invändning 
mot ett visst patent, fastän i domstolen pågår 
en tvist mellan två andra parter om samma 
patent. 

Domstolen skall enligt sin prövning kunna 
behandla en tvist, som gäller förklarande av 
ett patent för ogiltigt, under invändningsti
den eller medan invändningsförfarandet på
går. Domstolen skall kunna utfärda en stäm
ning och även i övrigt förbereda ett 
tvistemål enligt 5 kap. rättegångsbalken. 
Domstolen skall kunna lämna talan utan un
dersökning t.ex. när ärendet har anhängig
gjorts vid en domstol som vad gäller be
hörighet i sak är fel domstol. 

67 §. Det föreslås att l mom. skall ändras 
så att Helsingfors tingsrätt inte längre skall 
inhämta utlåtande av centralhandelskamma
ren om de tekniskt sakkunniga som bistår 
rätten i patentärenden. Samtidigt skall hän
visningen till statens tekniska forskningsan
stalt lagtekniskt ändras till en hänvisning till 
instansen i dess nuvarande form, d.v.s. sta
tens tekniska forskningscentraL F örslaget 



16 RP 254/1996 rd 

baserar sig på ett initiativ som centralhan
delskammaren har gjort till handels- och 
industriministeriet Enligt förarbetena till 
patentlagen föreslogs det att centralhandels
kammaren skulle fogas till, parallellt med 
statens tekniska forskningscentral som 
remissinstans för att också kännedom om 
näringslivet skulle beaktas vid valet av sak
kunniga. I praktiken har det visat sig att 
Helsingfors tingsrätt när den utser sakkun
niga inom det tekniska området i tillräcklig 
mån beaktar de sakkunnigas kännedom om 
näringslivet. Den föreslagna ändringen för
enklar det förfarande som sammanhänger 
med tingsrättens utnämnande av sakkunniga 
inom teknikens område. Genom förslaget 
ändras dock inte den principen att de sak
kunniga som bistår rätten i patentärenden 
också skall ha kännedom om näringslivet. 

9 a kap. Tilläggsskydd 

Det föreslås att rubriken till 9 a kap. i pa
tentlagen skall ändras så att i den endast 
allmänt skall nämnas tilläggsskydd. Härvid 
kan i detta kapitel också stadgas om tilläggs
skydd för växtskyddsmedel. 

70 a §. Det föreslås att i paragrafen skall 
hänvisas till Europaparlamentets och rådets 
förordning om införande av tilläggsskydd 
för växtskyddsmedel. Förordningen är som 
sådan direkt tillämplig i Finland. Eftersom 
förordningen dock förutsätter vissa 
kompletterande, nationella stadganden är den 
föreslagna hänvisningen nödvändig. 

Rådets förordning om införande av 
tilläggsskydd för läkemedel samt Europapar
lamentets och rådets förordning om införan
de av tilläggsskydd för växtskyddsmedel är 
till innehållet och ordformuleringarna i artik
larna mycket långt likalydande. Till de delar 
som utgående från förordningarna har getts 
nationell lagstiftning eller föreslås att nya 
stadganden skall ges, har motsvarande arti
kelpunkter i båda förordningarna samma 
innehåll. Detta gör det möjligt att i kap. 9a i 
lagen och i patentförordningen lagtekniskt 
stadga allmänt om tilläggsskydd, varvid 
stadgandena sedan från fall till fall tillämpas 
på tilläggsskydd för läkemedel eller växt
skyddsmedel. 

71 §. I paragrafen stadgas om delgivning i 
sådana fall då patenthavaren inte har hem
vist i Finland. Då skall patenthavaren ha ett 
ombud som är bosatt i Finland och som har 

rätt att för honom mottaga delgivning av 
stämning, kallelser och andra handlingar i 
mål och ärenden rörande patentet med un
dantag av stämning i brottmål och föreläg
gande för part att personligen infinna sig 
inför rätten. 

Enligt 2 mom. får delgivningen, om pa
tenthavaren inte har ett sådant ombud som 
avses ovan, ske genom att den handling som 
skall delges sänds till honom med posten i 
rekommenderat brev under hans i patentregi
stret antecknade adress. Om någon adress 
inte är antecknad i registret, får delgivning 
ske genom kungörelse i officiella tidningen. 
Det föreslås att 2 mom. skall ändras så att 
delgivning skall kungöras i patenttidningen i 
stället för i officiella tidningen. Framställ
ningen motsvarar till sitt innehåll och sina 
syften det föreslagna 12 § 2 mom. Avsikten 
är att delgivningsförfarandet i patentärenden 
skall förenhetligas. Härvid skall delgivning
en i fråga om beslut på en patentansökan 
och även i fråga om de åtgärder som avses i 
71 § ske genom att saken kungörs i patent
tidningen. Med tanke på rättsskyddet för 
dem som har att göra med patentärenden är 
det motiverat att delgivningsförfarandet i 
patentärenden allmänt är enhetligt. Delgiv
ning anses ha skett när de ovan nämnda åt
gärderna har vidtagits. 

I praktiken har patentmyndigheten tilläm
pat ett delgivningssätt enligt 2 mom. också i 
det fall att den som gjort invändningen eller 
det ombud som representerar honom inte har 
kunnat delges beslutet eller någon annan 
delgivning. Det föreslås att ett nytt 4 mom. 
för klarhetens skull skall fogas till paragra
fen, enligt vilket, i det fall att ett beslut som 
gäller invändningen inte kan delges den som 
har gjort invändningen på den adress som 
denne har anmält, delgivning skall kunna 
ske genom att ärendet kungörs i patenttid
ningen. Delgivning skall anses ha skett när 
de ovan nämnda åtgärderna har vidtagits. 

72 §. I paragrafen stadgas om sökande av 
ändring hos patent- och registerstyreisens 
besvärsnämnd. Hänvisningen i l mom. till 
24 § föreslås bli lagtekniskt ändrad till en 
hänvisning till den föreslagna 26 §. Den 
föreslagna 26 § motsvarar till sitt innehåll 
den nuvarande 24 §. 

74 §. I paragrafen stadgas i fråga om vilka 
ärenden närmare bestämmelser kan utfardas 
genom förordning. Det föreslås att till l 
mom. skall fogas ett omnämnande om att 
även i fråga om invändningsförfarandet skall 
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kunna stadgas närmare genom förordning. 

1.2. Lagen om behandling av 
besvärsärenden vid patent- och 
registerstyrelsen 

4 §. I paragrafen stadgas om besvärsför
bud vid ansökningsskedet för patent eller 
mönsterrätt och registrering av varumärke. I 
fråga om patent föreslås det att invändnings
förfarandet skall skjutas fram till tiden efter 
att patentet har beviljats. Av detta skäl före
slås det att 2 mom. lagtekniskt skall ändras 
så att i fråga om patent hänvisas till det be
slut som gäller det beviljade patentet. I fråga 
om varumärken föreslås det också att det 
skall hänvisas till registrerat varumärke, ef
tersom varumärkeslagen (7 /1964) har ändrats 
genom en lag som trädde i kraft den l april 
1996 (1715/1995), där invändningsförfaran
det sköts fram till tiden efter att varumärket 
har registrerats. 

1.3. Lagen om uppfinningar med betydelse 
för landets försvar 

5 §. Enligt 5 § kan på en uppfinning be
viljas patent utan att stadgandena i 21, 22 
och 26 § § patentlagen om offentliggörande 
av uppfinningen följs. De ändringar som i 
denna proposition föreslås i patentlagen gäl
ler också offentliggörande av en uppfinning. 
Det föreslås att l mom. skall ändras så att 
hänvisningarna till stadgandena i 21, 22 och 
26 § § lagtekniskt ersätts med hänvisningar 
till de föreslagna 20-22, 24 och 25 §§ pa
tentlagen. 

360574Z 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Närmare stadganden kan enligt 74 § pa
tentlagen och l O § lagen om behandling av 
besvärsärenden vid patent- och registersty
relsen vid behov ges genom förordning. Ett 
utkast till förordning utgör bilaga till denna 
proposition. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna är avsedda att träda i kraft den l 
april 1997. Förordningen om tilläggsskydd 
för växtskyddsmedel publicerades i Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning 
(EGOT Nr L 198/30) den 8 augusti 1996. 
Förordningen träder i kraft den 8 februari 
1997. Förordningen är som sådan direkt 
tillämplig i Finland. Tilläggsskydd för växt
skyddsmedel skall börja behandlas vid pa
tent- och registerstyrelsen från och med den
na dag. De ändringar som förordningen för
utsätter föreslås följaktligen också träda i 
kraft så snart som möjligt. 

