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1 Inledning 
 

Ett av patenträttens syften är att främja samhällets teknologiska utveckling, vilket i sin tur 

hjälper främja samhällets ekonomi. 1  Det ligger alltså i samhällets intresse att kunna 

tillhandahålla enkla och effektiva patentsystem. Men i verkligheten är det ofta en tidskrävande, 

komplicerad och kostsam process att upprätthålla ett skydd i form av patent.2 Till och med 

under de bästa av omständigheter, där skyddet bara omfattar en specifik marknad, så som en 

enskild stat, kan de omfattande formella reglerna för patent uppfattas komplicerade. I samband 

med den ökande globaliseringen har det blivit allt mer vanligt att en uppfinnare önskar söka 

patent i flera stater på samma gång, då ett skydd i flera separata marknader kan innebära 

väsentligt högre avkastning. Den redan krångliga patentprocessen blir i dessa fall ofantligt 

mycket mer komplicerad och kostsam, då den patentsökande måste hantera flera ansökningar 

och rättsordningar på en och samma gång.  

 

1.1 Bakgrund 

För att underlätta för uppfinnare att söka skydd i ett större område har diverse internationella 

patentansökningssystem upprättats. I skrivandets stund finns det tre alternativ för en uppfinnare 

eller rättighetsägare till en patenterbar uppfinning att tillförskaffa sig skydd för dessa i flera 

stater på en gång inom Europa. Det första alternativet är inte ett internationellt patentsystem 

utan går istället ut på att sökanden ansöker om nationella patent i varje enskild stat de är 

intresserade av att få skydd i separat, vilket är en oerhört tidskrävande och ekonomiskt 

påfrestande process.  

 

Det andra alternativet är det så kallade europeiska patentet (EPC-patent). Det är möjligt att söka 

EPC-patent i de flesta länder i Europa. Patentformen är i grund och botten ett knippe nationella 

patent som söks i klump, det vill säga genom en enda ansökan och ett enda förfarande.3 

Sökanden slipper på så sätt gå från stat till stat för att söka skydd. När ansökningsprocessen är 

klar och patentet validerats, det vill säga att det har ansetts överensstämma med staten i frågas 

nationella rätt, tillämpas dock patentet som nationella patent i respektive enskild stat. Ett sådant 

patent har samma formella regler inom alla patenterbara stater, men den materiella rätten 

tillämpas fortfarande av de olika staterna individuellt.  

                                                 
1 Bernitz, 2013, s. 149. 
2 Jfr Pila, 2016, s. 153. 
3 Pila, 2016, s. 135. 
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Den tredje möjligheten heter PCT-patent och liknar det europeiska patentet i att skyddet söks i 

flera länder samtidigt men tillämpas som ett nationellt patent i respektive stat efter att det 

validerats.4 Möjlighet till att söka PCT-patentskydd finns dock i betydligt fler länder än EPC-

patentet, många av dem utanför Europa. Denna patentform kan av den anledningen något 

förenklat beskrivas som en global version av det europeiska patentet. 

 

EPC-patent underlättar som nämnt massregistreringen av patent i flera länder på samma gång 

inom Europa.5 Andra problem kvarstår dock, som harmoniseringen av rättstillämpningen av 

patenträtten.6 Diskrepans mellan rättstillämpningen kan leda till låg förutsägbarhet som följd.7 

Detta problem kan uppfattas som extra påtagligt inom den Europeiska unionen (EU), vars mest 

centrala syfte är att harmonisera sina medlemsstaters marknader i målet att uppnå en stark inre 

marknad.8 

 

EU har under en längre tid haft ambitioner att fördjupa EPC-patentsamarbetet ytterligare genom 

att upprätta ett mer enhetligt patentsystem, som inte endast inkluderar ett förenklat 

registreringsförfarande, utan även rättstillämpning. Det närmsta unionen tidigare kommit till att 

fullfölja sin vision är 1989 års Marknadspatentkonvention (CPC) som dessvärre rann ut i 

sanden. 9  Men efter decennium av fördröjningar verkar nu äntligen en mer harmoniserad 

patentform vara på gång. 10  Detta har tagit formen av vad som idag kallas för 

enhetspatentpaketet. Detta paket inkluderar ett nytt patentsystem, och en ny, gemensam, 

patentdomstol.11  Det nya patentsystemet refereras till som europeiska patent med enhetlig 

verkan, men kallas vanligen för enhetspatent, medan det nya domstolssystemet benämns 

Unitary Patent Court (UPC). Patentets formella rätt är i mångt och mycket utformat som det 

klassiska europeiska patentet, med skillnaden att patentet gäller i så gott som hela 

unionsområdet efter att det beviljats. Den gemensamma domstolen är avsedd att tackla 

problematiken kring den sedan tidigare bristande harmoniseringen på patentområdet inom 

                                                 
4 Levin, 2011, s. 244. 
5 Pila, 2015, s. 1. 
6 Bernitz, 2013, s. 158. 
7 Se Pila, 2015, s. 151. 
8 Se Bernitz, 2013, s. 165. 
9 Bernitz, 2013, s. 164-165. 
10 Pila, 2015, s. 2. 
11 Ballardi, 2015, s. 8-9. 
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Europa. Domstolen får exklusiv befogenhet över enhetspatent vilket bör leda till en mer enhetlig 

tillämpning av den materiella patenträtten inom EU.12 

 

Det fördjupade samarbetet innebär även en omfattande revision av det klassiska europeiska 

patentsystemet i de EPC-patenterbara länder som deltar i det fördjupade domstolssamarbetet, 

då den nya patentdomstolen kommer att få exklusiv befogenhet även på denna patentform i 

dessa stater. Ett mycket omdiskuterat undantag till de nya jurisdiktionsreglerna kommer även 

att införas, där innehavare till EPC-patent kommer få valet att avstå från den nya domstolens 

jurisdiktion, en så kallad opt out ur det fördjupade domstolssamarbetet.13 

 

Införandet av denna nya patentform och revisionen i EPC-patenträtten innebär nya strategiska 

val och övervägningar för patentinnehavare som vill uppnå det ultimata patentskyddet för just 

dem. Patentinnehavare och uppfinnare kommer vara tvungna ta ställning till huruvida de vill 

delta i det fördjupade samarbetet, eller om det kanske inte är bäst att ta avstånd från det. Men 

vad är egentligen mest fördelaktigt och vilka är de viktigaste aspekterna att hålla koll på vid 

valet av hur ett patent bäst ska skyddas i framtidens Europa? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att diskutera och analysera de skillnader mellan de två europeiska 

patentformerna som kan påverka valet mellan dessa, samt huruvida det ligger i 

patentinnehavarens intresse att gå ur eller stanna kvar i det fördjupade domstolssamarbetet. För 

att uppnå detta kommer några specifika rättsliga och kommersiella avväganden som är 

avgörande i valet av europeisk patentform att utredas. De avvägningar som kommer att 

diskuteras närmare är framförallt rättssäkerhet, innebörden av övergångsbestämmelsen i artikel 

83 Unified Patent Court Agreement om möjligheten till opt out ur det nya europeiska 

patentsystemet, kostnader och val av forum. För att kunna företa en sådan diskussion och analys 

om de två patentformerna som nu nämnts måste en viss grundförståelse för de båda 

patentformerna att finnas. Av denna anledning kommer även patentsystemens uppbyggnad och 

utformning att beskrivas. 

 

                                                 
12 Callens, 2013, s. 86-87 & Pila, 2015, s. 3. 
13 Callens, 2013, s. 86. 
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1.3 Avgränsningar 

Då arbetet avser att utreda rättsliga och kommersiella skillnader för en patentinnehavare mellan 

europeiska patent och europeiska patent med enhetlig verkan kommer alla typer av 

utomeuropeiska patent med internationella inslag, så som PCT-patent, att bortses från. I ett 

avgränsande syfte kommer även nationella patents omfång i detta arbete att begränsas. Detta 

innebär att nationella patent endast kommer att behandlas i den mån som krävs för att redogöra 

rättsläget för europeiska patent. De enda patentformer som kommer att beröras i någon 

omfattande utsträckning är således europeiska patent och europeiska patent med enhetlig 

verkan.  

 

För att valet om huruvida en opt out ur det fördjupade domstolssamarbetet ska ske eller ej ska 

få den kontext den behöver så kommer några kommersiellt betingade överväganden som kan 

inverka på detta beslut att presenteras. Valet av avvägningar som diskuteras har skett baserat 

på de problem som jag själv uppmärksammat i debatten om den nya patentformen. Det handlar 

alltså om företeelser som ofta nämnts kunna inverka på en patenthavares beslut av hur denne 

bäst ska skydda sin uppfinning på ett eller annat sätt, samt huruvida denne ska lämna 

domstolssamarbetet eller inte.  

 

1.4 Metod och material 

Valet av metod, perspektiv och material är centralt vid uppsatsskrivande eftersom de synliggör 

för läsaren var information hämtats, varför just denna information använts och hur 

informationen i fråga tolkats.14 Det följande metodavsnittet kommer att vara uppdelat i tre 

delar; en där de metoder som tillämpats i samband med författandet av detta arbete presenteras 

och vilket material som valet av dessa metoder resulterat till, ett där det perspektiv som 

uppsatsen avser återspegla förklaras och slutligen ett där det material som använts i arbetet 

motiveras närmare där behov finns. 

 

1.4.1 Metod 

De metoder som tillämpas i detta arbete varierar beroende på vilken del av uppsatsen som 

behandlas. Arbetets olika delar besvarar olika delar av syftet. Eftersom syftet med uppsatsen 

tar sikte på att besvara flera, vitt skilda, delsyften har metodvalet justerats beroende på vilken 

typ av fråga som behandlas i det aktuella avsnittet.  

                                                 
14 Sandgren, 2007, s. 49. 



9 

 

 

Ett av de mest grundläggande syftena med detta arbete är att presentera den gällande rätten 

beträffande de europeiska patentformerna. Anledningen till detta är för att sedan kunna använda 

denna kunskap som diskussionsunderlag i de senare delarna av arbetet. För att redovisa den 

gällande rätten, även kallad de lege lata15, för det EPC-patent kommer de på rättsområdet 

allmänt accepterade rättskällorna att tillämpas. Ett sådant tillvägagångssätt kallas ofta för att 

använda sig av rättskälleläran, eller för en rättsdogmatisk metod. 16  När en sådan metod 

tillämpas på svensk lag brukar vanligtvis lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättslig 

litteratur, även kallat doktrin, att användas.17 Tillsammans skapar dessa källor en bild av vad 

som bör vara gällande rätt. Klassiskt sett har dessa källor ansetts ha ett hierarkiskt förhållande 

gentemot varandra, det vill säga att de har rangordnats utifrån vad som ansetts vara relevans i 

den ordning som de angetts ovan.18 Claes Sandgren kom i en studie fram till att svenska jurister 

inte tillämpar rättskällorna på detta hierarkiska sätt i praktiken, utan att de snarare ser på 

rättskällorna som en helhet som tillsammans kan producera ett svar.19 Denna ickehierarkiska 

syn kommer att tillämpas på källorna i detta arbete.  

 

De rättskällor som ligger till grund för ett juridiskt arbete samt dess inbördes relevans varierar 

beroende på vilka källor som finns tillgängliga på det i arbetet relevanta rättsområdet, samt val 

av metod.20 I och med att EPC-patent är en europeisk patentform med överstatliga inslag, och 

således inte vanlig svensk rätt, skiljer sig rättskällorna något från de som angivits ovan.  

 

Den europeiska patenträttens lagstiftning tar skepnaden av internationella konventioner istället 

för nationellt beslutad lagstiftning. Dessa konventioner saknar det som vi i svensk rättstradition 

tenderar att ta för givet; lagförarbeten. Därav kommer dessa att bortses från i stor utsträckning.  

 

Den praxis som finns är uppdelad mellan både överstatliga och nationella instanser. Som 

kommer att framgå nedan skiljer vissa aspekter av patentet sig åt beroende på i vilken stat det 

är tillämpbart. Då ingen specifik stats gällande rätt kommer att redogöras för i detta arbete 

kommer nationell praxis att bortses ifrån i stor utsträckning. Dock kommer referenser till 

                                                 
15 Kulin-Olsson, 2009, s. 76. 
16 Korling, 2013, s. 21. 
17 Korling, 2013, s. 21. 
18 Sandgren, 1999/00, s. 868. 
19 Sandgren, 1999/00, s. 869 & 873. 
20 Sandgren, 2015, s. 65. 
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nationell rätt att göras, men detta är mer i ett syfte att lyfta fram problem än att redogöra för den 

gällande rätten. För att uppnå arbetets syften är det istället mer intressant att se till de 

överstatliga aspekterna av patenträtten, varför praxis från det Europeiska patentverket (EPO) 

istället kommer att beaktas.  

