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Regeringens proposition till Riksdagen om godkän-
nande av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om pa-
tentsamarbete och med förslag till lag om ändring av pa-
tentlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner en ändring av artikel 22.1 i kon-
ventionen om patentsamarbete som antogs i 
oktober 2001 och de ändringar i patentlagen 
som följer av detta. 

Det föreslås att patentlagen skall ändras så 
att tidsfristen för inlämnande av ansökan om 
fullföljande av internationell patentansökan 
hos patentmyndigheten alltid skall vara 31 
månader. 

Ändringen av konventionen om patentsam-
arbete träder i kraft för Finlands del två må-

nader efter att den internationella byrån vid 
Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten har publicerat Finlands medde-
lande om att Finland inte längre tillämpar 
avvikande nationella bestämmelser, eller vid 
ett tidigare eller senare datum som Finland 
har uppgett i sitt meddelande.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid 
en tidpunkt som bestäms genom förordning 
av republikens president samtidigt som änd-
ringen av konventionen om patentsamarbete 
träder i kraft för Finlands del. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Patent spelar en viktig roll inom många 
sektorer av näringslivet och forskningen. Må-
let för patentlagstiftningen är att främja upp-
finningsverksamheten och utvecklingen av 
näringslivet. För att patent skall kunna erhål-
las på en uppfinning krävs att den kan tillgo-
dogöras industriellt, är ny och väsentligen 
skiljer sig från tidigare kända lösningar. Ett 
patent ger innehavaren för en viss tid rätt att 
förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja en 
uppfinning som har skyddats med patent. Pa-
tenthavaren kan bl.a. förbjuda tillverkning, 
försäljning och användning av uppfinningen. 
Ensamrätten stimulerar uppfinnare och före-
tag till att söka nya innovationer och till pro-
duktutveckling. Som ersättning för ensamrät-
ten offentliggörs patentansökan varvid den 
stora allmänheten får kännedom om uppfin-
ningen. 

Patentsamarbete har utvecklats både på eu-
ropeisk och på internationell nivå för att un-
derlätta ansökan om patent och för att undvi-
ka överlappande arbete hos nationella pa-
tentmyndigheter. I dag är det möjligt att få 
patent för Finland på tre olika sätt, nämligen 
genom att ansöka om ett nationellt patent el-
ler ett  europeiskt patent, eller genom att in-
lämna en internationell patentansökan enligt 
konventionen om patentsamarbete. En natio-
nell finsk patentansökan behandlas av Patent- 
och registerstyrelsen och ansökan om euro-
peiskt patent behandlas av  det europeiska 
patentverket. En internationell patentansökan 
behandlas först av en internationell  myndig-
het i enlighet med konventionen om patent-
samarbete. Efter  den internationella fasen 
skall behandlingen av ansökan fortsätta vid 
de nationella patentverken som slutligen be-
viljar patentet.  

Konventionen om patentsamarbete har trätt 
i kraft internationellt år 1978. Finland har 
deponerat sitt ratifikationsinstrument den 1 
juli 1980 och avtalet trädde i kraft för Fin-
lands del den 1 oktober 1980 (FördrS 
58/1980). Fram till den 31 januari 2004 hade 
123 stater ratificerat eller tillträtt avtalet.   

Konventionen om patentsamarbete innebar 

att förfarandet för ansökan av patent förenk-
lades. Det är möjligt att anhängiggöra ett pa-
tentärende genom en enda patentansökan i 
alla konventionsländer. Som resultat av kon-
ventionen om patentsamarbete kunde det 
överlappande undersökningsarbetet när det 
gäller nyhetsgranskning och patenterbarhets-
prövning minskas. Syftet med den internatio-
nella nyhetsgranskningen av ansökan, liksom 
också med den internationella förberedande 
patenterbarhetsprövningen som görs på sö-
kandens begäran, är att påskynda och sam-
ordna behandlingen av patentansökningar 
hos nationella patentmyndigheter 

Generalförsamlingen i Unionen för interna-
tionellt patentsamarbete har vid sitt samman-
träde i Genève den 3 oktober 2001 godkänt 
ändringen av artikel 22.1 i konventionen om 
patentsamarbete. Ändringen gäller tidsfristen 
för inlämnande av ansökan om fullföljande 
av internationell patentansökan hos patent-
myndigheten och den har trätt i kraft interna-
tionellt den 1 april 2002. De patentmyndig-
heter som har designerats i enlighet med 
konventionen om patentsamarbete och som 
tillämpade nationella lagar som inte överens-
stämde med den reviderade konventionen vid 
tidpunkten för ändringen var skyldiga att un-
derrätta den internationella byrån vid Världs-
organisationen för den intellektuella ägande-
rätten om detta. Patent- och registerstyrelsen 
har gjort en dylik anmälan inom den utsatta 
tiden. Godkännande och ikraftsättande av 
ändringen av artikel 22.1 i konventionen om 
patentsamarbete betyder att nämnda anmälan 
som Patent- och registerstyrelsen har gjort 
kan återkallas. 

