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HØRING - TILTREDELSE TIL EPC m.m.

Innledningsvis beklages oversittelsen av høringsfristen.

Det er ikke naturlig for Regjeringsadvokaten å ha noen oppfatning av spørsmålet om Norge skal
tiltre EPC, eller om de endringer i patentloven som dette eventuelt nødvendiggjør. Av de to
øvrige forslagene til endringer i patentloven som fremsettes i høringsbrevet, gjelder det ene
rettens adgang til å supplere avgjørelsesgrunnlaget (med uttalelse fra etisk komite) i
gyldighetssaker. Regjeringsadvokaten er ikke involvert i denne type saker. Det andre forslaget
gjelder nye regler om administrativ overprøving, og jeg begrenser meg til å kommentere disse.

Det er foreslått  i ny § 52d, siste ledd, at Annen avdelings avgjørelser av begjæringer om
administrativ overprøving kan  bringes inn for domstolene innen en frist på to måneder. Det er
med  andre ord avgjørelsen som gjøres til søksmålsgrunnlag og staten  (v/NHD )som blir saksøkt,
på samme måte som i avslagssaker.

Etter Regjeringsadvokatens syn fremstår en slik ordning som lite hensiktsmessig i tilfeller der
Patentstyret  opprettholder  patentet. Krav om administrativ overprøving vil typisk være et
alternativ til å gå til ugyldighetssøksmål, og typisk fremsettes av andre enn patentinnehaver, for
eksempel en konkurrent. Hvis patentet opprettholdes, bør klagerens alternativ være å reise
gyldighetssøksmål, ikke å gjøre staten til part i en tvist som reelt sett verserer mellom private
parter. En adgang til å saksøke staten i disse tilfellene innebærer at kostnadene ved å forsvare et
innvilget patent - etter at patentsøknaden er ferdigbehandlet (jf lovens kapittel 2) og
søksmålsfristen i § 27 utløpt - veltes fra patentinnehaver over på staten. Dette bryter med lovens
system, og vil dessuten kunne medføre både administrative og økonomiske konsekvenser for
staten.

Det kan i den forbindelse også vises til systemet for administrativ overprøving i designloven (lov
nr. 15/2003 § 25), som i § 39 siste ledd annet punktum har en tilsvarende regel som den
Regjeringsadvokaten her tar til orde for. Tilsvarende er også foreslått i Varemerkeutredning II
NOU 2001:8, se utkastet § 57 jf § 30 og NOU side 92 første spalte.
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