 

För att förtydliga och underlätta tolkningen av konventionstexterna kommer slutligen doktrin 

att användas. Doktrin blir nämligen aktuell när den gällande rätten inte går att fastställa utifrån 

de övriga rättskällorna allena.21 Som ett komplement till doktrinen kommer även texter som 

inte är rent rättsvetenskapliga i sin utformning att tillämpas som stöd för min presentation av 

den gällande rätten. Med detta avses bland annat inlägg och andra texter från både det 

europeiska och det svenska patentverkens hemsidor. 

 

När det kommer till att redogöra för det stundande enhetspatentet är tillvägagångssättet något 

mer komplicerat. Denna patentform existerar trots allt inte i nuläget. Är det möjligt att upprätta 

en text om den gällande rätten för något som inte gäller än? Att denna del av arbetet kommer 

att handla om ännu inte existerande rättsordning innebär i främsta rummet att rättskällorna blir 

något annorlunda. Precis som EPC-patent så kommer UPC att regleras av lagstiftning som 

kommer från internationella avtal. Själva enhetspatentet har dock sina rötter i EU-rätt i form av 

diverse förordningar. Detta innebär att det finns begränsad, om någon, dokumentation i form 

av förarbeten att ta hjälp av.  Det måste även poängteras att lagstiftningen i fråga inte trätt i 

kraft än, vilket innebär att alla resonemang i grund och botten blir rent hypotetiska. Slutligen 

råder i nuläget en total avsaknad av praxis på området, eftersom UPC inte inrättats än. 

 

Då många av de klassiska källor som tillämpas vid en analys av gällande rätt är oanvändbara 

eller rent av inte existerar så rör det sig knappast om ett normalt rättsdogmatiskt 

tillvägagångssätt här heller. Centralt i dessa delar av arbetet blir istället att tolka de få källor 

som finns i förhoppningen att skapa en så rättvis bild som möjligt av hur patentformen kan 

komma att se ut när den väl implementeras. För att uppnå detta måste de fördrag från EU och 

internationella avtal som ligger till grund för det fördjupade samarbetet tolkas mot bakgrund av 

den doktrin som finns. Då varken lagförarbeten och praxis existerar för enhetspatentens 

tillämpning blir doktrinen av större vikt än vad som kanske normalt är fallet i denna typ av 

uppsats. 

                                                 
21 Dahlman, 2010, 23-24. 
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Uppsatsens hela syfte är dock inte att utreda den gällande, eller vad som tros bli den gällande, 

rätten inom den europeiska patenträtten. En viktig del av syftet är att utreda de olika för- och 

nackdelar med de olika patenteringsalternativ som uppstår i samband med det nya 

patentsystemet för patentinnehavare. Av den anledningen kommer arbetets senare delar, det vill 

säga de avsnitt som berör de kommersiella och rättsliga avvägningarna samt den avslutande 

analysen, inte att se till gällande rätt och vad som är rätt och fel, utan till vad som är mest 

fördelaktigt för patentinnehavaren. Rätten kommer snarare att ses som ramar som 

patentinnehavaren måste förhålla sig till, alternativt som verktyg att driva in sin rätt. För att 

kunna argumentera om valet av patentform kommer en komparation mellan patentformerna att 

behöva företas. Senare i detta arbete kommer det framgå att det i verkligheten inte rör sig om 

en jämförelse mellan endast två patentformer, det vill säga enhetspatent och EPC-patent, utan 

snarare att det rör sig om en jämförelse av tre olika valmöjligheter inom den europeiska 

patenträtten, i och med undantaget om möjlighet till opt out ur det nya domstolssystemet. På 

samma sätt som det är svårare att jonglera tre bollar än två blir en jämförelse av tre företeelser 

svårare att företa än en jämförelse av två. För att tackla detta problem kommer analysdelen att 

delas upp så att en något så när normal ”sida vid sida”-jämförelse kan ske. En jämförelse mellan 

enhetspatent och EPC-patent och en mellan EPC-patent med och utan opt out kommer därför 

att ske.  

 

Vissa av de kommersiellt betingade argumenten för och emot valet av de olika patentformerna 

tangerar det ekonomiska fältet snarare än det juridiska, vilket innebär att det kommer att 

förekomma inslag av rättsekonomi i analysen. I detta arbete kommer patentinnehavares 

potentiella agerande att diskuteras utifrån antagandet att de vill maximera sina ekonomiska 

medel, varför paralleller till den så kallade mikroekonomiska teorin kan göras. Denna teori 

förutsätter att individer är ”rationella maximerare av sin egen nytta”.22 Teorin förutsätter att 

individens resurser är uttömliga, medan deras behov efter resurser är oändligt. Det intressanta 

blir då att analysera hur individen agerar utifrån denna restriktion.23  

 

1.4.2 Patentinnehavarperspektiv 

Diskussionen kring val av patentform kommer att diskuteras utifrån vad jag valt att kalla en 

patenträttighetshavares perspektiv. Anledningen till att ett sådant perspektiv valts är att valet av 

                                                 
22 Dahlman. 2004, s. 16. 
23 Dahlman, 2004, s. 22. 
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patentform ultimat ligger hos dem, varför deras perspektiv i min mening är av högt intresse. 

Rätten kommer alltså att iakttas ur ägaren till en patenträttighets perspektiv, för att belysa vad 

som ligger i dennes intresse. Det kan beskrivas som ett praktikorienterat perspektiv, då det 

ämnar åskådliggöra några av de strategiska avvägningar en patentinnehavare ställs inför i 

samband med införandet av det nya patentsystemet. 

 

Detta perspektiv kommer däremot inte att appliceras på texten i de inledande delarna, närmare 

bestämt avsnitt 2, 3, 4 och 5, då dessa endast är ämnade att skapa en bild av rättsläget som sedan 

kan användas till underlag för den kommande diskussionen. 

 

1.4.3 Övrigt om material 

För att det ska bli klart för läsaren av detta arbete varför det källmaterial som använts valts ut 

har jag beslutat att inkludera detta avsnitt, där valet av källmaterialet förklaras närmare. 

 

Valet av doktrin kan inte ske helt på måfå, särskilt inte när det kommer till områden med 

tämligen omfattande doktrin.  Urvalet bör ske baserat på aspekter så materialets relevans, 

tillförlitlighet, autenticitet och kvalitet. 24  Exempel på detta kan vara hur väl motiverade 

författarens slutsatser är och vem som givit ut materialet. En annan viktig aspekt som kan 

aktualiseras är vem författaren är. Det händer nämligen att doktrin påverkar gällande rätten, och 

doktrin som är skriven av författare med mycket tilltro och tyngd bakom sitt namn har enligt 

mig ofta ett högre värde som källa.25  

 

En av källorna som använts i detta arbete, Singer och Stauders kommentar till Europeiska 

patentkonventionen (EPC), utmärker sig som den mest kompletta kommentaren på området.26 

Kommentaren är ursprungligen skriven på tyska, och finns inte i några nya versioner på 

engelska på svenska bibliotek, varför en äldre version, från 2003, har använts. Då många artiklar 

ändrats sedan 2003 har denna bok dessvärre kunnat tillämpas i mindre utsträckning än vad dess 

värde som källa kanske egentligen motiverat. En jämförelse mellan den dåvarande 

konventionstexten och den nuvarande lydelsen har gjorts varje gång denna källa tillämpats, för 

att fastställa att den aktuella artikeln fortfarande existerar, och kommentaren således fortfarande 

är valid. 

                                                 
24 Sandgren, 2015, s. 34-35. 
25 Se bland annat Sandgren, 2006, s. 541. Se speciellt resonemanget i fotnot 49. 
26 EPO:s officiella hemsida, ’Books by EPO experts’ 
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I och med att enhetspatent inte införts än så finns det en viss avsaknad av relevant litteratur 

avseende patent. Och den litteratur som finns presenterar inte sällan sina slutsatser som 

hypoteser eller ber läsaren att ta slutsatsen i fråga med en nypa salt. Inte ens doktrinen går 

således säker från den osäkerhet som råder på patentsystemets tillämpning. Av denna anledning 

kommer kontemporärt material i form av hemsidor och artiklar, att användas som ett 

supplement till den rättsvetenskapliga doktrinen. Avsaknaden av relevanta rättskällor har 

inneburit att EPO:s och UPC:s hemsidor och texter som hänförs till dessa istället har använts 

som centrala källor. Dessa hemsidor innehar trots allt mycket och lättillgänglig information om 

framtidsplanerna för enhetspatentet från institutioner som, under omständigheterna, har 

förhållandevis god insikt i utvecklingen på området. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i 7 avsnitt. I avsnitt två, tre och fyra kommer den gällande rätten avseende 

de två europeiska patentformerna att presenteras. I avsnitt 5 kommer innebörden av en opt out 

att beskrivas lite djupare. I avsnitt 6 kommer de utvalda kommersiella övervägandena 

presenteras. Det sista avsnittet, avsnitt 7, kommer att innehålla en diskussion och analys kring 

vad som egentligen kommits fram till i detta arbete. Här kommer inte enbart fakta, utan även 

mina egna åsikter och tankar att ges plats. Men analyserande inslag kommer även att 

förekomma i avsnitt 6 om rättsliga och kommersiella avvägningar. Anledningen till detta är att 

ämnet och det material som behandlas i detta avsnitt är av den naturen att det med fördel inte 

endast presenteras som konkret, rättsligt bindande fakta. Åsikter från kommersiellt aktiva 

jurister och andra personer som arbetar med dessa frågor kommer att ligga till grund för denna 

analys. Därav kommer jag som författare vara tvungen att väga argument mot varandra och 

baka in egna tankar även i denna del. Det kan om något ses som en förberedelse eller 

uppvärmning inför den avslutande diskussionen som istället tar ett helhetsperspektiv snarare än 

varje företeelse för sig. 
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2 Patent som immaterialrättslig skyddsform i Europa 
 

Att en persons egendom ska skyddas från stöld, tillgrepp eller vandalisering känns kanske inte 

som en så främmande företeelse i dagens samhälle. På grund av detta har diverse straff- och 

civilrättsliga system upprättats för att tillgodose att materiella tillgångar skyddas. Utan dessa 

skydd finns ingen motivation att köpa varor då vem som helst skulle kunna stjäla eller förstöra 

dem utan konsekvenser. Men all egendom är inte nödvändigtvis materiella i sin karaktär, utan 

det kan även röra sig om mer abstrakta idéer, uppfinningar och så vidare.  Dessa tillgångar 

kallas för immaterialrättsliga tillgångar. Immaterialrätt handlar om skyddet av dessa 

ickemateriella tillgångar. Genom att skydda denna typ av tillgångar tros incitament ges till ökad 

innovation och kreativitet.27  

 

Den immateriella skyddsformen för uppfinningar heter patent. En uppfinnare kan söka skydd 

för sin uppfinning, vilket ofta sker i de enskilda stater som behovet av skydd är aktuellt i, så 

kallade nationella patent. Patenträttsliga tillgångar har ökat i betydelse över de senaste åren och 

i samband med att ekonomin blivit mer och mer globaliserad har diskrepansen mellan de olika 

nationella regleringarna kring dessa rättigheter inneburit att tvister har blivit allt mer svårlösta.28 

Då globaliseringen innebär att varor rör sig över gränser på ett annat sätt än tidigare har behovet 

av mer internationella patentskyddsformer än de klassiska nationella patentskydden uppstått.29 

Behovet av en mer harmoniserad internationell immaterialrättslig, och inte minst patenträttslig, 

reglering mellan suveräna stater har lett till införskaffandet av diverse internationella 

patentformer, som det så kallade europeiska patentet (EPC-patent). 30  Internationella 

organisationer och församlingar som EU har varit speciellt aktiva i att försöka harmonisera den 

immaterialrättsliga, och inte minst patenträttsliga, regleringen emellan sina respektive 

medlemsstater, vilket har lett till en stundande revision inom den europeiska patenträtten.31 

 

2.1 Den formella patenträtten; patenterbarhet 

Ett patent kan beviljas en uppfinning som uppnår de krav som ställts upp av det, beroende på 

patentform, relevanta patentverket. Regler om själva registreringen och beviljandet av ett patent 

kallas för den formella patenträtten. De formella krav, patenterbarhetskriterierna, som ställs upp 

                                                 
27 Bernitz, 2013, s.149. 
28 Pila, 2016, s. 3. 
29 Pila, 2016, s. 30. 
30 Singer Vol. 1, 2003, s. 10. 
31 Bernitz, 2013, s. 164. 
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för EPC-patent är först och främst att det ska röra sig om en industriellt tillämpbar uppfinning. 