Denna proposition innehåller förslag till de 
ändringar av patentlagen som följer av änd-
ringen av konventionen om patentsamarbete. 

 
2.  Nuläge 

2.1. Konventionen om patentsamarbete 

Huvudprincipen för det internationella pa-
tentansökningssystemet är att sökanden med 
en ansökan kan göra patentansökan anhängig 
i alla de länder som har tillträtt avtalet. Kon-
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ventionen om patentsamarbete gäller bara 
den internationella nyhetsgranskningen 
(fas I) och den internationella förberedande 
patenterbarhetsprövningen (fas II), eller en-
dast den förstnämnda. Det slutliga beslutet 
om beviljande av patent skall fattas av den 
nationella patentmyndigheten i konventions-
staten i fråga när internationell ansökan full-
följs som nationell ansökan.  

Förutsättningen för en internationell pa-
tentansökan är att åtminstone en av sökande-
na är medborgare eller har hemvist i en kon-
ventionsstat och att ansökan har lämnats in 
inom 12 månader från prioritetsdagen, om 
prioritet begärs.  

Ansökan skall inlämnas till en bestämd 
mottagande myndighet som sedan bekräftar 
inlämningsdagen som den internationella in-
givningsdagen. Från och med den internatio-
nella ingivningsdagen har ansökan samma 
verkan som en nationell ansökan har i varje 
konventionsstat som har designerats i ansö-
kan. Den mottagande myndigheten kan vara 
det nationella patentverket i den stat där sö-
kanden har sin hemort eller där han är med-
borgare (i Finland Patent- och registerstyrel-
sen), den internationella byrån vid Världsor-
ganisationen för den intellektuella äganderät-
ten eller en regional myndighet i en konven-
tionsstat där sökanden är medborgare (i Fin-
lands fall det europeiska patentverket). Om 
ansökan lämnas in i Finland, kontrollerar Pa-
tent- och registerstyrelsen att ansökan upp-
fyller de formella kraven och skickar den vi-
dare till en internationell nyhetsgransk-
ningsmyndighet. År 2003 gjordes via Patent- 
och registerstyrelsen 997 finländska patent-
ansökningar på basis av konventionen om pa-
tentsamarbete. 

En internationell patentansökan underkas-
tas en internationell nyhetsgranskning. Gene-
ralförsamlingen, som består av representanter 
för konventionsstaterna, utser de internatio-
nella myndigheter som gör nyhetsgransk-
ningen. Dessa kan vara nationella patent-
myndigheter eller mellanstatliga organisatio-
ner som avfattar nyhetsgranskningsrapporter. 
Som internationella nyhetsgranskningsmyn-
digheter fungerar för närvarande utöver det 
europeiska patentverket patentmyndigheterna 
i följande stater: Australien, Förenta Staterna, 
Japan, Kina, Koreanska republiken, Ryss-

land, Spanien, Sverige och Österrike. Fin-
lands och Kanadas patentverk är godkända 
som nya internationella granskningsmyndig-
heter och de kommer nog att börja sin verk-
samhet under år 2004. Situationen kommer 
således att ändras för en finländsk sökande 
när Patent- och registerstyrelsen inleder sin 
verksamhet som en internationell gransk-
ningsmyndighet. 

Valet av den internationella myndighet 
som skall göra nyhetsgranskningen beror på 
vilken myndighet som tagit emot ansökan. 
Om en finländsk sökande har lämnat in sin 
ansökan till Patent- och registerstyrelsen eller 
till den internationella byrån vid Världsorga-
nisationen för den intellektuella äganderätten 
är det antingen det svenska patentverket eller 
det europeiska patentverket som gör nyhets-
granskningen. Om ansökan lämnas in till det 
europeiska patentverket är verket då även 
nyhetsgranskningsmyndighet. Nyhetsgransk-
ningsmyndigheten skall utfärda en nyhets-
granskningsrapport inom 16 månader från 
prioritetsdagen. Rapporten är en förteckning 
över de publikationer som möjligtvis påver-
kar bedömningen av uppfinningens nyhet. 
Från början av år 2004 skall nyhetsgransk-
ningsmyndigheten även avfatta ett icke-
bindande, skriftligt utlåtande om huruvida 
uppfinningen är ny, väsentligen skiljer sig 
från tidigare kända lösningar och kan tillgo-
dogöras industriellt.  