Enligt vad som föreslås skall en patentan
sökan som innan lagändringarna träder i 
kraft har godkänts för utläggning behandlas 
och avgöras enligt de stadganden som gällde 
innan lagen trädde i kraft. 

På en patentansökan som har gjorts innan 
den föreslagna lagen träder i kraft skall 14 § 
i gällande lag fortsättningsvis tillämpas. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 

Lag 
om ändring av patentlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 14 §, sådan den lyder delvis 

ändrad genom lag av den 10 maj 1985 (387/1985), 
ändras rubriken för 2 kap., 19-21 §§, 22 § l, 2, 5 och 7 mom., 23-27, 34 och 35 §§, 36 

§ 2 mom., 52 § l mom., 60 §, 61 § l mom., 67 § l mom., rubriken för 9 a kap., 70 a§, 71 
§ 2 mom., 72 § samt 74 § l mom., 

av dessa lagrum 19 och 20 §§och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 6 juni 1980 
( 40711980), 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 22 § 7 m om. och 34 
§sådana de lyder ändrade genom nämnda lag av den 10 maj 1985, 25 och 72 §§sådana de 
lyder i lag av den 26 juni 1992 (577/1992), 52 § l mom. sådant det lyder ändrat genom 
nämnda lagar av den 6 juni 1980 och den l O maj 1985, 60 § sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 6 juni 1980, 61 § l mom. sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 
(717 /1995) och rubriken för 9 a kap. i samt 70 a § sådana de lyder i lag av den 28 juni 
1994 (593/1994), samt 

fogas till 12 § ett nytt 2 mom., till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag 
av den 21 april 1995, ett nytt 3 mom. och till 71 §ett nytt 4 mom. som följer: 

2 kap. 

Behandlingen av patentansökan och 
invändningsfönamodet 

12 § 

Om ett beslut som gäller en patentansökan 
inte har kunnat delges sökanden på den 
adress denne har uppgett, kan delgivningen 
ske genom att saken kungörs i patenttidning
en som ges ut av patent- och registerstyrel
sen. Delgivningen anses ha skett när ovan 
nämnda åtgärder har vidtagits. 

- 19 § 
Ar ansökningen gjord i föreskriven 

ordning och anses det inte föreligga hinder 
för godkännande av den, skall patentmyn
digheten meddela sökanden att ansökan kan 
godkännas. 

När det meddelande som avses i l mom. 
har lämnats sökanden, får ett sådant yrkande 
som avses i 11 § inte framställas och patent
kraven inte ändras så att patentskyddet ut
vidgas. 

Sökanden skall erlägga en fastställd 
tryckningsavgift inom två månader efter att 
ha erhållit ett meddelande enligt l mom. 
Ansökan skall lämnas därhän om avgiften 

inte erläggs. En ansökan som har lämnats 
därhän tas upp till ny behandling, om 
sökanden inom fyra månader från utgången 
av nämnda tid erlägger en tryckningsavgift 
samt en fastställd återupptagningsavgift 

När en uppfinnare söker patent och an
håller om befrielse från tryckningsavgiften 
inom två månader från det då han erhöll ett 
meddelande enligt l mom., kan patentmyn
digheten bevilja honom denna befrielse, om 
det anses att erläggandet av avgiften medför 
avsevärda svårigheter för honom. Om begä
ran avslås, skall en avgift som erlagts inom 
två månader från detta anses erlagd i rätt tid. 

20 § 
När sökanden har gjort det som enligt 19 

§ krävs av honom, skall patentmyndigheten 
godkänna ansökan, om hinder fortsättnings
vis inte föreligger. Godkännandet av an
sökan skall kungöras. 

Patentet har beviljats den dag då godkän
nandet av ansökan har kungjorts. Det bevil
jade patentet skall antecknas i patentmyndig
hetens patentregister. Patenthavaren skall ges 
ett patentbrev. 

21 § 
Patentpublikationen, som innehåller en be

skrivning av uppfinningen, patentkraven och 
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ett sammandrag samt uppgift om patenthava
ren och uppfinnaren skall av patentmyndig
heten hållas allmänt tillgänglig från den dag 
då patentet beviljades. 

22 § 
De handlingar som gäller patent är 

offentliga från den dag då patentet bevilja
des. 

När 18 månader har förflutit från den dag 
då patentansökningen gjordes eller, om prio
ritet yrkas, den dag från vilken prioritet be
gärs, skall handlingarna vara offentliga fast
än patent ännu inte har beviljats. Har an
sökningen lämnats därhän eller avslagits blir 
dock handlingarna offentliga endast om 
sökanden begär att ansökan tas upp till för
nyad behandling eller anför besvär eller gör 
en framställning enligt 71 a eller 71 b §. 

Innehåller en handling en företagshemlig
het och gäller denna inte den uppfinning på 
vilken patent söks eller har beviljats, kan pa
tentmyndigheten om särskilda skäl förelig
ger, på yrkande förordna att handlingen inte 
skall vara offentlig. Har ett sådant yrkande 
framställts, är handlingen inte offentlig in
nan yrkandet avslagits genom ett beslut som 
har vunnit laga kraft. 

Till dess patent har beviljats, eller inom 20 
år från den dag då patentansökan gjordes, 
om patentansökan slutligt har avgjorts utan 
att den har lett till patent, får, om sökanden 
begär det, ett prov från depositionen trots 
stadgandet i 6 mom. första meningen lämnas 
endast till en särskild sakkunnig. Genom 
förordning stadgas när sådan begäran kan 
framställas och vem som får anlitas som 
sakkunnig av den som vill få prov. 

23 § 
Om en ansökan som blivit offentlig läm

nas därhän eller avslås, skall beslutet 
kungöras när det har vunnit laga kraft. 

24 § 
V ar och en kan göra en invändning mot 

beviljat patent. Invändningen skall göras till 
patentmyndigheten inom nio månader från 
den dag då patentet beviljades. Invändningen 
skall göras skriftligt och skall motiveras. 

När en invändning har gjorts mot ett pa-

tent, skall patenthavaren underrättas om det
ta och denne skall reserveras tillfalle att av
ge ett yttrande i saken. En patenthavare som 
inte har hemvist i Finland skall under tiden 
för behandlingen av invändningen ha ett 
ombud som avses i 12 § patentlagen. 

Patentmyndigheten kan, om det föreligger 
särskilda skäl till detta, beakta en in
vändning fastän patentet har förfallit eller 
förfaller i enlighet med 51 § eller upphör i 
enlighet med 54 § eller fastän invändningen 
återtas. Om den som gjort invändningen 
återtar den kan han inte söka ändring i ett 
beslut av patentmyndigheten. 

25 § 
Patentmyndigheten skall med anledning av 

en invändning upphäva ett patent om 
l) det har beviljats, fastän de villkor som 

stadgas i l och 2 §§ inte uppfylls, 
2) det avser en uppfinning som inte är så 

tydligt angiven att en fackman med ledning 
därav kan utöva den, 

3) det omfattar något som inte framgick av 
ansökan då den gjordes eller 

4) patentskyddet har utvidgats efter att det 
meddelande som avses i 19 § l mom. har 
lämnats. 

Patentmyndigheten skall förkasta en in
vändning, om det inte finns något sådant 
hinder som avses i l mom. för att hålla pa
tentet i kraft. 

Om patenthavaren under tiden för be
handlingen av invändningen ändrar patentet 
så att det inte föreligger något sådant hinder 
som avses i l mom. för att hålla patentet i 
kraft i ändrad form, skall patentmyndigheten 
meddela patenthavaren att patentet kan hål
las i kraft i ändrad form. 

Patenthavaren skall i ett sådant fall som 
avses i 3 mom. erlägga en fastställd avgift 
för nytryckning av patentet inom två 
månader från att ett meddelande enligt 3 
mom. har sänts till denne. Om avgiften inte 
erläggs, skall patentet upphävas. Vad som 
stadgas i 19 § 4 mom. om uppfinnarens 
möjlighet att befrias från tryckningsavgiften 
gäller i tillämpliga delar också patenthava
rens möjlighet att befrias från avgiften för 
nytryckning av patentet. 

Om patentet hålls i kraft i ändrad form, 
skall patentmyndigheten hålla den ändrade 
patentpublikationen allmänt tillgänglig. Pa
tentmyndigheten skall kungöra ett beslut 
som fattats med anledning av en invändning 
sedan beslutet har vunnit laga kraft. 
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26 § 
I ett slutligt beslut av patentmyndigheten 

på en patentansökan kan sökanden söka änd
ring, om beslutet går honom emot. Patentha
varen eller den som gjort en invändning kan 
söka ändring i ett slutligt beslut som patent
myndigheten har fattat med anledning av 
invändningen, om beslutet går honom emot. 
Om den som gjort invändningen återtar sina 
besvär, kan saken trots detta prövas, ifall det 
finns särskilda skäl till detta. 

