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Høring  -  endringer i patentloven m.m. (gjennomgang av tiltakene som ble innført i norsk
rett ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv m.m.)

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) brev av 11.05.12 om ovennevnte, samt brev
sendt fra oss av 28.03.12 om samme tema.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) merknader gjelder systemet for å
meddele tvangslisens ved forvaltningsvedtak. Etter departementets oppfatning viser gjennomgangen
i høringsnotatet at det ikke er behov for å opprettholde dagens ordning, og at kompetansen til å
meddele tvangslisens bør ligge eksklusivt hos domstolene.

Som det pekes på i høringsnotatet har det kun vært fremmet én sak siden ordningen med
tvangslisens ble omlagt i 2004. Denne ene saken var omfattende, komplisert, tid- og
ressurskrevende. Formålet med innføringen av dagens ordning om en raskere og billigere avgjørelse
ble ikke innfridd i denne saken.

I saker om tvangslisens vil det gjerne være aktuelt å behandle spørsmål om hvorvidt patentet er
gyldig og om det er gjort inngrep i patentet. Etter dagens ordning er det kun domstolene som har
denne kompetansen. Det må derfor tas ut søksmål for domstolene for å få vurdert disse spørsmålene,
dersom spørsmålet om meddelelse av tvangslisens behandles hos konkurransemyndighetene. Dette
taler for at domstolene bør ha eksklusiv myndighet til å meddele tvangslisens, da domstolene vil
kunne prøve alle aktuelle spørsmål i slike saker.

FAD mener derfor at dagens ordning med et tosporet system bør avvikles, og at kompetansen for å
meddele tvangslisens bør ligge hos domstolen.

Som det pekes på i høringsnotatet, er det vanskelig å se hvordan dagens ordning kan tilrettelegges
for at den i praksis skal fungere i samsvar med formålet. Dersom JD etter denne høringen likevel
finner gode grunner for å beholde dagens system, ber vi om at det utredes hvordan ordningen kan
tilrettelegges for å fungere i samsvar med formålet. Blant annet bør konkurransemyndighetene få
sikker og enkel tilgang til faglige vurderinger og råd.
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