Sökanden av ett internationellt patent kan 
begära att det utförs en internationell förbe-
redande patenterbarhetsprövning. Ansökan 
om internationell förberedande patenterbar-
hetsprövning skall göras separat direkt till 
den myndighet som skall göra den interna-
tionella förberedande patenterbarhetspröv-
ningen och som har utsetts av den myndighet 
som mottagit patentansökan. De myndigheter 
som utför internationella förberedande paten-
terbarhetsprövningar är samma myndigheter 
som även utför internationella nyhetsgransk-
ningar. Syftet med den internationella förbe-
redande patenterbarhetsprövningen är att få 
en preliminär men icke-bindande rapport om 
huruvida uppfinningen är ny, väsentligen 
skiljer sig från tidigare kända lösningar och 
kan tillgodogöras industriellt. Rapporten får 
inte innehålla något utlåtande om huruvida 
uppfinningen är patenterbar enligt en viss na-
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tionell lagstiftning eller inte.  
Eftersom en internationell patentansökan 

inte leder till ett internationellt patent, över-
går behandlingen av patentansökan efter de 
internationella faserna till den nationella fa-
sen i alla eller vissa av de länder som sökan-
den har designerat i sin ansökan.  

 
2.2. Gällande rätt i Finland 

Patentlagen (550/1967) har trätt i kraft den 
15 december 1967. De beslut om lagstift-
ningen som har fattats i Finland grundar sig 
på samnordisk lagberedning. Den finska pa-
tentlagstiftningen har sedermera harmonise-
rats för att motsvara bestämmelserna i kon-
ventionen om patentsamarbete, Europeiska 
patentkonventionen (FördrS 8/1996) och i 
avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter som anknyter till avtalet om 
upprättande av Världshandelsorganisationen 
(FördrS 5/1995). 

Bestämmelser om internationell patentan-
sökan enligt konventionen om patentsamar-
bete finns i 3 kap. patentlagen. Om fullföl-
jande av internationell patentansökan i Fin-
land bestäms i 31 § patentlagen. Paragrafens 
formulering grundar sig på artikel 22 i kon-
ventionen om patentsamarbete. Om sökanden 
vill fullfölja internationell ansökan såvitt av-
ser Finland, skall han inom 20 månader från 
den internationella ingivningsdagen eller från 
den dag från vilken prioritet begärs till pa-
tentmyndigheten inge översättning av ansök-
ningen eller en avskrift av ansökningen. Sö-
kanden skall inom samma tid erlägga fast-
ställd avgift till patentmyndigheten. 

Om sökanden har begärt att den internatio-
nella ansökningen skall underkastas interna-
tionell förberedande patenterbarhetsprövning 
och om han inom 19 månader från den inter-
nationella ingivningsdagen eller från priori-
tetsdagen har meddelat att han avser att an-
vända resultatet av denna prövning vid ansö-
kan om patent för Finland, förlängs den fast-
ställda tiden enligt ovan till 30 månader. 

 
3.  Proposi t ionens mål  och de vikt i -

gaste  förslagen 

Propositionens mål är att ändringen av arti-
kel 22.1 i konventionen om patentsamarbete 

som antogs i oktober 2001 skall sättas i kraft 
i Finland. Propositionen innehåller vidare ett 
förslag till lag om ändring av patentlagen 
som följer av ändringen av konventionen om 
patentsamarbete så att tidsfristen för ansökan 
om fullföljande av internationell patentansö-
kan hos patentmyndigheten alltid skall vara 
31 månader. 
 
Ändringen av artikel 22.1 i konventionen om 
patentsamarbete 

Enligt konventionsändringen är tidsfristen 
för ansökan om fullföljande av internationell 
patentansökan hos nationella myndigheter 30 
månader. Tidsfristen är alltid den samma 
oavsett om sökanden har begärt en förbere-
dande patenterbarhetsprövning eller inte. 
Syftet med ändringen av konventionen är att 
rationalisera prövningsarbetet. Det har visat 
sig att sökandena ofta begär en internationell 
förberedande patenterbarhetsprövning (fas II) 
bara för att förlänga tiden för inlämnande av 
en ansökan om fullföljande av internationell 
patentansökan hos nationella patentmyndig-
heter. Om tiden för inlämnande av ansökan 
om fullföljande av internationell ansökan 
vore densamma oavsett om sökanden har be-
gärt en nyhetsgranskning (fas I) eller en in-
ternationell förberedande patenterbarhets-
prövning (fas II ), skulle arbetsbördan för de 
myndigheter som gör patenterbarhetspröv-
ningar minska. Systemet skulle då också vara 
enklare och smidigare för sökanden. 