I ett beslut genom vilket en begäran som 
avses i 15 § 3 mom. eller 19 § 3 mom. om 
att en ansökan skall tas till förnyad behand
ling har avslagits eller ett yrkande som avses 
i 18 § om överföring av ansökan har god
känts, kan sökanden söka ändring. I ett be
slut genom vilket yrkande på överföring av 
ansökan har avslagits kan den som har fram
fört yrkandet söka ändring. 

I ett beslut genom vilket ett yrkande på ett 
sådant förordnande som avses i 22 § 5 
mom. har avslagits kan den som framfört 
yrkandet söka ändring. 

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

sökas genom besvär hos patent- och register
styrelsens besvärsnämnd inom 60 dagar från 
den dag då den som anför besvären har fått 
kännedom om beslutet. Den som anför be
svär skall inom samma tid erlägga en fast
ställd avgift. Om avgiften inte erläggs prö
vas inte besvären. 

Ändring i besvärsnämndens beslut söks 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom
stolen inom 60 dagar från den dag då den 
som anfört besvär har fått kännedom om 
beslutet. 

Vad som i 22 § 5 mom. stadgas om of
fentligheten för en handling som gäller pa
tent, gäller i tillämpliga delar också hand
lingar som inges till besvärsnämnden och 
högsta förvaltningsdomstolen. 

34 § 
Ett sådant meddelande som avses i 19 § l 

mom. om att en internationell patentansökan 
godkänts, får inte lämnas och en sådan pa
tentansökan får inte avslås före utgången av 
en frist som stadgas genom förordning, om 
inte sökanden samtycker till att ansökningen 
avgörs dessförinnan. 

35 § 
Utan sökandens samtycke får patentmyn-

digheten inte publicera en internationell pa
tentansökan i tryckt form eller på liknande 
sätt och inte heller bevilja patent på en upp
finning som är föremål för en sådan patent
ansökan förrän ansökan publicerats av inter
nationella byrån vid världsorganisationen för 
den intellektuella äganderätten eller 20 må
nader har förflutit från den internationella 
ingivningsdagen eller, om prioritet har yr
kats, från den dag från vilken prioriteten 
begärs. 

36 § 

Sökanden kan söka ändring i ett beslut 
som avses i l mom. och i vilket patentmyn
digheten funnit att ansökan omfattar av var
andra oberoende uppfinningar. Härvid skall 
27 § l och 2 mom. iakttas i tillämpliga de
lar. 

52§ 
På talan därom skall domstolen förklara ett 

patent ogiltigt, om 
l) det avser en uppfinning som inte fyller 

villkoren i l och 2 §§, 
2) det avser en uppfinning som inte är så 

tydligt angiven att en fackman med ledning 
därav kan utöva den, 

3) det omfattar något som inte framgick av 
ansökningen när den gjordes eller 

4) patentskyddet har utvidgats efter att det 
meddelande om avses i 19 § l mom. har 
lämnats. 

60 § 
Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt 

uppfinning efter det handlingarna i ansök
ningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, 
skall vad som stadgas om patentintrång äga 
motsvarande tillämpning om patent därefter 
beviljas. Innan patent beviljats enligt 20 § 
omfattar patentskyddet dock endast vad som 
framgår såväl av patentkraven i deras lydel
se när ansökan blev offentlig som av patent
kraven enligt patentet. Till straff får inte dö
mas, och ersättning för skada på grund av 
utnyttjande som sker innan patent har bevil
jats, kan bestämmas endast enligt 58 § 2 
mo m. 

stadgandena i 58 § 3 mom. som gäller 
skadestånd tillämpas inte, om ersättningsta
lan väcks inom ett år från utgången av den 
invändningstid som gäller för patentet, eller 



RP 254/1996 rd 21 

om invändning har gjorts, inom ett år från 
att patentmyndigheten har beslutat hålla pa
tentet i kraft. 

61 § 
Har ett patent upphävts genom ett beslut 

som har vunnit laga kraft eller förklarats 
ogiltigt genom en dom som har vunnit laga 
kraft, kan straff, ersättning eller en annan 
påf"öljd som stadgas i 57-60 §§ inte dömas 
ut. 

I ett mål som gäller ogiltigförklaring av ett 
patent kan domstol enligt prövning upp
skjuta det avgörande i huvudsaken som av
ses i 24 kap. l § rättegångsbalken ifall målet 
har anhängiggjorts vid laga domstol innan 
den tid för invändningar som infaller efter 
att patentet har beviljats löper ut eller innan 
ett beslut som gäller invändningen har vun
nit laga kraft. 

67 § 
Tingsrätten förordnar för varje kalenderår 

ett nödvändigt antal sådana sakkunniga som 
avses i 66 §. Före förordnandet skall rätten 
inhämta utlåtande av statens tekniska forsk
ningscentraL Ingen får utan laga skäl vägra 
ta emot ett sådant uppdrag. 

9a kap. 

Tilläggsskydd 

70 a§ 
Om tilläggsskydd stadgas i rådets förord

ning (EEG) nr 1768/92 om införande av 
tilläggsskydd för läkemedel och i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
161 0/96 om införande av tilläggsskydd för 
växtskyddsmedel. I fråga om tilläggsskydd 
gäller dessutom vad som stadgas i detta ka
pitel. 

71 § 

Har patenthavaren inte ett ombud som 
nämns i l mom., kan delgivning ske genom 

att den handling som skall delges sänds till 
honom med posten i rekommenderat brev 
under haJlS i patentregistret antecknade 
adress. Ar adressen inte antecknad i 
registret, får delgivning ske genom kungö
relse i patenttidningen. Delgivningen anses 
ha skett när ovan nämnda åtgärder har vid
tagits. 

Om beslut som gäller invändning inte har 
kunnat delges den som har gjort invändning
en på den adress som denne har uppgett, 
kan delgivningen ske genom kungörelse av 
ärendet i patenttidningen. Delgivningen an
ses ha skett när ovan nämnda åtgärder har 
vidtagits. 

.. 72 § 
Andring i något annat slutligt beslut som 

patentmyndigheten har fattat med stöd av 
denna lag än ett sådant som avses i 26 § 
samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § 
söks genom besvär hos patent- och register
styrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfa
randet och behandlingen av ärenden i 
besvärsnämnden stadgas särskilt. 

74 § 
Närmare bestämmelser angående ansökan 

om patent, kungörelser i patentärenden, 
tryckning av ansökningshandlingarna, in
vändningsförfarandet, patentregistret och 
förandet av det samt patentmyndigheten ut
färdas genom förordning. 

.. Denna Jag träder i kraft den 199 . 
Andringen av rubriken för 9 a kap. samt 70 
a § träder dock i kraft den 199 . 

En patentansökan som har godkänts för 
utläggning innan denna lag träder i kraft be
handlas och avgörs enligt de stadganden 
som gäller innan denna lag träder i kraft. 

På en patentansökan som gjorts innan den
na lag träder i kraft tillämpas 14 § i den ti
digare lagen. 



22 RP 254/1996 ni 

2. 

Lag 

om ändring av 4 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § 2 mom. lagen den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent

och registerstyrelsen (576/1992) som f"öljer: 

4 § 

Den som inte inom stadgad tid har fram
ställt invändning eller yrkande med anled
ning av ett beviljat patent, registrerat varu
märke eller en kungjord ansökan om 

registrering av ett mönster, får inte söka 
ändring i det beslut som har fattats i ärendet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 254/1996 ni 23 

3. 

Lag 

om ändring av 5 § lagen om uppfinningar av betydelse rör landets försvar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § l mom. lagen den 15 december 1967 om uppfinningar av betydelse för landets 

försvar (551/1967) som följer: 

5 § 
På en uppfinning, som enligt denna lag 

skall hemlighållas, meddelas patent utan 
iakttagande av stadgandena om offentliggö
rande av uppfinningen i 20-22, 24 och 25 
§ § patentlagen, om förutsättningar for med
delande av patent i övrigt föreligger. 

Helsingfors den 20 december 1996 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
En patentansökan som godkänts för ut

läggning innan denna lag träder i kraft hand
läggs och avgörs enligt de stadganden som 
gäller innan denna lag träder i kraft. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Handels- och industriminister A ntti Kalliomäki 
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Bilaga 

l. 

