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LAGRÅDET                 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin 

Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. 

 

Ändringar i patentlagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2006 (Näringsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om ändring i patentlagen (1967:837). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Jonas 

Pontén. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

68 a § 

 

I paragrafen används uttrycken ”översättning - - - av patentet” och 

”översätta patentet”. Lagrådet föreslår att ordet ”patentet” i dessa 

sammanhang ersätts med ”patentskriften” (jfr 21 § patentlagen). 

 

Förslaget innebär vidare bl.a. att domstol i en rättegång skall kunna 

förelägga patenthavaren, även när denne är svarande, att inge en 

översättning av patentskriften och att, om föreläggandet inte följs, 

låta utföra översättningen på patenthavarens bekostnad.  
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Det ankommer i tvistemål i allmänhet på käranden att förebringa den 

utredning som han anser nödvändig för bifall till sin talan. Det innebär 

också normalt att käranden, i den mån han åberopar handlingar på 

främmande språk och domstolen anser översättningar nödvändiga, 

måste tillhandahålla sådana översättningar på egen bekostnad. 

 

Att, som föreslås i remissen, begära att patenthavaren som svarande 

i t.ex. en ogiltighetsprocess skall ombesörja och inge översättningar 

av patentskriften är därför en ordning som enligt Lagrådets mening 

måste motiveras av särskilda skäl. Det förhållandet att en stat enligt 

artikel 2 i Londonöverenskommelsen tillåts föreskriva att patenthava-

ren på domstols begäran skall tillhandahålla översättningar av pa-

tentskrifter utgör inte ett sådant skäl. Tvärtom kan noteras att syftet 

med Londonöverenskommelsen och de därpå baserade lagbestäm-

melserna är att minska patenthavarnas översättningskostnader. Det 

får dessutom anses föreligga en viss presumtion för att ett beviljat 

patent är välgrundat, vilket talar för att den som vill angripa patentet 

genom att väcka talan mot patenthavaren har att förse domstolen 

med det material som rätten behöver, alltså i förekommande fall även 

en översättning av patentskriften.  

 

Att patenthavaren, om han vinner målet, kan tillerkännas ersättning 

från motparten för sina översättningskostnader utgör inte heller ett 

tillräckligt skäl för att han initialt bör stå för dessa kostnader. Man kan 

ju väl tänka sig situationer då en patenthavare, som utsätts för en 

ogrundad talan, påtvingas betydande kostnader för översättning, vil-

ka han sedan på grund av motpartens insolvens eller av annat skäl 

inte kommer att kunna få ersatta. 

 

Lagrådet föreslår därför att paragrafen får följande formulering: 

 



 3 

”I tvistemål enligt 65 § om ett europeiskt patent får rätten, om en full-

ständig översättning till svenska av patentskriften inte finns tillgänglig 

hos patentmyndigheten, förelägga käranden att ge in en sådan över-

sättning vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas.” 

 

Lagrådet har i övrigt inte någon erinran mot de föreslagna bestäm-

melserna.  

      

 

 

 