Denna måste vara industriellt tillämpbar, utgöra en nyhet och ha verkshöjd.32  

 

En uppfinning är en produkt med teknisk karaktär och teknisk effekt, det vill säga den måste 

lösa ett tekniskt problem, som inte omfattas av något av de undantag som ställts upp i 

regleringen av patentformen.33 Dess effekt ska kunna återskapas, vilket egentligen betyder att 

uppfinningen måste fungera.34 Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, uttrycker det 

som att ”uppfinningen ska vara sådan att den avsedda effekten med säkerhet erhålls vid 

upprepat riktigt utövande av uppfinningen” 35. Att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar 

innebär ”att det ska vara fråga om praktiska nyskapelser på det tekniska området”36. För att 

uppfinningen ska vara patenterbar krävs inte att uppfinningen avses produceras eller tillämpas 

industriellt, men det ska vara möjligt att göra det.37 

 

Nyhetsrekvisitet innebär att patentet endast kan utfärdas om uppfinningen inte ansetts allmänt 

tillgänglig för allmänheten innan ansökan lämnats in.38 En uppfinning anses ha blivit allmänt 

tillgänglig när den kommit allmänheten till känna på ett sådant sätt att en fackman kunnat 

reproducera den innebär att nyhetsrekvisitet inte uppfylls.39  

 

Med uppfinningshöjd avses att uppfinningen är så pass unik att den skiljer sig från allt som 

tidigare varit känt till den grad att en yrkeskunnig på uppfinnings området inte kan missuppfatta 

den från vad som tidigare varit känt.40  

 

2.2 Den materiella patenträtten; patentskyddets innebörd 

Med materiell patenträtt avses patentets rättsverkningar, det vill säga hur ett patent tillämpas 

och vilken effekt det har efter att skyddet upprättats.41 Ett patent ger patentinnehavaren ett 

skydd i form av en ensamrätt för sin produkt på den specifika marknad som skyddet sökts för, 

                                                 
32 Se bland annat Levin, 2013, s.256. Jfr artikel 52.1 EPC. 
33 Singer, 2003, s. 69. 
34 Bernitz, 2013, s. 170. 
35 Bernitz, 2013, s. 170.  
36 Bernitz, 2013, s. 170. 
37 Singer Vol. 1, 2003, s. 176. 
38 Singer Vol. 1, 2003, s. 103 & artikel 54.1-2 EPC. 
39 G 1/92 den 18.12.1992. 
40 Bernitz, 2013, s. 181. Se även PRV:s officiella hemsida, ’Villkor för patent’. 
41 Se Levin, 2011, s. 229. 



16 

 

förutsatt att ansökan beviljas.42 Med patentinnehavare avses antingen uppfinnaren eller den 

person som uppfinnaren överlåtit rättigheten till.43 Det vill säga personen som äger patentet. En 

part som inte äger patentet men har fått rätt att nyttja det genom en licens är inte en 

patentinnehavare, utan en rättighetsinnehavare tillsammans med patentinnehavaren. De delar i 

sådana fall rättigheten men inte äganderätten till patentet.  

 

Skyddets materiella omfattning är baserat på de patentkrav som patentinnehavaren yrkat på i 

samband med ansökan.44 Om patentkraven beskriver uppfinningen som en slang som ämnar 

uppnå den tekniska effekten X så hindrar inte skyddet andra parter från att utnyttja en liknande 

slang som ämnar uppnå den tekniska effekten Y. Patentinnehavaren får således ensamrätt till 

uppfinningen inom de ramar som angivits i patentkraven.  

 

Ensamrätten till en uppfinning som ett patent innebär tar sig främst i uttryck av en negativ 

rättighet, då patentinnehavaren kan förbjuda tredjeman att framställa eller sälja uppfinningen 

eller produkten i fråga utan patent- eller rättighetsinnehavarens tillåtelse. 45  Då 

patentinnehavaren är den enda som kan nyttja patentet utan att förbud så resulterar detta i en 

ensamrätt. Ensamrätten sträcker sig dock inte hur långt som helst. Patentinnehavaren får inte 

använda sitt patent på ett sådant sätt som resulterar i att ett annat patent kränks eller så att det 

bryter mot lag.46 

 

Om någon bryter mot förbudet att bruka den patentskyddade uppfinningen gör denne sig 

skyldig till ett så kallat intrång i patentinnehavarens patenträtt. 47  Ett intrång kan innebära 

diverse olika konsekvenser för den felande parten, som att betala en skälig ersättning för själva 

nyttjandet och även för potentiella ytterligare skador som uppstått. Även straffrättsliga påföljder 

kan bli aktuella, samt förbud förenat med vite för den inträngande parten att fortsätta intrånget.48  

 

2.3 De två europeiska patentformerna 

I skrivandets stund finns det endast ett patent som kan kallas europeiskt. Det är det så kallade 

EPC-patentet. Det har funnits i olika former sedan 1977, och fick en omfattande revision senast 

                                                 
42 Levin, 2011, s. 307. 
43 Levin, 2011, s. 301. 
44 Pila, 2016, 198-199. 
45 Pila, 2016, s. 571. 
46 Bernitz, 2013, s. 192. 
47 Bernitz, 2013, s. 200. 
48 Bernitz, 2013, s. 200-202. 
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år 2000, vilken implementerades i Sverige 2007.49 EPC-patenten ser dock inte ut att vara den 

enda europeiska patentformen allt för länge till. Efter decennier av arbete ser det nämligen ut 

som att EU lyckats arbeta fram en form av unionspatent. Det europeiska patentet med enhetlig 

verkan, eller enhetspatentet som det vanligtvis kallas, tros kunna bli verklighet så tidigt som 

under våren 2017 av diverse immaterialrättsligt aktiva aktörer.50 Dessvärre så framstod det som 

om Storbritanniens folkomröstning om Brexit skulle komma att sätta käppar i hjulet för dessa 

planer, då ett av kraven för att det nya patentsystemet ska kunna införas är att Storbritannien 

skriver under avtalet om en enhetlig patentdomstol, vilket de inte gjort än. Den 28 november 

2016 gick dock den brittiska ministern för immaterialrätt ut med nyheten att Storbritannien, 

trots den potentiella utgången ur EU, kommer att skriva under avtalet.51 Detta innebär att det 

nya systemet mycket väl kan komma att bli verklighet under 2017 trots allt, om dock något 

försenat.52  

 

Både EPC-patent och enhetspatent har samma huvudsakliga rättskälla som bas, nämligen den 

Europeiska patentkonventionen, även kallad EPC. De två systemens uppbyggnader, likheter 

och skillnader kommer att gås igenom i följande avsnitt mer ingående, men kort sagt blir den 

avgörande skillnaden mellan de två systemet den geografiska omfattningen som skyddet ger. 

EPC-patent blir giltigt i de stater som skydd aktivt söks i. Det kallas att designera ett land när 

en patentansökande part anger att denne önskar få skydd i just denna region.  

 

Enhetspatenten avser inte ersätta de EPC-patenten, utan utgör istället ett komplementerande 

system för ett fördjupat samarbete mellan EU-länderna på IP-rättsområdet.53 Det kommer alltså 

finnas möjlighet för uppfinnare att fortsätta söka klassiskt europeiskt patentskydd även i 

framtiden. Även det klassiska systemet kommer dock att påverkas av det fördjupade 

samarbetet. En del av detta innebär inskaffandet av ett nytt patentdomstolsystem, vars 

jurisdiktion även kommer att täcka EPC-patentet.54 

  

                                                 
49 Bernitz, 2013, s. 163. 
50 Se bland annat IP-rättsbyrån Awapatents hemsida, ’Unitary Patent and Unified Patent Court’. 
51 EPO:s officiella hemsida, ’EPO President welcomes UK decision to ratify UPC Agreement’. 
52 Kluwer Patent Blog, ’2017: Finally the final steps towards the Unitary Patent system?’. 
53 Pila, 2015, s. 47. 
54 Callens, 2013, s. 86. 
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3 Europeiskt patent 
 

EPC-patent regleras under EPC, från vilken patentformen fått sitt namn. I artikel 4.3 EPC 

framgår att registreringen av patenten sker via EPO. I nuläget har 38 stater anslutit sig till EPC, 

varav alla 28 EU-länder deltar.55 EPC innefattar alltså ett större upptagningsområde än endast 

EU. Det är därför av vikt att peka ut att EPO och dennes moderorganisation, den Europeiska 

patent organisationen (EPOrg), inte är EU-institutioner, utan egna juridiska inrättningar som 

agerar oberoende av unionen. 56 Observera att samtliga EU-medlemsstater även är deltagare i 

EPC, vilket innebär att det förekommer ett naturligt samspel mellan unionen och EPO.57  

 

Syftet med de europeiska patenten är att förenkla ansökningsprocessen och göra denna billigare 

för den som ämnar söka patent i Europa.58  

 

3.1 Jurisdiktion 

Sökanden väljer själv i vilka av de konventionsbundna staterna som de önskar att skyddet ska 

gälla i, vilket kallas att sökanden designerat dessa länder i ansökan. Det designerbara området 

omfattar således 38 länder. Efter en granskning av ansökningshandlingarna så avslår eller 

beviljar EPO patentet baserat på om det uppfyller de krav på patenterbarhet, nyhet och 

uppfinningshöjd som ställts upp i EPC. Värt att notera är dock att namnet Europeiskt patent kan 

uppfattas något missvisande. Titeln på patentformen kan få det att låta som att det rör sig om 

en egen typ av patent, helt separerat från andra former så som nationella patent. Så är inte fallet. 

Efter att ett EPC-patent beviljats i en stat så får det effekten av ett nationellt patent, baserat på 

de rättsregler som gäller i staten i fråga, vilket framgår av artikel 2.2 EPC. Dock finns det vissa 

undantag då konventionsbestämmelser ska ha företräde över nationell rätt även efter att patentet 

beviljats.59 Men som huvudregel gäller ändå att EPC-patent i grund och botten är en samling 

nationella patent med ett gemensamt registreringsförfarande.60 Då patentet i fråga regleras av 

respektive stats egen patentlag innebär detta att ett EPC-patent med giltighet i Sverige regleras 

av Patentlag (1967:837) (PatL), vilket även kodifierats i nyss nämnda lags 81 §. Det finns därför 

ingen enhetlig tillämpning av de europeiska patenten, då den rättsliga regleringen istället sker i 

                                                 
55 EPO:s officiella hemsida, ’List of member states sorted according to the date of accession’. 
56 Singer Vol. 1, 2003, s. 21. 
57 Walde, 2011, s. 373. 
58 Bernitz, 2013, s. 163. 
59 Singer Vol. 1, 2003, s. 16. 
60 Waelde, 2011, s. 372. 
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de nationella domstolarna.61 Patentformen är alltså avsett att förenkla ansökningsförfarandet 

när någon vill söka skydd i flera länder inom Europa, inte att ge något speciellt regionalt skydd. 

 

Det finns dock fall då EPO själv har rätt till att fatta rättsliga beslut utöver själva utfärdandet av 

beslutet i fråga. Exempel på detta är då någon har invändningar mot EPO:s beslut, eller när 

något inom ärendet i fråga måste utredas ytterligare. Då tas målet upp av EPO:s 

besvärskammare, från vilken fallet kan överklagas till den Stora besvärskammaren.62 

 

3.2 Registrering 

Att ett av EPC-patentets syften är att simplifiera den komplicerade ansökningsprocessen för 

patentskydd innebär inte att processen är en dans på rosor. Många av den komplicerade formalia 

som förknippas med de flesta nationella patentansökningar kvarstår. En väsentlig skillnad 

gentemot nationella patentansökningar är dock att sökanden slipper vända sig till respektive 

stat denna avser skaffa skydd i separat. Det säger sig självt att detta avlastar arbetsbördan för 

sökanden, men det finns fortfarande mycket formell patenträtt att beakta innan ett patentskydd 

kan tilldelas uppfinningen i fråga. 