Lag 

om ändring av patentlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 14 §, sådan den lyder delvis 

ändrad genom lag av den 10 maj 1985 (387/1985), 
lindras rubriken för 2 kap., 19-21 §§, 22 § l, 2, 5 och 7 mom., 23-27, 34 och 35 §§, 36 

§ 2 mom., 52 § l mom., 60 §, 61 § l mom., 67 § l mom., rubriken för 9 a kap., 70 a §, 71 
§ 2 mom., 72 § samt 74 § l mom., 

av dessa lagrum 19 och 20 § § och 22 § 2 mo m. sådana de lyder i lag av den 6 juni 1980 
(407/1980), 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 22 § 7 mom. och 34 
§ sådana de lyder ändrade genom nämnda lag av den 10 maj 1985, 25 och 72 §§ sådana de 
lyder i lag av den 26 juni 1992 (577/1992), 52 § l mom. sådant det lyder ändrat genom 
nämnda lagar av den 6 juni 1980 och den l O maj 1985, 60 § sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 6 juni 1980, 61 § l mom. sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 
(717/1995) och rubriken f'6r 9 a kap. i samt 70 a§ sådana de lyder i lag av den 28 juni 
1994 (593/1994), samt 

fogas till 12 § ett nytt 2 mom., till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag 
av den 21 april 1995, ett nytt 3 mom. och till 71 § ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

2 kap. 

Patentansökan och dess handläggning 

12 § 

14 § 
Andrar sökanden ansökningen inom sex 

månader från den dag då ansökningen gjor
des, skall ansökningen anses gjord vid den 
tidpunkt, då ändringen vidtogs, om han yr
kar det. 

Yrkande som avses i l mom. skall fram
ställas inom två år från den dag ansökningen 
gjordes. Sådant yrkande får framställas en
dast en gång och får inte återtas. 

Föreslagen lydelse 

2 kap. 

Behandlingen av patentansökan och invänd
ningsföifarandet 

12 § 

Om ett beslut som gäller en patentansökan 
inte har kunnat delges sökanden på den 
adress denne har uppgett, kan delgivningen 
ske genom att saken kungörs i patenttidning
en som ges ut av patent- och registerstyrel
sen. Delgivningen anses ha skett när ovan 
nämnda åtgärder har vidtagits. 

14 § 
(upphävs) 
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Gällande lydelse 

19 § 
Är ansökningen i föreskriven ordning och 

finnes ej hinder för patent föreligga, skall 
ansökningen godkännas för utläggning enligt 
21 §. 

Sedan ansökningen godkänts för utlägg
ning, får yrkande enligt 14 § ej framställas 
eller patentkraven ändras så, att patentskyd
dets omfattning utvidgas. 

20 § 
Inom två månader efter det ansökningen 

godkänts för utläggning skall sökanden er
lägga fastställd utläggningsavgift Sker det 
ej, skall ansökningen avskrivas. Avskriven 
ansökan återupptages, om sökanden inom 
fyra månader efter utgången av sagda tid 
erlägger utläggningsavgiften jämte fastställd 
återupptagningsav gift. 

Sökes patent av uppfinnaren och begär han 
befrielse från utläggningsavgiften inom två 
månader från det ansökningen godkänts för 
utläggning, kan patentmyndigheten medge 
honom sådan befrielse, om avgiftens erläg
gande befinnes medföra avsevärda svårighe
ter för honom. A v slås framställningen, skall 
avgift som erlägges inom två månader där
efter anses erlagd i rätt tid. 

21 § 
Sedan utläggningsavgift enligt 20 § erlagts 

360574Z 

Föreslagen lydelse 

.. 19 § 
Ar ansökningen gjord i föreskriven 

ordning och anses det inte föreligga hinder 
för godkännande av den, skall patentmyn
digheten meddela sökanden att ansökan kan 
godkännas. 

När det meddelande som avses i l mom. 
har lämnats sökanden, får ett sådant yrkande 
som avses i Il § inte framställas och patent
kraven inte ändras så att patentskyddet ut
vidgas. 

Sökanden skall erlägga en fastställd 
tryckningsavgift inom två månader efter att 
ha erhållit ett meddelande enligt l mom. 
Ansökan skall lämnas därhän om avgiften 
inte erläggs. En ansökan som har lämnats 
därhän tas upp till ny behandling, om 
sökanden inom fyra månader från utgången 
av nämnda tid erlägger en tryckningsavgift 
samt en fastställd återupptagningsav gift. 

N är en uppfinnare söker patent och an
håller om befrielse från tryckningsavgiften 
inom två månader från det då han erhöll ett 
meddelande enligt l mom., kan patentmyn
digheten bevilja honom denna befrielse, om 
det anses att erläggande! av avgiften medför 
avsevärda svårigheter för honom. Om begä
ran avslås, skall en avgift som erlagts inom 
två månader från detta anses erlagd i rätt tid. 

20 § 
N är sökanden har gjort det som enligt 19 

§ krävs av honom, skall patentmyndigheten 
godkänna ansökan, om hinder fortsättnings
vis inte föreligger. Godkännandet av an
sökan skall kungöras. 

Patentet har beviljats den dag då godkän
nandet av ansökan har kungjorts. Det bevil
jade patentet skall antecknas i patentmyndig
hetens patentregister. Patenthavaren skall ges 
ett patentbrev. 

21 § 
Patentpublikationen, som innehåller en be-
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Gällande lydelse 

eller befrielse från utläggningsavgiften med
givits, skall patentmyndigheten utlägga an
sökningen för att bereda allmänheten tillfålle 
att inkomma med invändning mot ansök
ningen. Utläggningen skall kungöras. 

Invändning göres skriftligen hos patent
myndigheten inom tre månader från kungö
relsedagen. 

Från och med den dag då ansökningen 
utlägges skola tryckta exemplar av beskriv
ning, patentkrav och sammandrag, med upp
gift om sökanden och uppfinnaren, finnas att 
tillgå hos patentmyndigheten. 

22 § 
Från och med den dag då ansökningen 

utlägges skola handlingarna i ärendet vara 
offentliga. 

När aderton månader förflutit från den dag 
då patentansökningen gjordes eller, om prio
ritet yrkas, den dag från vilken prioriteten 
begäres, skola handlingarna vara offentliga 
även om ansökningen icke utlagts. Har an
sökningen avskrivits eller avslagits, skola 
handlingarna dock bli offentliga endast om 
sökanden begär att ansökningen återupptages 
eller anför besvär eller gör framställning 
enligt 71 a eller 71 b §. 

Innehåller handling företagshemlighet och 
rör den icke uppfinning varå patent sökes, 
äger patentmyndigheten, om särskilda skäl 
föreligga, på yrkande förordna att handling
en icke skall vara offentlig. Har sådant yr
kande framställts, är handlingen icke offent
lig, förrän yrkandet ogillats genom beslut 
som vunnit laga kraft. 

Till dess patentansökningen har utlagts 
eller avgjorts slutligt utan att ha utlagts får 
prov från deposition trots stadgandet i 6 
mom. första meningen lämnas endast till en 
särskild sakkunnig, om sökanden begär det. 
Genom förordning stadgas när sådan begä
ran kan framställas och vem som får anlitas 
som sakkunnig av den som vill få prov. 

Föreslagen lydelse 

skrivning av uppfinningen, patentkraven och 
ett sammandrag samt uppgift om patentha
varen och uppfinnaren skall av patentmyn
digheten hållas allmänt tillgänglig från den 
dag då patentet beviljades. 

22 § 
De handlingar som gäller patent är offent

liga från den dag då patentet beviljades. 

När 18 månader har förflutit från den dag 
då patentansökningen gjordes eller, om prio
ritet yrkas, den dag från vilken prioritet be
gärs, skall handlingarna vara offentliga fast
än patent ännu inte har beviljats. Har an
sökningen lämnats därhän eller avslagits blir 
dock handlingarna offentliga endast om 
sökanden begär att ansökan tas upp till för
nyad behandling eller anför besvär eller gör 
en framställning enligt 71 a eller 71 b §. 

Innehåller en handling en företagshemlig
het och gäller denna inte den uppfinning på 
vilken patent söks eller har beviljats, kan pa
tentmyndigheten om särskilda skäl förelig
ger, på yrkande förordna att handlingen inte 
skall vara offentlig. Har ett sådant yrkande 
framställts, är handlingen inte offentlig in
nan yrkandet avslagits genom ett beslut som 
har vunnit laga kraft. 

Till dess patent har beviljats, eller inom 20 
år från den dag då patentansökan gjordes, 
om patentansökan slutligt har avgjorts utan 
att den har lett till patent, får, om sökanden 
begär det, ett prov från depositionen trots 
stadgandet i 6 mom. första meningen lämnas 
endast till en särskild sakkunnig. Genom 
förordning stadgas när sådan begäran kan 
framställas och vem som får anlitas som 
sakkunnig av den som vill få prov. 
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Gällande lydelse 

23 § 
Efter utgången av den i 21 § 2 mom. stad

gade tiden avgöres vid ansökningens fortsat
ta prövning, huruvida ansökningen skall bi
fallas. Vid denna prövning äga stadgandena 
i 15-18 § § tillämpning. 