Enligt konventionen om patentsamarbete är 
tidsfristen 30 månader. Enligt artikel 22.3 i 
konventionen får dock i nationell lag före-
skrivas frister, som är längre än de frister 
som anges i konventionen. Eftersom motsva-
rande frist vid det europeiska patentverket 
samt i Danmark och i Norge är 31 månader 
och eftersom också Sverige har föreslagit att 
tidsfristen skall vara 31 månader, föreslås så-
ledes för enhetlighetens skull att en tidsfrist 
på 31 månader skall införas i den finska pa-
tentlagen. Internationell patentansökan skulle 
alltså kunna inlämnas till patentmyndigheten 
i Finland inom 31 månader från den interna-
tionella ingivningsdagen eller prioritetsdagen 
oavsett om sökanden begär en förberedande 
patenterbarhetsprövning eller inte.  

Målet är att ändringen av konventionen 
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skall sättas i kraft så fort som möjligt i alla 
konventionsstater. Ändringarna har redan 
satts i kraft i nästan alla konventionsstater, 
och det är viktigt att de sätts i kraft även för 
Finlands del enligt konventionen om patent-
samarbete. Att tidsfristen ändras till 31 må-
nader så fort som möjligt är viktigt för att sö-
kanden inte går miste om sin rätt eftersom 
tidsfristen för fullföljande av internationell 
patentansökan i Finland är kortare än i andra 
länder. Risken för att sökanden tar miste på 
tid blir större ju fler konventionsstater som 
sätter ändringen i kraft. 

 
4.  Proposi t ionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Patentskyddet är en skyddsform som an-
vänds mycket i Finland. År 2003 inlämnades 
2187 patentansökningar och Patent- och re-
gisterstyrelsen beviljade 2402 patent. Samma 
år validerades 6266 europeiska patent i Fin-
land. Finländska sökanden inlämnade sam-
manlagt 997 internationella patentansökning-
ar till Patent- och registerstyrelsen. Vid ut-
gången av år 2003 fanns det allt som allt 
18601 nationella patent i kraft. Med lagänd-
ringen försäkras att antalet ansökningar om 
fullföljande av internationell patentansökan 
som avser Finland inte minskar. 

Den lagändring som följer av ändringen av 
konventionen om patentsamarbete har en 
gynnsam effekt på kostnaderna för sökanden 
vilka således kommer att fördela sig över en 
längre period.  
 
4.2. Verkningar i fråga om organisatio-

nen och personal 

Den föreslagna ändringen har inga väsent-
liga verkningar för den nuvarande verksam-
heten vid Patent- och registerstyrelsens pa-
tent- och innovationslinje. Med lagändringen 
bidras till att antalet ansökningar om fullföl-
jande av internationell patentansökan som 
avser Finland inte minskar. 
 
4.3. Verkningar för företag 

Det är viktigt att patentlagen ändras för att 
motsvara artikel 22.1 i konventionen om pa-

tentsamarbete för att säkerställa att sökande-
na inte går miste om sin rätt på grund av att 
tidsfristen för fullföljande av internationell 
ansökan är kortare i Finland än i andra kon-
ventionsländer. Därtill är den nya tidsfristen 
mera flexibel för sökanden eftersom han nu 
på samma villkor kan välja huruvida han vill 
ha patent som gäller i Finland på basis av 
konventionen om patentsamarbete eller på 
basis av Europeiska patentkonventionen. 
Ändringen ger sökanden mer tid för att be-
stämma i vilka länder det lönar sig att söka 
patent. De största utgifterna, till exempel 
översättningskostnader, ansökningsavgifter 
och ombudsarvode, skjuts upp till en senare 
tidpunkt då man möjligtvis redan har fått av-
kastning från uppfinningen. Lagändringen 
kan således anses ha en positiv påverkan till 
omgivningen för företagsverksamhet. 
 
4.4. Andra verkningar 

Propositionen har inga konsekvenser för 
miljön och inte heller andra konsekvenser än 
ovan nämnda. 

 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Generalförsamlingen i Unionen för interna-
tionellt patentsamarbete som höll samman-
träde i anslutning till generalförsamlingen i 
Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten godkände ändringen av artikel 
22.1 i konventionen om patentsamarbete den 
3 oktober 2001. Ändringen av konventionen 
har trätt i kraft internationellt den 1 april 
2002. De patentmyndigheter som designerats 
i enlighet med konventionen och som tilläm-
pade nationella lagar som inte överensstämde 
med det konsoliderade avtalet var skyldiga 
att underrätta Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten om detta senast 
den 31 januari 2002. Sammanlagt 24 patent-
myndigheter gjorde en sådan anmälan, och 
av dessa har redan 16 återkallat sina anmäl-
ningar efter det att den nationella lagstift-
ningen ändrats. Patent- och registerstyrelsen 
har gjort en dylik anmälan till organisatio-
nens internationella byrå inom den utsatta ti-
den. 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid handels- och industriministeriet i 
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samarbete med Patent- och registerstyrelsen. 
Utlåtande om propositionsutkastet begärdes 
av Arbetsgruppen för industriella rättigheter i 
april 2004. 

