
Forslag til endringer i patentloven ut over de som er nødvendige ved tiltredelse 
til EPC (adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra Den etiske 
nemnden for patentsaker og administrativ overprøving) 
 
 
Forslag til endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter: 
 
§ 52 nytt annet ledd skal lyde: 
 
 Er retten i tvil om patentet er meddelt i strid med § 1 b, bør retten innhente en 
rådgivende uttalelse fra den etiske nemnden nevnt i § 15 a.  
 
Nåværende annet til femte ledd blir tredje til sjette ledd. 
 
Ny § 52 a til 52 d skal lyde: 
 
§ 52 a Enhver kan overfor Patentstyret fremsette begjæring om at patent meddelt av 
Patentstyret eller patent meddelt med virkning for Norge etter § 76 skal erklæres 
ugyldig ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving). 
 Begjæring om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret 
og: 

a) oppgi navnet og adressen til den som har innlevert begjæringen, 
b) oppgi hvilket patent den gjelder, 
c) oppgi hvilke grunner begjæringen bygger på, og 
d) inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for 

begjæringen. 
Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. 
Det skal betales fastsatt avgift. 
 Dersom begjæringen ikke oppfyller vilkårene i annet ledd, § 52 b og § 52 c første 
ledd første punktum, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig 
retting av feilene. Blir feilene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal begjæringen 
avvises dersom ikke Patentstyret finner at det bør gis ny frist for retting. 
 Patentstyret kunngjør at begjæring om administrativ overprøving er innlevert og 
forelegger denne for patenthaveren som skal ha anledning til å uttale seg om 
begjæringen. Den som begjærer administrativ overprøving, skal gi melding om dette i 
rekommandert brev til enhver i patentregisteret innført lisenshaver, dersom adressen 
er angitt i registeret. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret 
fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal begjæringen avvises. 

Er det innlevert to eller flere begjæringer om administrativ overprøving av det 
samme patentet, kan Patentstyret forene sakene dersom det ikke fremsettes en saklig 
begrunnet innvendig mot dette. 

Patentstyret kan behandle en begjæring om administrativ overprøving selv om 
patentet er opphørt eller opphører etter §§ 51 eller 54. 
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§ 52 b  Begjæring om administrativ overprøving kan ikke fremsettes før 
innsigelsesfristen er utløpt eller så lenge en innsigelsessak ikke er endelig avgjort. Det 
samme gjelder så lenge en sak om gyldigheten av patentet ved domstolene ikke er 
endelig avgjort. Dersom det reises sak for domstolene om gyldigheten av patentet før 
det er truffet endelig avgjørelse i sak om administrativ overprøving, skal Patentstyret 
stoppe saksbehandlingen inntil rettsaken er endelig avgjort dersom administrativ 
overprøving er begjært av andre enn patenthaveren. 
 
 
§ 52 c  Begjæring om administrativ overprøving kan bare begrunnes med at patentet er 
meddelt i strid med vilkårene i §§ 1 og 2. Er Patentstyret i tvil om patentet er meddelt i 
strid med § 1 b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse etter § 15 a. 
  Dersom Patentstyret kommer til at patentet er meddelt i strid med §§ 1 eller 2 
erklæres det ugyldig dersom ikke ugyldighetsgrunnen kan avhjelpes ved at patentet 
endres. Patentet kan bare opprettholdes i endret form når patenthaver er enig i de 
endringer Patentstyret vil gjøre. Dersom patenthaver ikke er enig i endringene, skal 
patentet erklæres ugyldig. Dersom det ikke er grunnlag for å imøtekomme 
begjæringen helt eller delvis skal Patentstyret avslå begjæringen og erklære at patentet 
opprettholdes.  
 Blir patentet opprettholdt i endret form skal patenthaver betale den fastsatte 
avgift for kunngjøring av det endrete patentet innenfor den fastsatte frist. Betales ikke 
gebyret rettidig, skal patentet erklæres for ugyldig. 
 Patentstyret skal utferdige kunngjøring av avgjørelsen i sak om administrativ 
overprøving.  
 
 
§ 52 d Avgjørelsen av en begjæring om administrativ overprøving i Patentstyrets første 
avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av part som avgjørelsen har gått 
imot. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag 
meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt 
avgift. I motsatt fall opptas ikke klagen til behandling.  

Klagen skal oppgi 
a) klagerens navn og adresse, 
b) avgjørelsen som det klages over, 
c) hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, og 
d) hvilke grunner klagen bygger på. 

Klagen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. 
 Avgjørelse fra Patentstyret i sak om administrativ overprøving, kan ikke bringes 
inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelse ble sendt 
den part som avgjørelsen går imot. Orientering om søksmålsfristen skal inntas i 
meddelelsen. 
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