Har invändning gjorts, skall sökanden un
derrättas därom och tillfälle beredas honom 
att yttra sig över invändningen. 

24 § 
Ändring i slutligt beslut av patentmyndig

heten i ärende angående ansökan om patent 
må sökas av sökanden, om beslutet gått ho
nom emot. I beslut, varigenom ansökan bi
fallits oaktat invändning framställts i be
hörig ordning, må ändring sökas av den som 
gjort invändningen. Aterkallar invändaren 
sin ändringsansökan, må ärendet likväl prö
vas, om särskilda skäl föreligga. 

I beslut, varigenom begäran om återupp
tagning enligt 15 § 3 mom. eller 20 § l 
mom. avslagits eller yrkande om överföring 
enligt 18 § .. bifallits, må ändring sökas av 
sökanden. Andring i beslut, varigenom yr
kande om överföring som nu sagts avslagits, 
må sökas av den som framställt yrkandet. 

Ändring i beslut, varigenom yrkande om 
forordnande enligt 22 § 5 mom. avslagits, 
må sökas av den som framställt yrkandet. 

25 § 
Ändring i ärenden som avses i 24 § söks 

genom besvär hos patent- och registerstyrei
sens besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet 
och behandlingen av ärendet i besvärsnämn
den stadgas särskilt. 

Föreslagen lydelse 

23 § 
Om en ansökan som blivit offentlig läm

nas därhän eller avslås, skall beslutet kun
göras när det har vunnit laga krqft. 

24 § 
V ar och en kan göra en invändning mot 

beviljat patent. Invändningen skall göras till 
patentmyndigheten inom nio månader från 
den dag då patentet beviljades. Invändningen 
skall göras skriftligt och skall motiveras. 

När en invändning har gjorts mot ett pa
tent, skall patenthavaren underrättas om det
ta och denne skall reserveras tillfälle att av
ge ett yttrande i saken. En patenthavare som 
inte har hemvist i Finland skall under tiden 
för behandlingen av invändningen ha ett 
ombud som avses i 12 §patentlagen. 

Patentmyndigheten kan, om det föreligger 
särskilda skäl till detta, beakta en invänd
ning fastän patentet har förfallit eller förfal
ler i enlighet med 51 § eller upphör i enlig
het med 54§ eller fastän invändningen åter
tas. Om den som gjort invändningen återtar 
den kan han inte söka ändring i ett beslut av 
patentmyndigheten 

25 § 
Patentmyndigheten skall med anledning av 

en invändning upphäva ett patent om 
l) det har beviljats, fastän de villkor som 

stadgas i l och 2 §§ inte uppfylls, 
2) det avser en uppfinning som inte är så 

tydligt angiven att en fackman med ledning 
därav kan utöva den, 

3) det omfattar något som inte framgick av 
ansökan då den gjordes eller 

4) patentskyddet har utvidgats efter att det 
meddelande som avses i 19 § l mom. har 
lämnats. 

Patentmyndigheten skall förkasta en in
vändning, om det inte finns något sådant 
hinder som avses i l m om. för att hålla pa
tentet i krqft. 
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Gällande lydelse 

26 § 
Patent är meddelat, när patentansökningen 

bifallits och beslutet vunnit laga kraft. När 
patent meddelats, skall det kungöras och 
patentbrev utfärdas. Har beskrivning eller 
patentkrav ändrats efter det de tryckts enligt 
21 § 3 mom., skola tryckta exemplar av 
handlingarna, med uppgift om patenthavaren 
och uppfinnaren, i slutligt skick finnas att 
tillgå hos patentmyndigheten. 

A v skrives eller avslås ansökan, som blivit 
offentlig, skall beslutet kungöras när det 
vunnit laga kraft. 

Föreslagen lydelse 

Om patenthavaren under tiden för be
handlingen av invändningen ändrar patentet 
så att det inte föreligger något sådant hinder 
som avses i l mom. för att hålla patentet i 
krqft i ändrad form, skall patentmyndigheten 
meddela patenthavaren att patentet kan hål
las i krqft i ändrad form. 

Patenthavaren skall i ett sådant fall som 
avses i 3 mom. erlägga en fastställd avgift 
för nytryckning av patentet inom två 
månader från att ett meddelande enligt 3 
mom. har sänts till denne. Om avgiften inte 
erläggs, skall patentet upphävas. V ad som 
stadgas i 19 § 4 m om. om uppfinnarens 
möjlighet att befrias från tryckningsavgiften 
gäller i tillämpliga delar också patenthava
rens möjlighet att befrias från avgiften för 
nytryckning av patentet. 

Om patentet hålls i krqft i ändrad form, 
skall patentmyndigheten hålla den ändrade 
patentpublikationen allmänt tillgänglig. Pa
tentmyndigheten skall kungöra ett beslut 
som fattats med anledning av en invändning 
sedan beslutet har vunnit laga krqft. 

26 § 
I ett slutligt beslut av patentmyndigheten 

på en patentansökan kan sökanden söka änd
ring, om beslutet går honom emot. Patentha
varen eller den som gjort en invändning kan 
söka ändring i ett slutligt beslut som patent
myndigheten har fattat med anledning av 
invändningen, om beslutet går honom emot. 
Om den som gjort invändningen återtar sina 
besvär, kan saken trots detta prövas, ifall det 
finns särskilda skäl till detta. 

I ett beslut genom vilket en begäran som 
avses i 15 § 3 mom. eller 19 § 3 mom. om 
att en ansökan skall tas till förnyad behand
ling har avslagits eller ett yrkande som avses 
i 18 § om överföring av ansökan har god
känts, kan sökanden söka ändring. I ett be
slut genom vilket yrkande på överföring av 
ansökan har avslagits kan den som har fram
fört yrkandet söka ändring. 

I ett beslut genom vilket ett yrkande på ett 
sådant förordnande som avses i 22 § 5 
mom. har avslagits kan den som framfört 
yrkandet söka ändring. 
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Gällande lydelse 

27 § 
Meddelat patent antecknas i patentregistret 

som föres av patentmyndigheten. 

34 § 
Internationell patentansökan får ej god

kännas för utläggning eller avslås före ut
gången av den frist som stadgas genom för
ordning, om inte sökanden samtycker till att 
ansökningen avgörs dessförinnan. 

35 § 
Utan sökandens samtycke får patentmyn

digheten icke utlägga internationell patent
ansökan eller offentliggöra den i tryckt skrift 
eller på liknande sätt, förrän ansökningen 
publicerats av världsorganisationens för den 
intellektuella äganderätten internationella 
byrå eller 20 månader förflutit från den in
ternationella ingivningsdagen eller, om prio
ritet yrkats, från den dag från vilken priori
teten begäres. 

Föreslagen lydelse 

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

sökas genom besvär hos patent- och register
styrelsens besvärsnämnd inom 60 dagar från 
den dag då den som anför besvären har fått 
kännedom om beslutet. Den som anför be
svär skall inom samma tid erlägga en fast
ställd avgift. Om avgiften inte erläggs prö
vas inte besvären. 

Andring i besvärsnämndens beslut söks 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom
stolen inom 60 dagar från den dag då den 
som anfört besvär har fått kännedom om 
beslutet. 

V ad som i 22 § 5 m om. stadgas om of
fentligheten för en handling som gäller pa
tent, gäller i tillämpliga delar också hand
lingar som inges till besvärsnämnden och 
högsta förvaltningsdomstolen. 

34 § 
Ett sådant meddelande som avses i 19 § l 

mom. om att en internationell patentansökan 
godkänts, får inte lämnas och en sådan pa
tentansökan får inte avslås före utgången av 
en frist som stadgas genom förordning, om 
inte sökanden samtycker till att ansökningen 
avgörs dessförinnan. 

35 § 
Utan sökandens samtycke får patentmyn

digheten inte publicera en internationell pa
tentansökan i tryckt form eller på liknande 
sätt och inte heller bevilja patent på en upp
finning som är föremål för en sådan patent
ansökan förrän ansökan publicerats av inter
nationella byrån vid världsorganisationen för 
den intellektuella äganderätten eller 20 må
nader har förflutit från den internationella 
ingivningsdagen eller, om prioritet har yr
kats, från den dag från vilken prioriteten 
begärs. 