De frågor beträffande konventionen om pa-
tentsamarbete som behandlas i denna propo-

sition har även tagits upp i en ad hoc-
arbetsgrupp som består av representanter för 
nordiska patentmyndigheter. Målet för detta 
samarbete har varit att så långt som möjlig 
harmonisera lagstiftningen på detta område i 
alla nordiska länder. 

 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Innehål let  i  ändringen av art i -

kel  22.1 .  i  konventionen om pa-
tentsamarbete  och förhål landet  
t i l l  den f inska lagst i f tningen 

Ändringen av artikel 22.1 i konventionen 
om patentsamarbete ger konventionsstaterna 
en möjlighet att tillåta en övergång till den 
nationella fasen inom 30 månader även i det 
fall att sökanden inte begär om en internatio-
nell förberedande patenterbarhetsprövning. 
Tidsfristen i fråga har tidigare varit 20 måna-
der. Enligt artikel 22.3 i konventionen, som 
inte ändrades i detta sammanhang, får dock i 
nationell lag föreskrivas frister, som är längre 
än de frister som anges i konventionen. 

Ikraftsättandet av ändringen av artikel 22.1 
i konventionen om patentsamarbete påverkar 
patentlagen så att tidsfristen för fullföljande 
av internationell patentansökan alltid skall 
vara 31 månader i stället för de nuvarande 20 
respektive 30 månaderna. 

 
2.  Lagförslag 

31 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
tidsfristen för inlämnande av en ansökan om 
fullföljande av internationell patentansökan 
alltid skall vara 31 månader. Den föreslagna 
lagändringen motsvarar ändringen av artikel 
22.1 och artikel 22.3 i konventionen om pa-
tentsamarbete. Utöver ändringen av tidsfris-
ten föreslås 1 mom. i den finska versionen bli 
ändrad lagtekniskt så att i stället för termen 
”hakemispäivä” (ingivningsdag) skall använ-
das termen ”tekemispäivä” (ingivningsdag). 
Ändringen motsvarar den gällande termino-

login. Detta föranleder ingen ändring i den 
svenska texten. 

Det föreslås att 2 mom. utgår. Ändringen 
av gällande 3 mom. är av lagteknisk natur 
och följer av att 2 mom. utgår. Paragrafens 
nuvarande 3 mom. blir samtidigt 2 mom. och 
det nuvarande 4 mom., som inte föreslås bli 
ändrat, blir 3 mom. 

Genom paragrafen skall ändringen av arti-
kel 22.1 i konventionen om patentsamarbete 
sättas i kraft i Finland i form av lag. Det är 
enbart i undantagsfall som införande kan ske 
enbart genom ändring av den nationella lag-
stiftningens substansstadganden och utan 
blankettlag eller blandlag för ikraftträdande 
(Betänkande av Arbetsgruppen för statsför-
drag, UM 1/2000, s. 68). Eftersom det före-
slås att alla de bestämmelser i ändringen av 
konventionen som hör till området för lag-
stiftningen skall införas genom denna lag 
finns det inte behov av en särskild blankett-
lag i detta undantagsfall. 

32 §. Det föreslås att paragrafen upphävs i 
sin helhet. Med tanke på de ändringar som 
föreslås i 31 § förlorar 32 § sin betydelse. 
Tidsfristen för fullföljande av internationell 
patentansökan i Finland skall enligt förslaget 
alltid vara 31 månader oavsett om sökanden 
har begärt internationell förberedande paten-
terbarhetsprövning eller inte.  

33 §. Det föreslås att 1 mom. ändras. Änd-
ringen är teknisk till sin natur och följer av 
ändringen av 31 §. 

Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning av republi-
kens president. Eftersom syftet med lagen är 
att sätta i kraft den nu aktuella konventions-
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ändringen är det ändamålsenligt att det fram-
går ur ikraftträdelsebestämmelsen att lagen 
till sin natur gäller sättande i kraft av en in-
ternationell konventionsförpliktelse (GrUU 
61/2001 rd). Lagen skall tillämpas på full-
följda internationella patentansökningar vars 
tidsfrist om 20 månader, som räknas från pri-
oritetsdagen, går ut den dag lagen träder i 
kraft eller därefter och för vars del sökanden 
ännu inte har ansökt om fullföljande av  in-
ternationell patentansökan i Finland.  

 
3.  Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser kan med stöd av 
74 § patentlagen vid behov utfärdas genom 
förordning. Ett utkast till förordning bifogas 
propositionen. 

 
4.  Ikraft trädande 

Ändringen av konventionen om patentsam-
arbete träder i kraft för Finlands del två må-
nader efter det att den internationella byrån 
vid Världsorganisationen för den intellektuel-
la äganderätten har publicerat Finlands med-
delande om att Finland inte längre tillämpar 
avvikande nationella bestämmelser eller vid 
ett tidigare eller senare datum som Finland 
har uppgett i sitt meddelande.  

Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning av republi-
kens president samtidigt som ändringen av 
konventionen om patentsamarbete träder i 
kraft för Finlands del. 

 
5.  Nödvändigheten av r iksdagens 

samtycke och behandl ingsord-
ning 

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen krävs riks-
dagens godkännande för fördrag och andra 
internationella förpliktelser som innehåller 
sådana bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen eller annars har avsevärd bety-
delse, eller som enligt grundlagen av någon 
annan anledning kräver riksdagens godkän-
nande. Enligt riksdagens grundlagsutskotts 

tolkningspraxis skall en bestämmelse om ett 
internationellt fördrag anses höra till området 
för lagstiftningen, 1) om den gäller utövande 
eller begränsning av någon grundläggande 
fri- eller rättighet som är skyddad i grundla-
gen, 2) om den i övrigt gäller grunderna för 
individens rättigheter och skyldigheter, 3) om 
den sak som bestämmelsen gäller enligt 
grundlagen skall föreskrivas i lag eller 4) om 
det finns lagbestämmelser om den sak som 
lagen gäller eller 5) det enligt rådande upp-
fattning i Finland skall lagstiftas om saken. 
Enligt dessa kriterier hör en bestämmelse om 
en internationell förpliktelse till området för 
lagstiftningen oavsett om den strider mot el-
ler överensstämmer med en lagbestämmelse i 
Finland (GrUU 11 och 12/2000 rd). 

Ändringen av artikel 22.1 i konventionen 
om patentsamarbete förutsätter att den finska 
patentlagen ändras och innehåller således be-
stämmelser som hör till området för lagstift-
ningen. I motiveringen till lagförslaget anges 
grunderna för att införande av konventions-
ändringen undantagsvis kan ske enbart ge-
nom ändring av den nationella lagstiftning-
ens substansstadganden. 

Konventionsändringen innehåller inte be-
stämmelser som berör grundlagen på det sätt 
som anges i dess 94 § 2 mom. eller 95 § 2 
mom. Beslutet om att godkänna konven-
tionsändringen kan fattas med enkel majori-
tet och förslaget till lag om ändring av pa-
tentlagen kan godkännas i vanlig lagstift-
ningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan och i 

enlighet med 94 § grundlagen föreslås, 
 

att Riksdagen godkänner ändringen 
av artikel 22.1 i konventionen om pa-
tentsamarbete, som antogs i Genève 
den 3 oktober 2001. 

 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen läm-
nas till riksdagens godkännande följande lag-
förslag: 
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Lagförslaget  

Lag 

om ändring av patentlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 32 §, sådan den lyder i lag 

387/1985, samt 
ändras 31 § och 33 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 387/1985, som följer: 
 

31 §  
Om sökanden vill fullfölja en internationell 

ansökan i fråga om Finland, skall han inom 
31 månader från den internationella ingiv-
ningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag 
från vilken prioritet begärs, till patentmyn-
digheten inge en översättning av den interna-
tionella patentansökningen till finska eller 
svenska i den omfattning som bestäms ge-
nom förordning av statsrådet eller, om an-
sökningen är avfattad på finska eller svenska, 
en kopia av ansökningen. Sökanden skall 
inom samma tid betala fastställd avgift till 
patentmyndigheten. 

Om sökanden har betalt en fastställd avgift 
enligt 1 mom., kan han inge den översättning 
eller kopia som krävs inom en ytterligare 
frist om två månader, förutsatt att en fast-
ställd tilläggsavgift betalas inom den senare 
fristen. 

Iakttar inte sökanden stadgandena i denna 
paragraf, skall ansökningen anses återkallad 
såvitt avser Finland. 

 
 
 

33 § 
Om en internationell ansökan har fullföljts 

enligt 31 §, gäller i fråga om ansökningen 
och dess handläggning bestämmelserna i 2 
kap., om inte annat bestäms i denna paragraf 
eller i 34—37 §. Ansökningen kan endast på 
framställning av sökanden upptas till pröv-
ning före utgången av den frist som före-
skrivs i 31 § 1 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

genom förordning av republikens president. 
De ändrade bestämmelser i artikel 22.1 i 

konventionen om patentsamarbete (FördrS 
58/1980) som antogs i Genève den 3 oktober 
2001 och som hör till området för lagstift-
ningen sätts genom denna lag i kraft så som 
Finland har förbundit sig till dem.  

Lagen tillämpas också på fullföljda interna-
tionella patentansökningar vars tidsfrist om 
20 månader, som räknas från prioritetsdagen, 
går ut den dag lagen träder i kraft eller däref-
ter, och för vars del sökanden ännu inte har 
ansökt om fullföljande av internationell pa-
tentansökan i Finland.  