 

3.2.1 Ansökning 

För att få till stånd ett patentskydd måste sökanden först upprätta och skicka in en ansökan så 

att den kommer EPO tillhanda. Detta framgår av artikel 75 EPC, där det konstateras att en 

ansökan ska inställas till ”en kompetent myndighet”, det vill säga EPO eller, enligt 75.1 (b), en 

designerad stats patentverk eller motsvarande om staten i frågas lagstiftning tillåter detta. De 

dokument som behövs för EPO att kunna fatta ett beslut framgår av artikel 78. Dessa dokument 

är; en förfrågan om tillstånd till EPC-patent, en specifikation och ritningar över uppfinningen, 

minst ett patentkrav och ett abstrakt av ansökningshandlingarna.63 Handlingarna måste även 

ange vem som är uppfinnare till produkten och förklara hur sökanden övertagit äganderätten 

till uppfinningen om denna inte är uppfinnaren själv.64 Därtill måste ansökningsavgiften betalas 

i enlighet med artikel 78.2, vilken ska vara EPO tillhanda en månad efter att ansökan lämnats 

in.  

 

                                                 
61 Waelde, 2011, s. 373. 
62 Levin, 2011, s. 248 & Waelde, 2011, s. 372. 
63 Pila, 2016, s. 142-143. 
64 Pila. 2016, s. 143. 
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Vem som helst kan dock inte söka skydd för en uppfinning utan sökanden måste vara berättigad 

till att ansöka om ett EPC-patent för produkten i fråga. Alla fysiska och juridiska personer kan 

söka patentskydd för en uppfinning förutsatt att de äger sådan rätt till den som framgår av artikel 

60.1 EPC. Sökanden har rätt till att söka skydd för uppfinningen förutsatt att denne är a) 

uppfinnaren till produkten i fråga, b) har övertagit äganderätten till uppfinningen eller c) 

uppfinningen konstruerats av en anställd.65 

 

I och med att EPO hanterar patent från länder med vitt skilda språk är även det språk 

ansökningshandlingarna är upprättade på av högsta relevans. EPO har tre officiella språk, 

engelska, franska och tyska, och ansökningshandlingar på dessa språk behövs således inte 

översättas, enligt artikel 14.1 och 14.2 EPC. Detta innebär däremot inte att det är förbjudet att 

lämna in dokumentation på andra språk, men en översättning till något av de officiella språken 

måste i så fall komma EPO till handa inom två månader, vilket framgår av artikel 14.2 EPC 

samt regel 6(1) i konventionens tillämpningsföreskrifter. Det officiella språk som anmälningen 

vart upprättad i alternativt blivit översatt till kommer i detta fall att bli handläggningsspråket.  

 

3.2.2 Preliminär undersökning och fastställande av ingivelsedatum 

EPO granskar sedan huruvida ansökningen uppfyller EPC:s mest grundläggande formella krav 

och att ansöknings- och sökavgifterna har betalats. Om detta skett kan en ingivningsdag tilldelas 

ansökan, i enlighet med artikel 90 EPC.66 Ingivningsdagen är den dag patentet erkänns ha 

inkommit till EPO, och är den tidpunkt från vilket patentet kommer att räknas som upprättat 

efter att det beviljats och från vilken nyhetskriteriet kommer att undersökas.67 Om EPO finner 

att en ingivningsdag redan existerar så ska de istället kontrollera huruvida formaliakraven i 

artikel 14, 78, 81, 88 och 133, samt andra regler i konventionens implementationsregler 

uppfylls.68 Detta innebär bland annat att EPO kontrollerar huruvida ansökningen översatts till 

något av de officiella språken, att all nödvändig dokumentation samt uppgifter om vem som 

faktiskt uppfunnit uppfinningen i fråga finns med. Artikel 90.4 konstaterar att sökanden med 

en ansökan som inte kan tilldelas ingivningsdag, då den inte uppfyller de formella kraven i 

implementeringsreglerna, ska ges chansen att komplettera ansökan. Om detta inte sker i tid så 

ska inte ansökan behandlas vidare, enligt artikel 90.5. 

                                                 
65 Pila, 2016, s. 139. 
66 Pila, 2016, s. 145. 
67 Pila, 2016, s. 146. 
68 Artikel 90.3 EPC. 
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Därutöver undersöker även EPO huruvida så kallad prioritet finns kopplad till uppfinningen. 

Reglerna om prioritet återfinns i artikel 4 Pariskonventionen (PK), och tillämpas på EPC-patent 

genom artikel 87 EPC. Prioritet inträder när en uppfinning redan har presenterats i samband 

med en patentansökan i en stat, vilket i vanliga fall innebär att nyhetskriteriet blivit förbrukat. 

Prioritet skapar dock en förutsättning för den sökanden att söka patent även efter att produkten 

inte längre kan klassas som en nyhet. Om patentansökan skett i en stat som signerat PK får 

samma sökande lämna in samma eller liknande ansökningar till de andra konventionsbundna 

staterna under en 12 månaders period från den första ansökningen, även kallat 

prioritetsgrundande ansökan69, inkommit.70  

 

3.2.3 Upprättande och publicering av sökrapport 

För att kunna bevilja ett patent måste EPO först försäkra sig om att uppfinningen i fråga inte 

redan är patenterad av en annan part, eller i alla fall att uppfinningen skiljer sig i tillräckligt hög 

grad från andra patent. I detta syfte så ska därför EPO upprätta och publicera en sökrapport.71 

Att detta ska ske framgår av artikel 92 EPC. Ett uttalande från EPO om ansökans chanser att få 

ett beviljat patent bifogas ofta med sökrapporten.72 Syftet med rapporten och uttalandet är att 

ge sökanden en uppfattning om huruvida ansökan har en chans att beviljas eller ej innan 

ansökningsprocessen fortskrider, och patentinnehavaren får även ytterligare en chans att 

uppdatera ansökan baserat på resultatet av sökrapporten.73 

 

Sökrapporten publiceras sedan på EPO:s officiella hemsida. Anledningen till denna publikation 

är att uppmärksamma allmänheten om den tekniska utvecklingen och rättigheter som hänförs 

till detta.74 Även själva patentansökan ska publiceras så att allmänheten får vetskap om dess 

existens. Detta ska enligt artikel 93.1 EPC ske så snart som möjligt efter att arton månader 

förflutit från och med ansöknings- eller prioritetsdagen, alternativt när den sökande begär det, 

vare sig detta sker innan artonmånadersperioden löpt ut. Tredjeman får på så sätt möjlighet att 

invända mot patentets beviljande.75 Mer om detta nedan i avsnitt 3.3.3. 

                                                 
69 PRV:s officiella hemsida, ’Prioritet’. 
70 Levin, 2011, s. 294. 
71 EPO Board of Appeal, Decision of Technical Board of Appeal 3.5.01 20 October 2006 T 1242/04 – 3.5.01, 

anledning 8.2, OJ EPO 7/2007, s. 421. 
72 Pila, 2016, s. 146. 
73 Pila, 2016, s. 146. 
74 Singer Vol 2, 2003, s. 35. 
75 Pila, 2016, s. 146. 
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3.2.4 Granskning av ansökan och uppfinning 

Sökanden måste på eget initiativ begära att EPO undersöker huruvida dennes ansökan och 

uppfinning överensstämmer med EPC. Detta, och att förfrågan inte ska anses giltig förrän en 

granskningsavgift erlagts, framgår av artikel 94.1 EPC. Efter att undersökningsförfrågan 

inkommit till EPO ska verket företa en granskning av uppfinningens patenterbarhet. I artikel 

52.1 EPC konstateras att EPC-patent ”shall be granted for any inventions, in all fields of 

technologly, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible to 

industrial application”. Ett patent kan alltså beviljas förutsatt att patenterbarhetskriterierna som 

beskrivits ovan i avsnitt 2.1 uppfylls. Undantag till denna huvudregel listas i artikel 52.2 och 

inkluderar bland annat vetenskapliga och matematiska metoder, scheman och utföranderegler 

eller spel, datorprogram och så vidare. Det kan sägas att trots namnet immaterialrätt så finns 

det en övre gräns för hur immateriellt skyddsobjektet i fråga får vara. Det tycks alltså finnas ett 

tak för hur abstrakt något får vara för att motivera ett patentskydd.76 

 

Om EPO anser att uppfinningen inte möter EPC:s patenterbarhetskriterier ska de ge sökanden 

en möjlighet att skriftligen bemöta detta och ändra ansökan, enligt artikel 94.3.  

 

3.2.5 Beviljande eller avslag 

Efter att EPO granskat alla formella kriterier och uppfinningens patenterbarhet i ansökningen i 

fråga så är det dags att fatta beslut huruvida ett patent kan beviljas eller ifall ansökan ska avslås. 

EPO ska bevilja ett patent om alla ovan nämnda krav är uppfyllda. 77  Enligt EPC:s 

implementations regler 71.3 så ska patentverket kommunicera att de har för avsikt att bevilja 

patentet, och i vilken omfattning detta kommer att gälla, till den sökande. I samband med detta 

ska den sökande få möjlighet att betala en publiceringsavgift och lämna in en sista översättning 

av patentanspråket. Sökanden har fyra månader på sig att företa dessa åtgärder, enligt EPC:s 

implementationsregel 71.3. Om detta inte sker inom den angivna tidsramen anses ansökan 

tillbakadragen. I 97.3 EPC framgår slutligen att patentet blir officiellt när det publicerats i den 

Europeiska patenttidningen. När patentet väl är i drift ska det som bekant ha effekt av ett 

nationellt patent i de designerade staterna och således regleras av nationell lag. Att EPO beviljat 

                                                 
76 Waelde, 2011, s. 409. 
77 EPO Board of Appeal, Decision T 1849/12 of 3 December 2012 anledning 3.1. 
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EPC-patentansökan är inte en garanti att patentet får giltighet i de designerade staterna, utan det 

måste även valideras av dessa.78 

 

En uppfinnare vars uppfinning hänför sig till en ansökan som blivit avslagen i detta stadium 

kan överklaga beslutet till EPO:s besvärskammare.79 Efter att en uppfinning blivit avslagen i 

denna instans finns inget nyhetsvärde kvar i uppfinningen, då dennes tekniska specifikationer 

redan har publicerats i tidigare steg av registreringsförfarandet. Det är därför högst osannolikt 

att ett patent kan sökas för uppfinningen igen efter ett avslag.  

 

3.2.6 Nationell validering 

Ett EPC-patent har samma rättsverkningar som ett nationellt patent när det väl blivit 

verkningsbart i den designerade staten, vilket innebär att patentets utfärdande och utformning 

måste överensstämma med nationell lagstiftning. Ett av de vanligaste valideringskraven som de 

konventionsbundna staterna ställt upp är att patentet översätts till det i landet i fråga officiella 

språket.80 Då de olika länderna som anslutit sig till EPC och EPO inte sällan har vitt skilda 

språk blir språkfrågan relevant för att ett patent ska få giltighet i de designerade länderna. Detta 

innebär att potentiella språkkrav som ställts upp i designerade staterna ska uppfyllas. EPC 

begränsar rätten för dess medlemsstater att uppställa allt för långtgående översättningskrav 

genom artikel 65 EPC samt i sidoavtalet Agreement on the Application of Article 65 of the 

Convention on the Grant of European Patents (Londonöverenskommelsen). Trots dessa försök 

att förenkla och förbilliga översättningsförfarandet utgör det fortfarande något av ett problem. 