36 § 

Sökanden kan söka ändring i beslut som 
avses i l mom. och vari patentmyndigheten 
funnit att ansökningen omfattar av varandra 
oberoende uppfinningar. Härvid skall vad i 
25 § l och 2 mom. är stadgat i tillämpliga 
delar iakttagas. 

Sökanden kan söka ändring i ett beslut 
som avses i l mom. och i vilket patentmyn
digheten funnit att ansökan omfattar av var
andra oberoende uppfinningar. Härvid skall 
27 § l och 2 mom. iakttas i tillämpliga de
lar. 
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Gällande lydelse 

52§ 
På talan därom skall domstolen förklara 

patent ogiltigt, om det 
l) meddelats oaktat villkoren i l och 2 § § 

icke äro uppfyllda; 
2) avser en uppfinning som inte är så tyd

ligt angiven eller i fråga om vilken förkla
ringen till följd av intrtiffade förändringar 
inte är så klar att en fackman med ledning 
därav kan utöva den; 

3) omfattar något som ej framgick av an
sökningen när den gjordes; eller 

4) meddelats oaktat patentskyddets omfatt
ning utvidgats efter det ansökningen god
känts för utläggning. 

60 § 
Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt 

uppfinning efter det handlingarna i ansök
ningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, 
skall vad som stadgas om patentintrång äga 
motsvarande tillämpning i den mån patent 
sedermera meddelas. Innan utläggningen 
kungjorts enligt 21 § omfattar patentskyddet 
dock endast vad som framgår såväl av pa
tentkraven i deras lydelse när ansökningen 
blev offentlig som av patentkraven enligt 
patentet. Till straff får ej dömas, och ersätt
ning för skada på grund av utnyttjande som 
sker innan utläggning av patentansökningen 
kungjorts enligt 21 § kan bestämmas endast 
enligt 58 § 2 mom. 

stadgandena i 58 § 3 mom. äga ej tillämp
ning, om ersättningstalan väckes inom ett år 
efter patentets meddelande. 

61 § 
Har ett patent förklarats ogiltigt genom en 

dom som vunnit laga kraft, kan straff, ersätt
ning eller en annan påföljd som stadgas i 
57-60 §§ i denna lag eller i 49 kap. 2 § 
strafflagen inte dömas ut. 

Föreslagen lydelse 

52§ 
På talan därom skall domstolen förklara ett 

patent ogiltigt, om 
l) det avser en uppfinning som inte fyller 

villkoren i l och 2 §§, 
2) det avser en uppfinning som inte är så 

tydligt angiven att en fackman med ledning 
därav kan utöva den, 

3) det omfattar något som inte framgick av 
ansökningen när den gjordes eller 

4) patentskyddet har utvidgats efter att det 
meddelande om avses i 19 § l mom. har 
lämnats. 

60 § 
Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt 

uppfinning efter det handlingarna i ansök
ningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, 
skall vad som stadgas om patentintrång äga 
motsvarande tillämpning om patent därefter 
beviljas. Innan patent beviljats enligt 20 § 
omfattar patentskyddet dock endast vad som 
framgår såväl av patentkraven i deras lydel
se när ansökan blev offentlig som av patent
kraven enligt patentet. Till straff får inte dö
mas, och ersättning för skada på grund av 
utnyttjande som sker innan patent har bevil
jats, kan bestämmas endast enligt 58 § 2 
mo m. 

Stadgandena i 58 § 3 mom. som gäller 
skadestånd tillämpas inte, om ersättningsta
lan väcks inom ett år från utgången av den 
invändningstid som gäller för patentet, eller 
om invändning har gjorts, inom ett år från 
att patentmyndigheten har beslutat hålla pa
tentet i krqft. 

61 § 
Har ett patent upphävts genom ett beslut 

som har vunnit laga krqft eller förklarats 
ogiltigt genom en dom som har vunnit laga 
kraft, kan straff, ersättning eller en annan 
påföljd som stadgas i 57-60 §§ inte dömas 
ut. 

l ett mål som gäller ogiltigförklaring av ett 
patent kan domstol enligt prövning upp
skjuta det avgörande i huvudsaken som av
ses i 24 kap. l §rättegångsbalken ifall målet 
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Gällande lydelse 

67 § 

9 a kap. 

Tilläggsskydd för läkemedel 

70 a§ 
Bestämmelser om tilläggsskydd för läke

medel finns i rådets förordning (EEG) nr 
1768/92 om införande av tilläggsskydd för 
läkemedel. Om tilläggsskydd gäller dess
utom detta kapitel. 

71 § 

Har patenthavaren ej ombud som sägs i l 
mom., må delgivning ske genom att den 
handling som skall delgivas sändes till ho
nom med posten i rekommenderat brev un
der hans i patentregistret antecknade adress. 
Är adress ej antecknad i registret, må delgiv
ning ske genom kungörelse i officiella tid
ningen. Delgivningen anses ha skett när vad 
nu sagts blivit fullgjort. 

Föreslagen lydelse 

har anhängiggjorts vid laga domstol innan 
den tid för invändningar som infaller efter 
att patentet har beviljats löper ut eller innan 
ett beslut som gäller invändningen har vun
nit laga kraft. 

67 § 
Tingsrätten förordnar för varje kalenderår 

ett nödvändigt antal sådana sakkunniga som 
avses i 66 §. Före förordnandet skall rätten 
inhämta utlåtande av statens tekniska forsk
ningscentraL Ingen får utan laga skäl vägra 
ta emot ett sådant uppdrag. 

9 a kap. 

Tilläggsskydd 

70 a§ 
Om tilläggsskydd stadgas i rådets förord

ning (EEG) nr 1768/92 om införande av 
tilläggsskydd för läkemedel och i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
1610/96 om införande av tilläggsskydd för 
växtskyddsmedel. I fråga om tilläggsskydd 
gäller dessutom vad som stadgas i detta ka
pitel. 

71 § 

Har patenthavaren inte ett ombud som 
nämns i l mom., kan delgivning ske genom 
att den handling som skall delges sänds till 
honom med posten i rekommenderat brev 
under h11;rs i patentregistret antecknade 
adress. Ar adressen inte antecknad i 
registret, får delgivning ske genom kungö
relse i patenttidningen. Delgivningen anses 
ha skett när ovan nämnda åtgärder har vid
tagits. 

Om beslut som gäller invändning inte har 
kunnat delges den som har gjort invändning
en på den adress som denne har uppgett, 
kan delgivningen ske genom kungörelse av 
ärendet i patenttidningen. Delgivningen an
ses ha skett när ovan nämnda åtgärder har 
vidtagits. 
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Gällande lydelse 

.. 72 § 
Andring i något annat slutligt beslut som 

patentmyndigheten har fattat med stöd av 
denna lag än ett sådant som avses i 24 § 
samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § 
söks genom besvär hos patent- och register
styrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfa
randet och behandlingen av ärenden i 
besvärsnämnden stadgas särskilt. 

74 § 

Föreslagen lydelse 

.. 72 § 
Andring i något annat slutligt beslut som 

patentmyndigheten har fattat med stöd av 
denna lag än ett sådant som avses i 26 § 
samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § 
söks genom besvär hos patent- och register
styrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfa
randet och behandlingen av ärenden i 
besvärsnämnden stadgas särskilt. 

74 § 
Närmare bestämmelser angående ansökan 

om patent, kungörelser i patentärenden, 
tryckning av ansökningshandlingarna, in
vändningsförfarandet, patentregistret och 
förandet av det samt patentmyndigheten ut
färdas genom förordning . 

. .Denna lag träder i kraft den 199 . 
Andringen av rubriken för 9 a kap. sam t 70 
a § träder dock i krqft den 199 . 

En patentansökan som har godkänts för 
utläggning innan denna lag träder i krqft be
handlas och avgörs enligt de stadganden 
som gäller innan denna lag träder i krqft. 

På en patentansökan som gjorts innan den
na lag träder i krqft tillämpas 14 § i den ti
digare lagen. 
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2. 

Lag 
om ändring av 4 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § 2 mom. lagen den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent

och registerstyrelsen (576/1992) som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 

Den som inte inom stadgad tid har fram
ställt invändning eller yrkande med anled
ning av en kungjord, av någon annan gjord 
ansökan i ett ärende som gäller patent, mön
sterrätt eller registrering av varumärke får 
inte söka ändring i det beslut som har fattats 
i ärendet. 

360574Z 

Föreslagen lydelse 

Den som inte inom stadgad tid har fram
ställt invändning eller yrkande med anled
ning av ett beviljat patent, registrerat varu
märke eller en kungjord ansökan om 
registrering av ett mönster, får inte söka 
ändring i det beslut som har fattats i ärendet. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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3. 