————— 

Helsingfors den 10 september 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 1 
Parallelltexter 

 

Lag  

om ändring av patentlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 32 §, sådan den lyder i lag 

387/1985, samt 
ändras 31 § och 33 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 387/1985, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

31 § 
Vill sökanden fullfölja internationell an-

sökan såvitt avser Finland, skall han inom 
20 månader från den internationella ingiv-
ningsdagen eller, om prioritet yrkas, den 
dag från vilken prioriteten begärs, till pa-
tentmyndigheten inge översättning av den 
internationella patentansökningen till finska 
eller svenska i den omfattning som stadgas 
genom förordning eller, om ansökningen är 
avfattad på finska eller svenska, en avskrift 
av ansökningen. Sökanden skall inom 
samma tid erlägga fastställd avgift till pa-
tentmyndigheten. 

Har sökanden begärt att den internatio-
nella ansökningen skall underkastas inter-
nationell förberedande patenterbarhets-
prövning och har han inom 19 månader 
från den i 1 mom. angivna dagen i överens-
stämmelse med konventionen om patent-
samarbete och tillämpningsföreskrifterna 
till denna meddelat att han avser att använ-
da resultatet av denna prövning vid ansö-
kan om patent för Finland, skall han vidta i 
1 mom. angivna åtgärder inom 30 månader 
från nämnda dag.  

Har sökanden erlagt fastställd avgift en-
ligt 1 eller 2 mom., kan han inge den över-
sättning eller avskrift som krävs inom en yt-
terligare frist om två månader, förutsatt att 
en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den 
senare fristen.  

Iakttar inte sökanden stadgandena i denna 
paragraf, skall ansökningen anses återkallad 
såvitt avser Finland. 

 

31 § 
Om sökanden vill fullfölja en internatio-

nell ansökan i fråga om Finland, skall han 
inom 31 månader från den internationella 
ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, 
den dag från vilken prioriteten begärs, till 
patentmyndigheten inge en översättning av 
den internationella patentansökningen till 
finska eller svenska i den omfattning som 
bestäms genom förordning av statsrådet el-
ler, om ansökningen är avfattad på finska 
eller svenska, en kopia av ansökningen. Sö-
kanden skall inom samma tid betala fast-
ställd avgift till patentmyndigheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om sökanden har betalt en fastställd av-

gift enligt 1 mom., kan han inge den över-
sättning eller kopia som krävs inom en yt-
terligare frist om två månader, förutsatt att 
en fastställd tilläggsavgift betalas inom den 
senare fristen.  

Iakttar inte sökanden stadgandena i denna 
paragraf, skall ansökningen anses återkallad 
såvitt avser Finland. 
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32 §  

Återkallar sökanden begäran om interna-
tionell förberedande patenterbarhetspröv-
ning eller förklaring att han avser att an-
vända resultatet av sådan prövning vid an-
sökan om patent för Finland, skall den in-
ternationella ansökningen anses återkallad 
såvitt avser Finland. Ansökningen anses 
dock inte återkallad, om återkallandet skett 
före utgången av den i 31 § 1 mom. stadga-
de fristen och sökanden inom den i 31 § 1 
eller 3 mom. stadgade fristen har fullföljt 
ansökningen. 

32 § 
(upphävs) 

 
33 § 

Har internationell ansökan fullföljts enligt 
31 §, gäller i fråga om ansökningen och 
dess handläggning stadgandena i 2 kap., om 
ej annat stadgas i denna paragraf eller 34—
37 §§. Ansökningen kan endast på fram-
ställning av sökanden upptas till prövning 
före utgången av den i 31 § 1 eller 2 mom. 
stadgade fristen. 

33 § 
Om en internationell ansökan har full-

följts enligt 31 §, gäller i fråga om ansök-
ningen och dess handläggning bestämmel-
serna i 2 kap., om inte annat bestäms i den-
na paragraf eller i 34—37 §. Ansökningen 
kan endast på framställning av sökanden 
upptas till prövning före utgången av den 
frist som föreskrivs i 31 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

genom förordning av republikens president. 
De ändrade bestämmelser i artikel 22.1 i 

konventionen om patentsamarbete (FördrS 
58/1980) som antogs i Genève den 3 okto-
ber 2001 och som hör till området för lag-
stifningen sätts genom denna lag i kraft så 
som Finland har förbundit sig till dem.  

Lagen tillämpas också på fullföljda inter-
nationella patentansökningar vars tidsfrist 
om 20 månader, som räknas från prioritets-
dagen, går ut den dag lagen träder i kraft el-
ler därefter, och för vars del sökanden ännu 
inte har ansökt om fullföljande av interna-
tionell patentansökan i Finland. 

