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HØRINGSFORSLAGOM NY LOVOM PATENTSTYRETOG KLAGENEMNDENFOR
INDUSTRIELLERETTIGHETER

Det vises til mottatt høringsforstag til ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for

industrielle rettigheter, jf departementets brev av 14. juli 2011. HSHstitter seg positiv til

det fremtagte forstaget og mener at det vil utgjøre en forskjell fra gjeldende lovgivning,

hvor blant annet prosessregtene og derav rettsikkerheten på området utbedres.

FISHregistrerer at det i høringsnotatets punkt 4 fremgår at "..prinsippet om at

Patentstyrets virksomhet skal finansieres gjennom gebyrer og avgifter fra søkere m.m.,

ikke skal påvirkes av forstaget..", samtidig som det sies at forstaget nok vit medføre økte

utgifter både med hensyn til Patentstyrets og klagenemndens virksomhet.

HSHmener generett at det er positivt at ftere forvaltningsktageorganer og nemnder legger

opp tit en "domstolstignende" saksbehandling. Det er i Norge staten som i utgangspunktet

bærer hovedkostnadene for rettssikkerheten, blant annet ved å bekoste

domstolsapparatet. Når også forvaltningsorganer og statlige nemnder innfører såkalt

domstotstignende saksbehandling som gir bedre rettssikkerhet, men økte driftskostnader,

bør staten også bære disse kostnadene, og ikke næringstivet for øvrig.

HSHvit således påpeke at vi forutsetter at gebyrene som følger av dagens forskrift om

avgifter og gebyrer tit Patentstyret mv. ikke endrer seg som følge av at Patentstyret får

nye oppgaver, især bestemmelsen om adgangen tit å bestutte muntlige forhandlinger.

Videre legges det tit grunn at de nye regtene ikke vit medføre kryss-subsidiering med

hensyn til dekning av utgiftene til henholdsvis Patentstyrets virksomhet og det nye

klageorganets virksomhet.
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