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OVERGANGSREGLER TIL LOV 29. JUNI 2007 NR. 80 OM ENDRINGAR I 
LOV 15. DESEMBER 1967 NR. 9 OM PATENTER M.M. (GJENNOMFØRING 
AV DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJONEN) 

1. Behovet for overgangsregler 

Det er lagt opp til at Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen med virkning 
fra 1. januar 2008. Lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 
om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) må derfor i 
hovedsak tre i kraft 1. januar 2008. Også de endringene i patentloven som ikke har 
nødvendig sammenheng med Norges medlemskap i Den europeiske patentorganisa-
sjonen, kan for enkelthets skyld tre i kraft samtidig. 
 
I punkt III i endringsloven er det åpnet for at Kongen kan gi nærmere overgangsregler. 
Etter den europeiske patentkonvensjonen vil det ikke være adgang til å søke om euro-
peisk patent som gjelder Norge, før Norges tiltredelse til konvensjonen har trådt i kraft. 
Siden de fleste av reglene i endringsloven som gjennomfører konvensjonen, bare vil 
gjelde for europeiske søknader eller patenter som gjelder Norge, er dermed behovet for 
overgangsregler begrenset. På enkelte punkter er det likevel behov for det: 
 
Endringen i patentloven § 39 b annet ledd innebærer at en avgjørelse om administrativ 
patentbegrensning vil få virkning fra den dag patentsøknaden ble inngitt, mens den 
etter gjeldende § 39 b annet ledd bare får virkning fremover i tid fra kunngjøringen av 
begrensningen. Det foreslås derfor at endringen bare skal gjelde for saker der admini-
strativ patentbegrensning er begjært etter at endringsloven trådte i kraft. 
 
Nytt annet punktum i patentloven § 52 første ledd gjennomfører den europeiske patent-
konvensjonen artikkel 138 nr. 3. Etter denne endringen gis patenthaver anledning til å 
avgrense patentet ved å endre patentkravene i et ugyldighetssøksmål. Formålet med 
dette er å oppnå at et patent som bare delvis er ugyldig, skal kunne bli opprettholdt i 
begrenset form. I dag må patenthaver gå veien om administrativ patentbegrensning 
hvis ugyldighet forsøkes unngått ved å begrense patentet. For at ikke endringen skal få 
virkning for pågående prosesser, foreslås det at endringen bare skal gjelde i saker der 
stevning inngis etter ikrafttredelsen. 
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Etter ny § 52 a i patentloven åpnes det for at domstolene i ugyldighetssøksmål som 
reiser spørsmål om patentet er meddelt i strid med patentloven § 1 b, kan innhente en 
rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker. § 52 a gir ganske 
detaljerte regler for hvordan retten skal opptre i slike saker og legger opp til at uttalelse 
skal innhentes på et tidlig stadium i saksforberedelsen. Det foreslås derfor at endringen 
bare skal gjelde for saker der stevning inngis etter ikrafttredelsen. 
 
De øvrige endringene bør gjelde også for eldre patenter og patentsøknader. 
 

2. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslagene til overgangsregler har ikke nevneverdige økonomiske og administrative 
konsekvenser. 
 

3. Utkast til ikraftsetting og overgangsregler for lov 29. juni 2007 nr. 80 om 
endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av 
den europeiske patentkonvensjonen) 

 
1. Lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter 

m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) trer i kraft 1. januar 
2008. 

2. Endringen i patentloven 39 b annet ledd gjelder bare der administrativ 
patentbegrensning begjæres etter 1. januar 2008.  

3. Endringene i patentloven § 52 første ledd annet punktum og § 52 a gjelder bare 
der stevning inngis etter 1. januar 2008. 
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