——— 
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Bilaga 2 
Förordningsutkast 

 
 
 
 

Statsrådets förordning  

om ändring av patentförordningen 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, 
ändras i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 52 b §, sådan den lyder i 

förordningarna 505/1985 och 583/1992, som följer: 
 

52 b § 
Den frist som avses i 34 § patentlagen är 

fyra månader räknat från utgången av den 
frist som i 31 § 1 mom. patentlagen före-
skrivs för fullföljande av internationell pa-
tentansökan. 

——— 

 
Om ikraftträdandet av denna förordning 

bestäms genom förordning av statsrådet. 
 
 
 

————— 
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          Bilaga 3 
Avtalsändring 

 
 

 
GENERALFÖRSAMLINGEN 

 
FÖR UNIONEN FÖR INTERNATIONELLT PATENTSAMARBETE 

(PCT-UNIONEN) 
 
 

Det trettionde (13. allmänna) sammanträdet 
Genève, den 24 september – den 3 oktober 2001 

 
Föreslagna ändringar av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 i konventionen om patentsamar-

bete 
 

Generalförsamlingen 
 
(i) godkände enhälligt ändringarna av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 i konventionen om 

patentsamarbete enligt bilaga II i denna rapport samt ändringarna i regel 90bis enligt bilaga III 
i denna rapport, och 

(ii) godkände enhälligt beslut om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser av de nämnda 
stadgorna enligt bilaga IV i denna rapport. 

 
 

BILAGA II 
 

ÄNDRINGAR AV ARTIKEL 22 I KONVENTIONEN OM PATENTSAMARBETE 
 

Artikel 22 
 

Avskrift, översättning och avgift till designerad myndighet 
 
1. Sökanden skall inom 30 månader från prioritetsdagen till varje designerad myndighet inge 

en kopia av den internationella ansökningen (om denna inte redan översänts enligt artikel 20) 
och föreskriven översättning av denna samt i förekommande fall betala nationell avgift. Skall 
enligt designerad stats nationella lag lämnas uppgift om uppfinnarens namn och andra uppgif-
ter om uppfinnaren men får detta ske senare än då en nationell ansökan inges, skall sökanden, 
om dessa uppgifter inte finns i anhållan, inom 30 månader från prioritetsdagen lämna dessa 
uppgifter till den statens nationella myndighet eller till den nationella myndighet som verkar 
för den staten. 

 
2. Om den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten enligt artikel 17.2.a avgivit för-

klaring att internationell nyhetsgranskningsrapport inte kommer att upprättas, är utan hinder 
av vad som sägs i 1 stycket i artikeln, tidsfristen för att fullgöra vad som där föreskrives två 
månader från dagen för det meddelande om denna förklaring som sändes till sökanden. 

 
3. För fullgörande av vad som sägs under 1 eller 2 får i nationell lag föreskrivas frister, som 

är längre än de frister som där anges. 
 
”-----” 
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BILAGA IV 

 
BESLUTEN OM IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSERNA 

 
 
1) Ändringarna av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 träder, om inte annat följer av punkt 

2 och 3, i kraft den 1 april 2002. Ändringarna tillämpas, såvitt gäller designerade myndigheter, 
på internationella ansökningar, för vilka 20 månaders perioden från prioritetsdagen går ut den 
dag eller efter den dag då ändringarna träder i kraft i fråga om den myndigheten, och beträf-
fande vilka det som sägs under artikel 22.1 inte ännu har fullgjorts av sökanden. 

 
2) Om en sådan ändring den 3 oktober 2001 strider mot den nationella lag som tillämpas 

av designerad myndighet, skall den inte gälla för den myndigheten så länge som den fortfa-
rande strider mot nämnda lag, under förutsättning att nämnda myndighet underrättar interna-
tionella byrån på behörigt sätt före den 31 januari 2002. Underrättelsen skall genast publiceras 
av internationella byrån i officiella tidningen. 

 
3) Underrättelser skickade till internationella byrån enligt punkt 2 ovan kan återkallas 

när som helst. Sådan återkallelse skall genast publiceras av internationella byrån i officiella 
tidningen och ändringarna träder i kraft två månader efter sådan publicering eller vid ett tidi-
gare eller senare datum som anges i meddelandet om återkallelse. 

 
4) Fördragsslutande stater vars nationella lagstiftning strider mot ändringarna rekom-

menderas att i brådskande ordning vidta åtgärder för att ändra sin lag så att den inte strider 
mot ändringarna, så att en underrättelse inte behöver utfärdas enligt punkt 2 ovan eller, om så-
dan underrättelse måste utfärdas, så att den kan återkallas snarast därefter enligt punkt 3 ovan. 

 
5) Ändringarna av regel 90bis träder i kraft den 1 april 2002. 
 

 