EPO har som bekant tre officiella språk, men enligt artikel 65.1 EPC får varje kontraktsbunden 

stat kräva att sökanden inkommer med en översättning till det i landet aktuella språket. Artikel 

1 i Londonöverenskommelsen begränsar dock denna rätt något, då artikel 1.1 föreskriver att ett 

land som delar ett officiellt språk med EPO:s ska undanta kravet på vidare översättning. Artikel 

1.2 föreskriver på ett liknande sätt att länder som inte delar något officiellt språk med EPO ska 

undanta krav på vidare översättning förutsatt att patentansökan som beviljats av EPO var 

inlämnad på det officiella språk hos EPO som staten i fråga godkänt. Just patentkraven kan 

dock alltid krävas in i översatta versioner av medlemsstaterna, enligt artikel 1.3 

Londonöverenskommelsen. 17 av EPO:s 38 medlemsstater har dock valt att inte underteckna 

                                                 
78 Pila, 2016, 153. 
79 Artikel 106 EPC. 
80 Pila, 2016, s. 148. 
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Londonöverenskommelsen, och översättningar av patentansökan måste således inges för om 

något av dessa länder designerats för skydd.81  

 

När patentet väl blivit validerat erkänns det som ett vanligt nationellt patent, och har således 

samma rättsverkningar som ett sådant. 

 

3.3 Konsekvenser vid intrång och ogiltighetsförklaring  

En sökande som klarat sig igenom registrerings- och valideringsförfarandet har lyckats få till 

stånd ett patentskydd. Ett giltigt skydd innebär dock inte en garanti mot att patentet utmanas av 

tredje man. Även ett upprättat patentskydd kan nämligen ogiltigförklaras. Ett patent kan 

förklarats ogiltigt på många olika grunder. Det finns olika tillvägagångssätt för att få ett patent 

ogiltigförklarat baserat på om invändningen sker i början av patentets livsspann eller om 

patentet redan har några år på nacken vid användningstillfället. Utöver detta så måste den 

nyblivna patenträttsinnehavaren vara beredd att försvara sitt patent från intrång, vilket i värsta 

fall kan få stora konsekvenser för denne. 

 

I de nedanstående avsnitten kommer EPC-patents rättsverkningar att presenteras. Då patentet 

hanteras som en bunt nationella patent kommer inte de konkreta rättsreglerna för intrång och 

ogiltighet att presenteras, då det istället är omständigheter som är unika för just EPC-patent som 

är av intresse. 

 

3.3.1 Diskrepansen mellan de nationella domstolarnas praxis 

Eftersom EPC-patents rättstillämpning sker av de designerade staternas egna domstolar så finns 

ingen enhetlig praxis för denna patentform. Praxis skiljer sig alltså från rättsordning till 

rättsordning. Detta innebär att utfallet av en process om intrång i land X kan komma att bli den 

motsatta till utfallet av en liknande tvist i land Y, trots att patentet registrerats med samma 

dokumentation som underlag. 82  I ett rättsfall från den brittiska patentdomstolen belyser 

domstolen denna diskrepans i de olika rättstillämpningarna. Tvisten i fråga avsåg huruvida ett 

företag, Remington Consumer Product Ltd., gjort intrång på Improver Corporations patent när 

de sålt en produkt med samma effekt, men olika material och utformning. I den brittiska 

domstolen konstaterades nämligen att en den intrångsanklagade produkten inte utgjorde ett 

intrång i Improvers patent, då den i sin form skiljde sig till den grad att den ordagrant inte ansågs 

                                                 
81 EPO:s officiella hemsida, ’Translation requirements after grant’. 
82 Waelde, 2011, s. 373. 
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vara en fjäder i den bemärkelse som domstolen ansåg att patentbeskrivningen avsåg.83 Samma 

fråga hade även prövats i Tyskland, med motsatt resultat, och de fastslog således att ett intrång 

låg för handen. Enligt den brittiska domaren, Justice Hoffmann, så berodde det tyska utfallet på 

att de i den tyska domstolen konstaterat att en sakkunnig person bör anse att de två 

uppfinningarna har samma effekt utifrån patentbeskrivningen.84 Hoffmann anförde att ”This 

does seem to me with respect to be an interpretation closer to treating the language of the claims 

as a “guideline” than the median course required by the Protocol”85. Hoffman menade att de 

tyska domstolarna gjorde en tolkning av effekten som beskrivs i patentkraven, medan den 

brittiska domstolen istället såg till ordalydelsen i patentkraven, vilket tydligt belyser att de två 

rättssystemens tillvägagångssätt när de tolkar lagtexter skiljer sig markant. 

 

I fall som det som nämnts ovan kan utfallet av diskrepansen mellan två rättsordningars praxis 

helt enkelt leda till att en talan avseende ett intrång avslås i en stat men får bifall i en annan. 

Detsamma gäller även i de fall ett patent blir ogiltigförklarat i en stat men inte en annan efter 

invändningsfristen löpt ut. Detta försvårar förutsägbarheten väsentligt för både existerande och 

blivande patentinnehavare.  

 

Det faktum att nationella domstolar dömer olika i förhållande till domstolar i andra länder är 

inte så konstigt, till och med domstolar i samma stat har det trots allt inte alltid lätt hålla sin 

avgörande enhetliga. 86   För att hålla diskrepansen till ett minimum har EPO drivit ett 

omfattande harmoniseringsarbete, men det är fortfarande en bit kvar innan en fullgod 

harmonisering skett.87   

 

3.3.2 Konsekvenser vid intrång 

Ett patent är inte en garanti att produkten i fråga klarar sig undan att blir utsatt för intrång i form 

av piratkopiering, även om patentet i sig kan agera som ett avskräckande medel mot potentiella 

pirater. Innehavet av ett patentskydd kan nämligen uppfattas som en indikation på att patent- 

eller rättighetsinnehavaren är beredd att slåss för sin rätt. Ett patent innebär som bekant en 

negativ rättighet för innehavaren att förbjuda andra att sälja och framställa uppfinningen. Detta 

                                                 
83 Improver Corp v Remington Consumer Product Ltd. [1990] F.S.R. 181, s. 196-197 & s. 199. 
84 Improver Corp v Remington Consumer Product Ltd. [1990] F.S.R. 181, s. 197-198. 
85 Improver Corp v Remington Consumer Product Ltd. [1990] F.S.R. 181, s. 198. 
86 Se bland annat Patent- och marknadsöverdomstolen mål nr PMT 547-16, samt nr PMB 11115-15, i vilka 

överrätten väsentligen ändrar delar av underrätternas domslut. 
87 Waelde, 2011, s. 373. 
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betyder att patentinnehavaren i normalfallet själv måste agera mot tredje män som begår 

intrång. Förutsatt att patentinnehavaren har en affärsidé som är beroende av att beivra intrång 

ligger det i dennes intresse att försvara patentet från intrång. Om patentinnehavaren istället 

licensierat ut, bytt eller sålt patentet är det inte alltid lika intressant att försvara det, då det istället 

kanske åligger den nya rättighetsinnehavaren att göra det, beroende på vad licensavtalet 

stipulerar. 

 

Så varför är det så viktigt att försvara sitt patent? En patentinnehavare har med stor sannolikhet 

lagt ut mycket kapital på att utveckla och producera den skyddade uppfinningen. Utvecklingen 

av en ny produkt är en investering som de flesta entreprenörer hoppas kommer generera intäkter 

som överstiger utvecklingskostnaderna.  Det engelska uttrycket ”you’ve got to spend money to 

make money” beskriver situationen väl. En uppfinnare lägger alltså ut pengar på att utveckla 

sin produkt, men om uppfinningen saknar ett patentskydd är det mer eller mindre fritt fram för 

tredje man att dra otillbörlig fördel på uppfinnarens investering och börja producera och sälja 

produkten själv. Den ökade konkurrensen gör det svårare för uppfinnaren att få täckning för de 

kostnader utvecklingen av produkten innebar.88  

 

Ett patent är alltså i grund och botten ett sätt att skydda uppfinnarens investering. Ett intrång 

betyder med stor sannolikhet att någon annan tjänar pengar istället för patentinnehavaren. Det 

innebär alltså minskade intäkter. Genom att utnyttja sin ensamrätt och förbjuda tredje man från 

att dra otillbörlig fördel på patentinnehavarens hårda arbete eller ekonomiska utlägg kan en 

patentinnehavare förhindra detta. Att ha ensamrätt för en viss produkt innebär även att ha 

ensamrätt på prissättningen av denna, vilket innebär att större vinstmarginaler per såld enhet 

kan upprätthållas då patentinnehavaren inte behöver bry sig om priskonkurrens. Att andra, 

mindre seriösa aktörer, producerar din produkt kan även medföra en förlust av renomé. Om 

uppfinnarens konkurrenter skapar billiga kopior av originalprodukten kan i värsta fall deras 

sämre prestanda reflektera dåligt på originalprodukten. Av dessa anledningar är det fördelaktigt 

för en patentinnehavare att beivra intrång. 

 

Beroende på vilken stat ett intrång sker i så kan en patentinnehavare få ett förbud för fortsatt 

intrång ålagt den part som anklagas bedriva intrånget i samband med att innehavaren inleder en 

process om detta. Åläggandet sker i syftet att begränsa skadan patentinnehavaren lider under 

                                                 
88 PRV:s officiella hemsida, ’Om Piratkopiering’. 
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domstolsförfarandet. 89  Om processen fortskrider till fördel för patentinnehavaren så kan 

sanktioner så som skadestånd, ersättning för ekonomiskt bortfall och straffrättsliga påföljder bli 

aktuella för parten som bedriver intrånget.90 

 

En annan aspekt att beakta avseende intrång är vad som händer om patentinnehavaren förlorar 

en process om detta. Utöver det ekonomiska bortfall som tidigare berörts så finns ett ”worst 

case scenario” i form av ogiltighetsförklaring. Ett inte helt ovanligt försvar från svaranden i 

intrångsprocesser är nämligen att patentet var ogiltigt till att börja med. 91  Det går trots allt inte 

att göra intrång i ett skydd som inte är giltigt. Varje gång en intrångsprocess inleds av 

patentinnehavaren finns alltså en liten risk för denne att mista sitt patentskydd i den stat vars 

domstol processen förs i. 

 

Utöver detta kan ett patents inbillade skyddsomfång bli inskränkt. Ett patents skyddsomfång 

styrs som ovan nämnt av patentkraven. Om en tvist avseende ett intrång får ett negativt utfall 

för patentinnehavaren är helt plötsligt patentet mindre värt än vad innehavaren tidigare förutsatt. 

Patentinnehavaren trodde kanske att patentet omfattade A, B och C, men i och med den 

förlorade processen står det nu klart att patentet endast omfattar A och B. Detta skulle till 

exempel kunna få konsekvensen av att licenser som innefattar den del som det nu visat sig att 

patentet inte omfattar ej längre är relevanta, vilket i sin tur skulle innebära inkomstbortfall för 

patentinnehavaren. En process om intrång kan alltså uppdaga dåligt formulerade patentkrav, 

vilket inskränker patentskyddets inbillade omfång. 

 

3.3.3 Ogiltighetsförklaring i samband med ansökningsprocessen 

Ett EPC-patent kan, som nämnt i avsnittet om registrering, självklart få avslag eller bli avskrivet 

redan i ansökningsstadiet. EPC ställer som bekant upp diverse krav för vad som kan patenteras. 

Dessa krav måste uppnås för att det ens ska bli tal om något skydd. De krav som konventionen 

avser är i stort sett de som uppställs i PatL för nationella patent i Sverige.  

 

Ett EPC-patent kan även avslås under en period strax efter att det beviljats. Efter att EPO 

beviljat ett patent och offentliggjort detta i den Europeiska patenttidningen har den sökande 

                                                 
89 Pila, 2016, s. 589. 
90 Pila, 2016, s. 597-600 & 602-603. 
91 Pila, 2013, s. 208. 
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förvisso fått skydd för sin uppfinning på de designerade marknaderna.92 Men i samband med 

att patentet offentliggörs inträder en nio månaders invändningsfrist mot patentet, enligt artikel 

99.1 EPC. Detta innebär att alla personer som av någon anledning motsätter sig patentets 

utfärdande har rätten att invändning mot detta. 93  Anledningar till att patentet inte bör ha 

utfärdats framgår i artikel 100 EPC och inkluderar att uppfinningen de facto inte var 

patenteringsbar, patentet inte beskriver uppfinningen klart nog för att en yrkesverksam person 

ska kunna efterkonstruera denna eller att den strider mot lag och ordning.94  

 

En sådan invändning riktas till EPO, där den handläggs av enheten Opposition Division inom 

EPO:s besvärskammare, vars uppgift framgår av artikel 19 EPC. Detta förutsätter dock att 

invändningen är giltig, det vill säga utfärdad under invändningsfristen och att den avgift som 

enligt artikel 99.1 ska erläggas har betalat. Om så är fallet ska kammaren undersöka huruvida 

patentet kan bestå eller ej. De giltiga invändningsgrunderna listas i artikel 100 EPC och 

inkluderar att patenterbarhetskriterierna, det vill säga nyhetskriteriet, uppfinningshöjden, och 

den industriella tillämpbarheten, i artikel 52-57 inte uppfylls, att patentet inte beskrivits tydligt 

nog och patentet omfattar mer än det som angivits i ansökan. 95  Om minst en av 

invändningsgrunderna bedöms vara uppfyllda så ska patentet förklaras ogiltigt, enligt artikel 

101.2. Ett ogiltighetsförklarande i detta stadium av patentets livscykel innebär att patentet 

förlorar verkan i hela den designerade regionen.96 Det europeiska patentet faller alltså i sin 

helhet. 