Lag 

om ändring av 5 § lagen om uppfinningar av betydelse för landets rörsvar 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras 5 § l mom. lagen den 15 december 1967 om uppfinningar av betydelse för landets 
försvar (551/1967) som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 
På uppfinning, som enligt denna lag skall 

hemlighållas, meddelas patent utan iakt
tagande av stadgandena om offentliggörande 
i 21, 22 och 26 §§ patentlagen, därest förut
sättningar eljest förefinnas för meddelande 
av patent. 

Föreslagen lydelse 

5 § 
På en uppfinning, som enligt denna lag 

skall hemlighållas, meddelas patent utan 
iakttagande av stadgandena om offentliggör
ande av uppfinningen i 20-22, 24 och 25 
§ § patentlagen, om förutsättningar för med
delande av patent i övrigt föreligger. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
En patentansökan som godkänts för ut

läggning innan denna lag träder i krqft hand
läggs och avgörs enligt de stadganden som 
gäller innan denna lag träder i kraft. 
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Bilaga 2 

FöromDing 
om ändring av patentföronlningen 

På föredragning av handels- och industriministern 
upphävs i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 12 § 3 mom., 25 a§ 3 

mom. samt 36 §, 
av dessa lagrum 25 a § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juni 1985 

( 50511985), 
ändras 17 b § 1 mom., 22 §, 23 § 2 mom., 25 § 1 mom., 25 a § 2 mom., 25 b § 3 mom., 

30 § och 31 § och mellanrubriken före 31 §, 32-35 §§, 37 och 38 §§, 38 a § 2 mom. 4 
punkten, 39 och 51 a §§, mellanrubriken före 52 d §, 52 e § 2 mom., 52 g § 1 mom., 52 h, 
52 j och 52 k §§, 52 l § 1 mom. och 52 u § 2 mom., 

av dessa lagrum 17 b § 1 mom., 25 a § 2 mom. och 25 b § 3 mom. sådana de lyder i 
nämnda förordning av den 14 juni 1985, 31 § sådan den lyder delvis ändrad genom sist
nämnda förordning och genom förordning av den 15 februari 1996 (104/1996), 38 § sådan 
den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom nämnda förordning av den 14 
juni 1985, 38 a § 2 mom. 4 punkten och 52 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 
av den 15 febuari 1996, 51 a § sådan den lyder i förordning av den 21 januari 1994 
(7111994), 52 d § och mellanrubriken före 52 d§, 52 e§ 2 mom., 52 g § 1 mom., 52 h, 52 
j och 52 k §§ och 52 l § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 28 juni 1994 
(59511994) samt 

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 26 a, 29 a och 38 b §§, till 52 n §, 
sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 juni 1994, ett nytt 2 mom. samt en ny mel
lanrubrik före 33 § som följer: 

3 § 

Patentverket kan ta upp ansökan till be
handling innan en översättning på ett av de 
~pråk som avses i 1 mom. har getts in. 
Oversättningen skall ges in innan ansökan 
enligt 22 § patentlagen blir offentlig. Patent
verket utfårdar bestämmelser om under vilka 
förutsättningar ansökan tas upp till behand
ling innan översättningen har getts in. 

17 b § 
Har en deposition av mikroorganism 

gjorts, skall sökanden inom 16 månader från 
den dag då ansökningen gjordes eller, om 
prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet 
begärs, lämna patentverket skriftlig uppgift 
om den institution hos vilken depositionen 
har gjorts och det nummer som institutionen 
har gett depositionen. I fråga om en interna
tionell patentansökan får uppgifterna inom 
samma frist lämnas till den i 8 § avsedda 
internationella byrån. 

.. 22 § 
Ar flera uppfinningar beskrivna i grund

handlingarna, kan sökanden dela an
sökningen i flera ansökningar. Delningen får 
ske endast innan meddelande enligt 19 § 1 
mom. patentlagen har lämnats. Härvid skall 
på sökandens begäran en ny ansökan som 
gäller en uppfinning som avskilts från den 
ursprungliga ansökningen (stam ansökningen) 
anses ingiven samtidigt med stamansökning
en. 

23 § 

Utbrytning får ske endast innan ett med
delande enligt 19 § 1 mom. patentlagen har 
lämnats. I en ansökan som görs genom ut
brytning får skydd begäras endast för det 
som framgick av de handlingar som gäller 
stamansökningen sådana dessa förelåg då 
den nya handlingen gavs in. 

25 § 
Om handlingarna i ett patentansöknings-
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ärende enligt 22 § 2 eller 3 mom. patentla
gen har blivit offentliga innan patent bevil
jas, skall sammandraget tryckas så snart dess 
slutliga lydelse har fastställts. Patentverket 
kan besluta att trycka även andra delar av 
ansökningen tillsammans med sammandra
get. Var och en kan mot föreskriven avgift 
erhålla ett exemplar av dessa handlingar. 

25 a§ 

Den som vill få ut prov skall förbinda sig 
gentemot patentsökanden eller patenthavaren 
att inte använda provet för andra än forsk
ningsändamål och att inte överlämna provet 
till någon annan innan ansökningen har av
gjorts slutligt eller, om patent meddelas, in
nan patentet har upphört att gälla, om inte 
patentsökanden eller patenthavaren uttryckli
gen avstår från denna förbindelse. 

25 b§ 

Får ett prov lämnas ut endast till en sär
skild sakkunnig, skall i framställningen om 
prov anges vem som skall anlitas såsom sak
kunnig. Framställningen skall åtföljas av en 
skriftlig förbindelse från den sakkunnige 
gentemot patentsökanden om att han inte 
kommer att använda provet för andra än 
forskningsändamål och inte överlämna pro
vet till någon annan innan det patent som 
har meddelats på uppfinningen har upphört 
att gälla eller 20 år har förflutit från den dag 
då patentansökan gjordes, om ansökan har 
avgjorts slutligt utan att den har lett till pa
tent. 

26 a§ 
Om till patentverket, medan patentansökan 

behandlas, lämnas in en skrivelse som är av 
betydelse för prövningen, skall sökanden 
meddelas detta. Patentverket skall, om det 
inte är frågan om bättre rätt till en uppfin
ning, uppmärksamgöra den som gett in skri
velsen på möjligheten att göra en in
vändning, om patent meddelas. 

29 a§ 
När patentmyndigheten anser att patent 

kan meddelas, skall myndigheten, innan ett 

meddelande enligt 19 § l mom. patentlagen 
lämnas, till sökanden sända de handlingar 
som visar i vilken form myndigheten har för 
avsikt att meddela patentet. Patentmyndig
heten kan härvid uppmana sökanden att i 
enlighet med 15 § patentlagen avge ett ytt
rande eller återsända handlingarna till myn
digheten inom en viss tid. 

30 § 
Bestämmelser om frister och anstånd med

delas av patentverket. Anstånd med medde
lande av ett patent kan medges endast, om 
meddelandet av patentet skulle ske innan 
ansökan har blivit offentlig enligt 22 § pa
tentlagen. Meddelandet av patent kan i så
dant fall på sökandens begäran uppskjutas 
till dess ansökningen blir offentlig enligt 
nämnda lagrum. 

Meddelande av patent 

31 § 
Tryckningen av en patentpublikation enligt 

21 § patentlagen skall påbörjas så snart som 
möjligt efter det att sökanden har erlagt 
tryckningsavgift enligt 19 § 3 mom. patent
lagen. 

I patentpublikationen skall uppges 
l) ansökningens diarienummer samt paten

tets registernummer och klasser, 
2) patenthavarens namn och adress, 
3) om patenthavaren företräds av ett om-

bud, dennes namn, hemort och adress, 
4) uppfinnarens namn och adress, 
5) uppfinningens benämning, 
6) baserar sig patentet på finsk eller inter

nationell ansökan eller ansökan som gäller 
europeiskt patent och som har omvandlats 
till nationell ansökan, 

7) när patentet baserar sig på en finsk pa
tentansökan, patentets ingivningsdag samt 
den dag från vilken patenttiden börjar löpa, 
om det inte är samma dag som ingivnings
dagen, 

8) när patentet baserar sig på en internatio
nell patentansökan, den internationella ingiv
Dingsdagen samt den dag då ansökan enligt 
31 § patentlagen har fullföljts eller då an
sökan enligt 38 § 3 mom. samma lag skall 
anses gjord, och det internationella ansök
ningsnumret, 

9) när patentet baserar sig på en ansökan 
om europeiskt patent som har omvandlats 
till nationell ansökan, ingivningsdagen enligt 



RP 254/1996 rd 37 

europeiska patentkonventionen och den dag 
då ansökan kom in till patentverket för om
vandling, samt ansökningsnumret på den 
ansökan som gäller europeiskt patent, 

l O) när prioritet har begärts, var den tidi
gare ansökan som meddelats som grund för 
prioriteten har gjorts samt dess ingivnings
dag och nummer, 

Il) när ansökan har åstadkommits genom 
delning eller utbrytning, stamansökningens 
diarienummer, 

12) när ansökan omfattar en deposition av 
kultur av mikroorganism, uppgift om den 
institution där depositionen finns samt det 
nummer som institutionen har gett kulturen, 

13) den dag då ansökningshandlingarna 
blir offentliga, 

14) dag då patentet meddelats samt 
15) anforda publikationer. 