 

Patentinnehavaren kan dock företa diverse begränsningar och förtydliganden av patentet under 

tiden som invändningen i fråga handläggs. Om besvärskammaren finner att dessa begränsningar 

räcker för att utgöra ett giltigt patent enligt EPC så ska de istället godkänna patentet i den nya 

lydelsen, enligt artikel 101.3. Patentet består då i de designerade medlemsstaterna, om dock i 

den begränsade lydelsen.97 

 

Om patentet avslås efter att alla möjligheter till överklagan uttömts så upphör även all rätt till 

att patentera uppfinningen även i framtiden, inom hela EPC-området.98 

                                                 
92 Levin, 2011, s. 246-247. 
93 Singer Vol. 2, 2003, s. 98. 
94 Waelde, 2011, s. 372. 
95 Singer Vol. 2, s. 2003, s. 125. 
96 Se artikel 99.2 EPO. 
97 Levin, 2011, s. 247. 
98 Levin, 2011, s. 248. 
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3.3.4 Ogiltighetsförklaring på administrativa grunder efter registrering 

Även efter ett patent klarat sig igenom invändningsfristen måste diverse administrativa 

förfaranden företas för att patentet inte ska ogiltighetsförklaras. så det är ingen garanti att 

patentet kommer att bestå genom hela patentets livslängd. Trots att själva ansöknings- och 

registreringsprocessen är oerhört kostsam så är det inte helt otänkbart att den dyraste perioden 

för patentets upprätthållande inte inträder förrän efter att patentskyddet tilldelats.99 Först och 

främst måste patentinnehavaren se till att betala de årsavgifter, även kallat årsavgifter, som ska 

betalas.100 Märk väl att när ansökningsförfarandet och invändningsfristen är över har EPO ingen 

jurisdiktion över patentet längre, och det ska istället hanteras som ett nationellt patent. 

årsavgifter ska av denna anledning inte betalas till EPO, utan de nationella patentverken. I 86 § 

PatL framgår att årsavgifterna för patent med giltighet i Sverige ska betalas till Patent- och 

registreringverket (PRV). Om så inte sker blir 51 § PatL tillämplig, vilket innebär att skyddet 

upphör i Sverige vid utebliven betalning. Betalningen måste ske senast den kalendermånad 

under vilken avgiftsåret börjar, enligt 41 § PatL. 

 

3.3.5 Ogiltighetsförklaring i samband med intrång 

Ekonomiskt förödande som en förlorad intrångstalan må vara för en patentinnehavare så 

bleknar detta i jämförelse med vad en ogiltighetsförklaring av patentet skulle innebära. 

Domstolarna i de enskilda designerade staterna kan ogiltighetsförklara ett EPC-patent i landet 

även efter att invändningsfristen gått ut, förutsatt att lagstiftningen i länderna i fråga tillåter 

detta. Potentiellt står det alltså mer på spel än ekonomiskt bortfall och att få patentets inbillade 

skyddsomfång inskränkt. Att yrka på ogiltighet är ett vanligt försvar vid intrångstvister, varför 

det kan medföra en oerhörd stor risk att föra en sådan talan.101 Återigen så är detta isolerade 

risker när det rör sig om EPC-patent, då varje designerad stat för sig kommer att ta beslut vid 

en rättegång, vilket kan resultera i väldigt stora skillnader rent utfallsmässigt.102  

  

                                                 
99 Levin, 2011, s. 248. 
100 Levin, 2011, s. 339 
101 Pila, 2013, s. 208. 
102 Se Document Securities System Inc vs. ECB, s. 23-24, vilket förvisso är ett EU-relaterat ärende vid 

Tribunalen, som refererar till andra domar som hänför sig till ärendet i fråga, där domstolen i Tyskland lät ett 

patent bestå, medan domstolen i Storbritannien ogiltighetsförklarade patentet. 



30 

 

4 Europeiskt patent med enhetlig verkan 
 

I artikel 118 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) konstateras att EU har 

befogenhet att ”föreskriva åtgärder för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett 

enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för att upprätta centraliserade system 

för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå”, förutsatt att detta sker 

”inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion”. Detta går i linje med ett av 

EU:s mest grundläggande syften, nämligen att skapa en inre marknad, vilket framgår av artikel 

3 Fördraget om Europeiska unionen (FEU). För att harmonisera den inre marknaden avseende 

patent så att EU sedan länge arbetat med att införa ett enhetligt patentsystem inom unionen.103  

 

Efter år av fruktlösa försök så stundar nu införandet av det nya enhetspatentet. Anledningen till 

att patentformen refereras till som just enhetspatent istället för EU-patent är för att två 

medlemsstater valt att stå utanför patentsamarbetet, närmare bestämt Italien och Spanien.104 De 

båda länderna har gått så långt som att ifrågasätta enhetspatentets förenbarhet med EU-rätten 

inför EU-domstolen, då inte hela unionen är delaktig i samarbetet. Domstolen ogillade talan.105 

 

Enhetspatentens införande regleras under två EU-förordningar, Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförandet av ett fördjupat samarbete för att skapa ett 

enhetligt patentskydd (patentförordningen) och Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om 

genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller 

tillämpliga översättningsarrangemang (översättningsförordningen). 

 

Ett av enhetspatentet syften är, precis som för EPC-patent, att förenkla och förbilliga 

ansökningsprocessen, men dess huvudsakliga syfte är att harmonisera den annars spretiga 

patenträtten inom EU och göra systemet mer rättssäkert. Detta skulle främja europeiska företags 

konkurrenskraft internationellt sett.106 

 

                                                 
103 Bernitz, 2013, s. 164. 
104 Bernitz, 2013, s. 165. 
105 Förenade målen C-274/11 och C-295/11 
106 Ingresspunkt 4 Patentförordningens. 
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4.1 Jurisdiktion 

Till skillnad från EPC-patent, det ”klassiska” europeiska patentet, så kommer ett godkänt patent 

med enhetlig verkan automatiskt att gälla i hela det patentbara området, det vill säga inom alla 

medlemsstater som ratificerat de nationella avtal och EU-förordningar som utgör ramen för 

samarbetet. 107  Till skillnad från EPC-patent så har alltså enhetspatent ett enda 

jurisdiktionsområde. I nuläget har 26 medlemsstater meddelat att de avser vara med i det 

fördjupade samarbetet. 108 Detta innebär att ett enhetspatent kommer få ett giltigt skydd i så gott 

som hela EU, genom endast ett förfarande. Enhetspatent designeras alltså inte till önskade 

medlemsstater, utan får automatisk giltighet i alla deltagande stater.109 Patent med enhetlig 

verkan ger samma skyddsomfång inom hela regionen, vilket innebär att det ska ha ”samma 

rättsverkan i alla deltagande medlemsstater”110 och att dess ”omfattning och begränsningar ska 

vara enhetliga i alla deltagande medlemsstater där patentet har enhetlig verkan” 111 . 

Enhetspatent kommer alltså inte att behandlas som en bunt nationella patent, utan som ett enda 

regionalt patent. 

 

4.1.1 Unified Patent Court 

Utöver införandet av en ny patentform så har de flesta medlemsstater som avser vara med i det 

enhetliga patentsystemet ingått ett avtal om upprättandet av ett europeiskt 

patentdomstolssystem. 112  Avtalet kallas vanligtvis för Unified Patent Court Agreement 

(UPCA), och i nuläget avser 25113 av EU:s 28 medlemsstater att delta i domstolssamarbetet.114 

Endast medlemmar i EU kan ansluta sig till UPCA.115 

 

UPC:s uppbyggnad framgår av artikel 6 UPCA, där det stär att domstolen kommer att utgöras 

av en första instans, en appellationsdomstol, och en registrerings avdelning. Den första 

instansen kommer att bestå av centrala, lokala och regionala avdelningar, enligt artikel 7.1 

UPCA. De centrala avdelningarna kommer enligt artikel 7.2 att ha säten i Paris, München och 

London, men detta kan förändras om Storbritannien lämnar EU. De lokala avdelningarna kan 

                                                 
107 Artikel 3.1 Patentförordningen.  
108 EPO:s officiella hemsida, ’Unitary Patent’. 
109 Bernitz, 2013, s. 165. 
110 Artikel 3.2 Patentförordningen. 
111 Artikel 5.2 Patentförordningen. 
112 Unified Patent Court Agreement (16351/12) 
113 Polen har inte signerat UPCA, men har deltagit vid implementeringen av Patent- och 

översättningsförordningarna. Se bland annat Europeiska kommissionens officiella hemsida, ’Unitary Patent’. 
114 UPC:s officiella hemsida ’About the Unified Patent Court’. 
115 Ballardini, 2015, s. 9. 
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inrättas på förfrågan från medlemsstater vars intention det är att upprätta en sådan, vilket 

framgår av samma artikels tredje stycke. En lokal avdelning kommer att öppnas i Stockholm.116 

Appellationsdomstolen kommer enligt artikel 9 att ha sitt säte i Luxemburg, och kommer även 

att agera som registreringsavdelningen enligt artikel 10. UPC är således ett helt domstolssystem 

snarare än en enda domstol, men utgör ändå en egen enhet, varför den kommer att refereras till 

som ”domstolen” i resten av detta arbete. 

 

UPCA har ingåtts mellan medlemsstater inom EU, men EU är däremot inte en del av detta avtal. 

UPC är således inte en integrerad del av EU, även om det i artikel 20 UPCA framgår att EU-

rättens företräde framför nationell rätt ska beaktas i tvister vid UPC. Detta innebär att UPC är 

bunden av EU-rätten i sin handläggning av tvistemål.117 

 

De rättskällor som ska tillämpas av domstolen framgår av artikel 24.1 UPCA. Främst ska EU-

rätten, Patent- och översättningsförordningarna beaktas. Därefter kommer de regler som 

framgår av själva domstolsavtalet, EPC och övriga internationella avtal om ingås och slutligen 

så ska även de nationella rättsordningarna beaktas. 

 

I artikel 32 UPCA framgår att UPC domstol ska ges exklusiv juridisk befogenhet över 

enhetspatenten. Domstolens kompetens sträcker sig dock längre än så. I och med ratificerandet 

av detta avtal så har de avtalande medlemsstaterna accepterat att UPC övertar kompetensen att 

handlägga EPC-relaterade tvister från de avtalsbundna staternas nationella domstolar. UPC 

åtnjuter alltså inte enbart exklusiv befogenhet på enhetspatent, utan även på EPC-patent som 

designerats till medlemsstater som anslutit sig till UPCA.118  

 

Huvudregeln för tvistemål om EPC-patent med giltighet i UPCA-bundna stater är därav att de 

handläggs av UPC. Den uppmärksamme läsaren observerade säkert användningen av ordet 

huvudregel i föregående mening, vilket skedde då det, som så ofta i juridikens värld, finns ett 

avgörande undantag till denna regel. Under en övergångsperiod om sju år, vilket kan förlängas 

med ytterligare sju år, kommer innehavare av EPC-patent att få chansen att välja om de vill föra 

process i UPC eller de designerade staternas nationella domstolar.119 Detta framgår av artikel 

                                                 
116 UPC:s officiella hemsida, ’UPC Locations’. 
117 Callens, 2013, s. 51. 
118 Callens, 2013, s. 86. 
119 Callens, 2013, s. 86. 
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83 UPCA. Denna artikel är av stor vikt av en annan anledning. Den inkluderar även en möjlighet 

för patentinnehavare att företa en så kallad opt out ur UPC:s jurisdiktion. Konsekvensen av en 

opt out blir att ett EPC-patent inte längre inkluderas i UPC:s jurisdiktion. Detta innebär att 

patentet även i framtiden kommer att hanteras av de nationella domstolarna i de designerade 

staterna, även om staterna är delaktiga i domstolssamarbetet.120 Ett enhetspatent ligger dock 

alltid inom UPC:s jurisdiktion och har således ingen möjlighet till opt out.121 Valet av opt in 

och opt out och vad det innebär för patentinnehavare kommer att behandlas ytterligare i avsnitt 

5 och 6.2. 

 

4.1.2 EPO:s roll 

I och med UPC:s införande så mister EPO:s besvärskammare de prejudicerande befogenheter 

den sedan tidigare åtnjutit avseende EPC-patent patenterbarhet i de UPCA-bundna staterna. 

Denna befogenhet ska istället i föras över till UPC. EPO kommer dock även i fortsättningen 

vara den administrativa grenen i patentförfarandena, då patentansökningar fortfarande lämnas 

in till denna instans för registrering.122  

 

Trots att EPO fortsätter att ansvara för registreringen av båda de europeiska patentformerna så 

innehar UPC befogenheten att upphäva EPO:s beslut. UPC kommer således även få en 

övervakande roll i förhållande till EPO.123 

 

4.2 Registrering  

Ansökningsprocessen för enhetspatent är i stor utsträckning identisk med den som gäller för 

klassiska europeiskt patent. Det första steget är att ansöka om ett EPC-patent och designera 

ansökan till samtliga stater som anslutit sig till UPC.124 Detta innebär att EPC:s formella regler 

ligger till grund för registreringen.125 Efter att patentet beviljats får den patentsökande en månad 

på sig att begära att få det nu befintliga EPC-patentet konverterat till ett enhetspatent.126 Denna 

förfrågan framställs till EPO. 127  Patentet erhåller således inte enhetlig verkan förrän den 

sökande på eget bevåg ansökt om att få sitt EPC-patent ”uppgraderat”, och denna ansökan 

                                                 
120 UPC:s officiella hemsida, ’FAQ: Opt-out’. 
121 Ballardini, 2015, s. 10. 
122 EPO:s officiella hemsida, ’Unitary Patent’.  
123 Ballardini, 2015, s. 40. 
124 Ballardini, 2015, s. 27. 
125 Bernitz, 2013, s. 165. 
126 Artikel 9.1 (g) Patentförordningen 
127 Callens, 2013, s. 23. 
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beviljats av EPO. 128  Observera att detta innebär att samma moment, och således samma 

kostnader, uppstår för enhetspatent som för EPC-patent under registreringsförfarandet. 

Kostnaderna för ett enhetspatent skiljer sig först avseende validering, översättningskostnader 

samt årsavgifter, vilket kommer att presenteras närmare nedan i avsnitt 6.3. 

 

För att EPO ska kunna bevilja ett patent med enhetlig verkan så måste patentet i fråga uppfylla 

diverse formella krav. I artikel 3.1 Patentförordningen framgår att ett europeiskt patent endast 

kan beviljas enhetlig verkan om det har samma patentkrav i samtliga medlemsstater. Om detta 

inte är fallet, det vill säga om kravuppsättningen varierar mellan de olika medlemsstaterna, så 

ska patentet inte beviljas enhetlig verkan. EPC-patentet som utgör grunden för det tilltänkta 

enhetspatentet måste även vara designerat till samtliga stater som deltar i det fördjupade 

samarbetet.129 Ansökan måste inkomma till EPO senast en månad efter det att EPC-patentet 

beviljats och offentliggjorts i Europeiska patenttidningen och detta ska ske på något av de 

officiella handläggningsspråken som framgår av artikel 14.3 EPC, det vill säga engelska, tyska 

eller franska.130  

  

I artikel 18.6 Patentförordnigen framgår att ”Ett enhetligt patentskydd kan sökas för alla 

europeiska patent som beviljas från och med tillämpningsdagen för denna förordning.” Denna 

mening är i allra högsta grad otydligt formulerad och kan läsas på många olika sätt. Efter en 

ordalydelsetolkning torde den innebära att enhetligt patentskydd endast kan sökas för EPC-

patent som beviljas efter det att förordningen blir tillämplig, vilket sker på den dag UPCA träder 

i kraft.131 Om förordningen skulle bli tillämplig den 1 juni 2017 skulle således endast ägare till 

EPC-patent som utfärdats denna dag eller senare kunna ansöka om enhetligt skydd. 

 

Då registreringsförfarandet, utöver ansökningen om enhetlig verkan, är det samma som för 

EPC-patent behövs inre någon mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet företas här då 

detta redan diskuterats i avsnitt 3.2. Det räcker att konstatera att patentinnehavare inte längre 

behöver validera patentet i de designerade staterna genom att inlämna översättningar till de 

länder där detta krävs, och att förfarandet för betalning av ansöknings- och årsavgift blir 

förenklat till och med i förhållande till EPC-patenten, då detta istället sker till en enda aktör 

                                                 
128 Artikel 4.1 Patentförordningen. 
129 UPC:s officiella hemsida, ’An Enhanced European Patent System’, s. 5.  
130 Artikel 9.1 (g) Patentförordningen. 
131 Artikel 18.2 Patentförordningen. 
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istället för varje medlemsstat separat.132 Dessa avgifter ska istället betalas till EPO, som i sin 

tur fördelar av beloppet mellan sig själv och till medlemsstaterna.133 

 

När registreringen om enhetlig verkan beviljats får patentet giltighet i samtliga 26 stater som 

deltar i det fördjupade samarbetet.134  

 

4.3 Språkkrav och översättning 

Just översättningsfrågan har varit ett centralt problem när enhetspatentet arbetades fram.135 I 

och med översättningsförordningens inträdande, vilket sker den dag UPCA träder i kraft enligt 

förordningens artikel 7, bör många av de kostnader som översättningsproblematiken hos EPC-

patent tidigare inneburit att lösas. I översättningsförordningens artikel 3 framgår det att inga 

ytterligare översättningar krävas för ett enhetspatent när det väl publicerats av EPO i enlighet 

med artikel 14.6 EPC. Denna artikel kräver dock att publiceringen av patentet ska inkludera 

översatta versioner av patentanspråken i de övriga två officiella språken hos EPO som ansökan 

inte skett på. Under en övergångsperiod om minst sex år gäller dock att en översättning till 

engelska lämnas i samband med en ansökan om enhetlig verkan om ansökan skett på tyska eller 

franska, eller en översättning till vilket annat av unionens officiella språk som helst om ansökan 

skett på engelska, vilket framgår av artikel 6 översättningsförordningen.  

 

4.4 Konsekvenser vid ogiltighetsförklaring och intrång 

Som alla andra former av patent innebär ett enhetspatent inte ett garanterat skydd mot intrång 

och ogiltighetsförklaring. Patentets enhetliga karaktär innebär dock att effekterna av dessa 

skiljer sig väsentligt från de som förknippas med dagens EPC-patent. EPC-patent som 

designerats till UPC-medlemsstater och inte företagit en opt out ur domstolssamarbetet hamnar 

också under UPC:s jurisdiktion, varför dessa kommer att hanteras på samma sätt som 

enhetspatenten. Av denna anledning kommer endast patent som företagit en opt out avses när 

referenser till EPC-patent görs hädanefter. 

 

Ett stort problem med enhetspatent är den osäkerhet som föreligger kring dess framtida 

tillämpning. En helt ny uppsättning praxis kommer att skapas i och med UPC:s införande. 

                                                 
132 Ballardini, 2015, s. 27. 
133 Patentförordningens ingresspunkt 17 & 21, samt artikel 9 & 13.1. 
134 Artikel 4.1 Patentförordningen. 
135 Callens, 2013, s. 12. 
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Denna praxis tros komma att hämta inspiration från både EPO:s och de deltagande 

medlemsstaternas nationella, redan existerande, praxis. Anledningen till att UPC troligen 

kommer att låta sig inspireras på detta sätt är för att det är svårt, om inte omöjligt att skapa 

praxis ex nihilo, de vill säga ur intet, utan att hämta inspiration och analogier från andra 

rättsordningar.136 Med tanke på att UPC inte skapat någon egen praxis än så vet ingen i nuläget 

åt vilket håll denna praxis kommer att dra.137 Rättsläget är alltså oklart. Därav bör allt som sägs 

nedan avseende enhetspatentets tillämpning vid intrång närmas med försiktighet, då det i mångt 

och mycket rör sig om spekulationer baserat på den begränsade information som finns 

tillgänglig.  

 

En av de största fördelarna med enhetspatenten är att det inte är nödvändigt att föra process om 

intrång eller ogiltighet i varje separat stat, som är fallet för EPC-patent.138 UPC är den enda 

institutionen med befogenhet att handlägga enhetspatentrelaterade tvister. Konsekvensen av 

detta blir att en dom från UPC får giltighet i hela regionen för det fördjupade samarbetet.139 

Men patentets största styrka tycks även kunna vara dess största svaghet, för vad innebär det 

egentligen för en patentinnehavare att förlora en intrångstalan, eller ännu värre, ett yrkande på 

ogiltighet, i UPC när detta domslut gäller för samtliga stater inom det fördjupade samarbetet? 

 

4.4.1 Konsekvenser vid intrång 

Att ingå tvister om intrång för ett EPC-patent i samtliga designerade stater innebär förvisso en 

potentiellt förkrossande hög prislapp i form av rättegångskostnader. Patentinnehavaren löper 

även risken att få sin talan avvisad eller kanske till och med att få sitt patent ogiltigförklarat i 

varje enskild stat som denne väljer att föra process i. Men risken bör dock vara förhållandevis 

liten att patentinnehavaren skulle förlora processen i samtliga länder, förutsatt att det inte rör 

sig om något uppenbart fel i antingen patentet som så eller i själva talan. Det finns alltså något 

av en riskspridning i EPC-patentsystemets uppdelning av jurisdiktioner till de nationella 

domstolarna. Se till exempel det ovan angivna rättsfallet Improver Corp v Remington 

Consumer Product Ltd., där samma talan fick helt olika utfall för patentinnehavaren, ett positivt 

och ett negativt, i England respektive Tyskland.  

 

                                                 
136 Pila, 2013, s. 213. 
137 Pila, 2013, s. 212-213. 
138 Bernitz, 2013, s. 166. 
139 Ballardini, 2015, s. 9-10. 
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För ett enhetspatent däremot, som på grund av sin enhetliga karaktär står eller faller med ett 

enda beslut i en enda domstol, är en intrångstalan betydligt mer riskabel.140 En förlust i en 

rättegång avseende en intrångstalan skulle dels kunna innebära att innehavarens uppfattade 

skyddsomfång inskränks i hela det patenterbara området. Att patentinnehavarens inbillade 

skyddsomfång reduceras innebär att konkurrenter kan börja dra nytta av den delen av patentet 

som tidigare trots varit skyddad. I Improver Corp v Remington Consumer Product Ltd. ledde 

diskrepansen mellan Tyskland och Englands system till att patentets skyddsomfång ansågs 

reducerats i Tyskland med inte England. Effekten av detta blev att ensamrätten till produkten 

bestod i England medan marknaden delvis öppnades upp för konkurrenter i Tyskland. Om en 

liknande situation uppstår för ett enhetspatent skulle effekten av en avvisad intrångstalan bli 

densamma i hela det patenterbara området.  

 

Precis som för EPC-patent kommer det troligtvis inte vara helt ovanligt att svaranden hävdar 

att patentet i fråga var ogiltigt i samband med processer om intrång. Samma sak gäller här som 

angående det uppfattade skyddsomfånget inskränks, nämligen att om svaranden får medhåll 

från UPC angående patentets ogiltighet får domen giltighet i hela UPC-regionen, och hela 

enhetspatentet kan således bli ogiltigförklarat. 