32 § 
Den kungörelse som avser meddelandet av 

patent skall innehålla de uppgifter som en
ligt 31 § skall anmälas i patentpublikationen, 
med undantag av de anförda publikationer
na. 

Invändning 

33 § 
I en invändning enligt 24 § patentlagen 

skall foljande uppgifter meddelas: 
l) namn och adress i fråga om den som 

gör invändningen, 
2) registernumret på det patent mot vilket 

invändning görs, patenthavarens namn och 
uppfinningens benämning, 

3) kräver den som gör en invändning att 
patentet upphävs eller att patentskyddet be
gränsas till någon del, 

4) de faktorer som nämns i 25 § l mom. 
patentlagen på vilka invändningen baserar 
sig och de övriga faktorer som kan anföras 
som grund för invändningen och 

5) när den som gör en invändning fore
träds av ett ombud, dennes namn, hemort 
och adress. 

Invändningen samt senare skrifter från pa
tenthavaren och den som gjort invändningen 
skall jämte bilagor ges in till patentverket i 
det antal exemplar som verket bestämmer. 

Om den som gjort invändningen företräds 
av ett ombud, skall ombudets fullmakt ges 
in till patentverket. 

34 § 
Om invändningen inte har gjorts på det 

sätt som stadgas i 24 § l mom. patentlagen, 
upptas invändningen inte till prövning. In
vändningen upptas inte heller till prövning, 
om det av de handlingar som lämnats in till 
patentverket under den tid som reserverats 
för invändningar inte framgår mot vilket 
patent invändningen har gjorts eller vem 
som har gjort invändningen eller i dem inte 
har lämnats de uppgifter som nämns i 33 § 
l mom. 4 punkten. 

Ifall övriga stadganden om invändningen 
inte har följts när invändningen gjordes, 
uppmanar patentverket den som har gjort 
invändningen att inom en viss tid åtgärda 
bristfålligheterna. Om bristfålligheterna inte 
avlägsnas inom utsatt tid, upptas 
invändningen inte till prövning. 

35 § 
Patenthavaren skall tillställas exemplar av 

samtliga skrivelser från den som gjort en 
invändning. 

Inlämnar patenthavaren yttrande över in
vändningen, besluter patentverket om huru
vida ytterligare skriftväxling krävs i ärendet. 

37 § 
Patentverket meddelar närmare bestämmel

ser om patentansökan och invändningen och 
om handläggningen av dem. 

38 § 
När ett patent har meddelats i Finland, 

antecknas det i patentregistret. I registret an
tecknas härvid de uppgifter som enligt 31 § 
skall anges i patentpublikationen, med un
dantag av anförda publikationer. 

38 a§ 
I registret införs då 

4) uppgifter, som motsvarar dem som 
framgår av 31 § 2 mom. 1-5, 10 och 13 
punkten. 

38 b§ 
När invändning har gjorts mot ett medde

lat patent, skall detta antecknas i patentregi
stret. I anteckningen skall ingå följande upp
gifter: 

l) namn och adress i fråga om den som 
har gjort invändningen, 

2) när den som har gjort invändningen 
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företräds av ett ombud, dennes namn, hem
ort och adress samt 

3) ingivningsdagen för invändningen. 
Ett beslut som har fattats med anledning 

av en invändning och som har vunnit laga 
kraft skall antecknas i patentregistret. I regi
stret antecknas härvid beslutets datum och 
dess huvudsakliga innehåll. 

39 § 
En kungörelse enligt 25 § 6 mom. patent

lagen om ett beslut som fattats med anled
ning av en invändning skall innehålla upp
gifter om patentets nummer och klasser, 
uppfinningens benämning, patenthavarens 
namn samt datum för beslutet. 

51 a§ 
När patentverket inte är behörigt att ta 

emot en internationell ansökan av en 
sökande som har hemort i en konventions
stat eller som är medborgare i en 
konventionsstat, sänder patentverket utan 
dröjsmål ansökan vidare till den internatio
nella byrån i enlighet med konventionen om 
patentsamarbete och dess tillämpningsföre
skrifter. 

Sökanden skall härvid till patentverket er
lägga en avgift för befattning med ansökan, 
som nämns i regel 19.4 i tillämpningsföre
skrifterna i konventionen om patentsamarbe
te, inom en månad från det ansökan har 
gjorts. En internationell ansökan som har 
mottagits på detta sätt å internationella by
råns vägnar anses mottagen den dag då den 
internationella ansökan har ingivits till pa
tentverket. 

Tilläggsskydd 

52 d§ 
Med tilläggsskydd avses tilläggsskydd en

ligt 70 a § patentlagen. 
Med rådets förordning avses rådets förord

ning (EEG) nr 1768/92 om införande av 
tilläggsskydd för läkemedel jämte ändringar 
och tillägg som gjorts i den genom Gemen
samma EES-kommittens beslut nr 7/94 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 161 0/96 om införande av tilläggs
skydd för växtskyddsmedel. 

52 e§ 

den skall innehålla de uppgifter som nämns i 
artikel 8 i rådets ifrågavarande förordning. 
Ifall flera personer tillsammans ansöker om 
tilläggsskydd, skall ansökningshandlingen 
dessutom innehålla meddelande om huruvida 
någon av dem är berättigad att för samtliga 
sökandes räkning ta emot patentverkets med
delanden. 

52 g§ 
Patentverket diarieför de ansökningar som 

inkommit. I diariet införs beträffande varje 
enskild ansökan förutom de uppgifter som 
uppräknas i artikel 9.2 i rådets ifrågavarande 
förordning dessutom 

l) ansökningens diarienummer och ingiv
ningsdag, 

2) när sökanden företräds av ett ombud, 
ombudets namn, hemort och adress, 

3) i ärendet inkomna skrivelser och betal
da avgifter samt 

4) beslut som fattats i ärendet. 

52 h§ 
I artikel 9 i rådets ifrågavarande för

ordning föreskrivs om kungörelse av an
sökan om tilläggsskydd. Kungörelsen skall 
dessutom innehålla diarienumret på och in
givningsdagen för ansökan om tilläggsskydd. 

52 j § 
När patentverket behandlar en ansökan 

undersöker det inte om ansökan uppfyller de 
villkor som ställs i artikel 3d i rådets ifrå
gavarande förordning. 

52 k§ 
stadgandena i 15 och 16 §§ patentlagen 

tillämpas på de tidsfrister som avses i artikel 
10.3 i rådets ifågavarande förordning. 

52 l § 
Patentverket kungör meddelandet av till

läggsskydd. Kungörelsen skall förutom de 
uppgifter som föreskrivs i artikel Il i rådets 
ifrågavarande förordning dessutom innehålla 
uppgift om ansökningens diarienummer, in
givningsdag och tilläggsskyddets register
nummer. 

-------------- 52n§ 
Ansökningshandlingen skall vara under- - - - - - - - - - - - - - -

tecknad av sökanden eller hans ombud och Patentverket kungör ett tilläggsskydd som 
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förfallit, när om detta har beslutats på begä
ran av en tredje part i enlighet med artikel 
14d i rådets ifrågavarande förordning. 

52 u§ 

En översättning enligt l mom. skall inne
fatta uppfinningens benämning, en beskriv
ning av den, vid behov jämte ritningar, samt 
patentkraven. 

Denna förordning träder i kraft den 199 . 
Mellanrubriken före 52 d § och 52 d § samt 

52 e § 2 mom., 52 g § l mom., 52 h §, 52 
j §, 52 k §, 52 l § l mom., 52 n § 2 mom. 
och 52 u § 2 mom. träder dock i kraft den 

199 . 
På de patentansökningar som har gjorts in

nan denna förordning träder i kraft tillämpas 
12 § 3 mom. patentförordningen. 

Om en stamansökning har begränsats in
nan denna förordning träder i kraft till följd 
av att den omfattar två eller flera av varand
ra oberoende uppfinningar, tillämpas på den 
delade ansökningen 22 § 2 mom. 
patentförordningen. 