 

Risken att få sitt patents skyddsomfång reducerat eller att få det ogiltigförklarat i ett enda drag 

måste alltså ställas mot enhetspatentsystemets fördelar. Samma enhetliga domslut som kan 

agera avskräckande med sin allt-eller-inget-karaktär innebär även att patentinnehavaren kan 

genomdriva sin rättighet snabbare, billigare, och potentiellt även rättssäkrare, då 

förhoppningarna med UPC, som redan konstaterats, är att skapa en gemensam, förutsägbar 

praxis för hela regionen. Patentets enhetliga karaktär åtgör således både patentets svaghet, och 

dess styrka.141 

 

4.4.2 Ogiltighetsförklaring i samband med ansökningsprocessen 

Som redan uppmärksammat får ett patent enhetlig verkan efter att ett befintligt EPC-patent 

registrerats som ett enhetspatent av EPO, vilket sker anmodan av patentinnehavaren. Patentet 

har alltså upprättats baserat på de regler som angivits i EPC. Reglerna om en nio månaders 

invändningsfrist efter att ett patent beviljats i artikel 99 EPC kommer att gälla även för 

                                                 
140 För liknande resonemang se Ballardini, 2015, s. 161. 
141 För liknande resonemang se Ballardini, 2015, s. 161. 
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enhetspatent.142 Det kommer fortfarande vara EPO som handlägger dessa invändningar, men 

överklaganden av invändningarna kommer istället att handläggas av UPC.143 Denna reglering 

har återgivits ovan i avsnitt 3.4.3 Detta innebära att rätten att söka skydd för uppfinningen 

förbrukas om en ogiltighetsförklaringstalan vinner får bifall i UPC. 

 

4.4.3 Ogiltighetsförklaring efter registrering om enhetlig verkan  

UPC kan besluta om giltigheten av ett patent när en talan om återkallelse av patentets 

godkännande handläggs inför domstolen, vilket framgår av artikel 65.1. I samma artikels andra 

stycke framgår även att domstolen endast får ogiltighetsförklara patentet med stöd av artikel 

138.1 och 139.2 i EPC, vilka listar de omständigheter under vilket ett återkallande av 

patenträttigheten kan bli aktuell. Dessa är desamma som gäller för EPC-patent innan dess 

jurisdiktion övergår till de nationella domstolarna, det vill säga under invändningsfristen, och 

inkluderar att uppfinningen i fråga inte är patenterbar enligt konventionen, beskrivningen av 

uppfinningen inte är tydlig nog eller att det fanns prioritet på uppfinningen för annan part. För 

ett patent under UPC:s jurisdiktion skulle en förlust i en process där motparten yrkar på 

ogiltighet innebära att patentet helt förlorar giltighet i hela UPC-området.144 Eftersom 26 av 28 

EU-medlemsstater deltar i samarbetet skulle patentet förlora giltighet i nästan 93 % av EU.  

 

Patentet upphör även om årsavgifterna inte betalas i tid.145 

  

                                                 
142 Pila, 2015, s. 52. 
143 Pila, 2015, s. 52. 
144 För liknande resonemang se Ballardini, 2015, s. 161. 
145 Artikel 11.2 patentförordningen. 
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5  Opt out enligt artikel 83 UPCA  
 

Något som kan konstateras efter att ha presenterat de två europeiska patentformerna är att det 

finns både likheter och olikheter mellan dem. Likheterna sträcker sig så långt som att båda 

patenten avses regleras av samma domstol i framtiden. Att UPC kommer få exklusiv 

jurisdiktion för både EPC- och enhetspatentet framgår av artikel 32.1 UPCA. I artikel 3 (c) och 

(d) UPCA framgår att UPCA är tillämpligt på alla EPC-patent som inte förfallit vid datumet 

UPCA träder i kraft, även de som beviljas efter detta datum och de som fortfarande avvaktar 

beslut från EPO eller blivit tilldelade ett ingivningsdatum. Kort sagt så faller alla giltiga och 

framtida EPC-patent inom UPC:s jurisdiktion då UPCA är direkt tillämpligt på dessa. 

 

Artikel 83 UPCA innehåller dock en möjlighet för en EPC-patenträttsinnehavare att, under en 

övergångsperiod om max 14 år, välja att undanhålla sitt patent från UPC:s jurisdiktion. Detta 

är alltså ett undantag till huvudregeln att alla EPC-patent hamnar inom UPC:s jurisdiktion.  

 

Under denna övergångsperiod kommer UPC vidare inte att ha exklusiv befogenhet att 

handlägga EPC-patent. Det kommer nämligen att finnas möjlighet för EPC-patentinnehavare 

att rikta sin talan till både UPC och de designerade staternas nationella domstolar.146 

 

Artikelns tredje stycke lyder ”Unless an action has already been brought before the Court, a 

proprietor of or an applicant for a European patent […] shall have the possibility to opt out from 

the exclusive competence of the Court.” En förutsättning för att ett patent ska kunna företa en 

opt out ur domstolens exklusiva kompetens är således att begäran om detta sker innan en 

rättshandling involverande patentet i fråga tagits upp inför domstolen. Patentinnehavaren måste 

meddela UPC:s registreringsavdelning om att denne avser företa en opt out senast en månad 

innan övergångsperioden gått ut. Övergångsperiodens längd framgår av artikelns första punkt, 

där det står att perioden ska vara under sju år från och med att avtalet träder i kraft. I 83.5 

fastställs även en möjlighet till förläggning av övergångsperioden om ytterligare sju år ifall 

UPC:s administrativa kommitté bedömer att det finns intresse eller behov av det.  

 

Av största vikt är att observera att det som nu anförts endast gäller för EPC-patent, inte för 

enhetspatent. Den senare patentformen är alltid del av UPC:s exklusiva jurisdiktion.147 

                                                 
146 Callens, 2013, s. 86. 
147 UPC:s officiella hemsida, ’An Enhanced European Patent System’, s. 16. 
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Att en innehavare till ett EPC-patent väljer att nyttja sin rätt till opt out innebär som nämnt att 

patentet exkluderas från UPC:s exklusiva jurisdiktion. Lydelsen ”exclusive competence” har 

dock skapat förvirring. Innebär det att en opt out inte undantas domstolens kompetens helt och 

hållet, utan att kompetensen endast fördelas mellan UPC och de nationella domstolarna? Om 

så är fallet skulle ett patent som företagit en opt out fortfarande kunna vända sig till UPC om 

behov uppstår. Det är troligast att lydelsen avser att patentet undantas UPC:s kompetens helt 

och hållet.148 Innehavaren behåller således sin gamla rätt att föra process angående sitt patent i 

de nationella domstolarna, då patentet förblir i dessa domstolars jurisdiktion istället, även efter 

att övergångsperioden löpt ut.149 Kort sagt så innebär en opt out att EPC-patentet fortsätter att 

fungera som det gjort innan UPC inrättades. 

 

Ett patent kan endast gå ur domstolssamarbetets jurisdiktion i sin helhet, det finns alltså ingen 

möjlighet att endast söka opt out för delar av den patenterade regionen.150 En opt out kan dock 

dras tillbaka när som helst av patentinnehavaren, vad som skulle kunna kallas för en ”opt in”.151 

 

När övergångsperioden löpt ut upphör rätten till opt out för EPC-patent, vilket innebär att UPC 

därefter kommer njuta av exklusiv befogenhet för alla de EPC-patent som inte redan valt att stå 

utanför dess jurisdiktion. Det är dock i nuläget oklart om de patent som företagit en opt out 

kommer att återgå till UPC:s jurisdiktion efter att övergångsperioden gått ut, eller om de 

kommer att förbli utanför UPC:s jurisdiktion för alltid. 152   Den mest allmänt accepterade 

tolkningen av artikel 83 innebär att patenten kommer att fortsätta stå utanför UPC:s jurisdiktion 

även efter övergångsperioden.153 Enhetspatentet och EPC-patentet kommer regleras av samma 

regler och samma praxis i framtiden, och kommer av denna anledning troligtvis utvecklas till 

väldig snarlika system i framtiden, åtminstone rent tillämpningsmässigt sett. För blivande 

patenträttsinnehavare som inte vill att sina rättigheters tillämpning ska ske genom UPC återstår 

då endast att söka efter individuella nationella patent.154 

  

                                                 
148 Advokatbyrån Bird & Birds hemsida, ’The effect of an opt out under article 83 of the agreement on a unified 

patent court on jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions’. 
149 För liknande resonemang se Ballardini, 2015, s. 160. 
150 För liknande resonemang se Ballardini, 2015, s. 161. 
151 UPC:s officiella hemsida, ’An Enhanced European Patent System’, s. 16. 
152 Pila, 2015, s. 181-183. 
153 Pila, 2015, s. 181. 
154 Pila, 2013, s. 210. 
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6 Kommersiella och rättsliga avvägningar 
 

Ett av detta arbetes mest centrala syften är att diskutera några kommersiella och rättsliga 

avvägningar som kan vara intressanta vid valet av patentform. Det finns säkerligen lika många 

kommersiella och rättsliga avvägningar att företa som det finns patent och uppfinningar, där 

allt från patentinnehavarens avsikter med patentet till dennes ekonomiska styrka och situationen 

på den relevanta marknaden spelar roll. Trots detta tycks vissa argument för och emot de olika 

vägvalen förekomma mer frekvent än andra. Dessa avvägningar kommer att presenteras i 

nedanstående avsnitt och de kommer att utgöra basen för arbetets avslutande analys.  

 

Det fördjupade patentsamarbetet innebär en omfattande förändring av den europeiska 

patenträtten. Istället för ett alternativ för ett renodlat europeiskt patentskydd så kommer det i 

framtiden att finnas tre vägar att välja mellan för att skydda sin uppfinning inom Europa. Dessa 

tre vägar är som följer: 

• Enhetspatent. Patentinnehavaren väljer att delta i det fördjupade samarbetet, och 

omvandlar sitt patent till ett med enhetligverkan. 

• EPC-patent inom UPC:s jurisdiktion. Patentinnehavaren finner sig i det nya 

domstolssystemet och låter sitt patent bestå som ett europeiskt patent, med den 

avgörande skillnaden att det omfattas av den nya domstolens jurisdiktion. 

• EPC-patent med opt out. Patentinnehavaren tar avstånd från det fördjupade samarbetet 

genom att låta sitt patent bestå som ett EPC-patent men kräver en opt out ur UPC. 

Det är alltså inte så enkelt som valet mellan ett EPC-patent och ett enhetspatent, utan om 

patentinnehavaren beslutar för att nöja sig med ett EPC-patent måste denne fortfarande besluta 

sig om han eller hon vill att patentet ska omfattas av UPC:s jurisdiktion eller ej. 

 

6.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är en ofantligt viktig aspekt att begrunda när en patentinnehavare ska besluta sig 

för hur denne bäst ska agera i samband med de aktuella förändringarna i patenträtten. Ett 

rättssäkert system kräver att en viss nivå av förutsägbarhet finns. Med förutsägbarhet så menas 

att de individer som omfattas av det relevanta rättssystemet i så stor utsträckning som möjligt 

ska ha möjlighet att förutse officiella instanser, så som domstolars, agerande.155 Detta innebär 

                                                 
155 Keirsbilck, 2009, s. 92-93. 
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ingen garanti till att veta utfallet av en process på förhand. Om så var fallet skulle processen i 

fråga vara helt irrelevant. 

 

Ett av UPC:s syften är att skapa en gemensam praxis som hoppas vara enhetlig oberoende av i 

vilken regional domstol en tvist handläggs. Tanken med detta är att skapa en större 

förutsägbarhet patentinnehavare.156 En innehavare av ett EPC-patent utanför UPC:s jurisdiktion 

måste hålla koll på respektive designerad stats rättsordningar och praxis, vilket både är svårt 

och tidskrävande. I jämförelse behöver innehavaren till ett enhetspatent endast tillförskaffa sig 

kunskap om ett juridiskt system. Detta underlättar förutsägbarheten. Att ett enhetligt tillämpat 

patentsystem skulle vara mindre förutsägbart än ett system som bygger på 38 olika 

rättsordningars olika tillämpningar framstår tämligen osannolikt.  

 

Med detta sagt så finns det saker som talar emot att enhetspatentet skulle vara så förutsägbart 

som det hoppas att vara, åtminstone under patentformens första år. Anledningen till detta är 

avsaknaden av konkret praxis som föreligger just nu. Då UPC är en helt ny domstol är det oklart 

hur rätten kommer att utvecklas och se ut i framtiden.157 Alla beslut domstolen kommer att 

företa kommer vara prejudicerande till en viss grad, åtminstone till en början. Ett oklart rättsläge 

innebär en väldig osäkerhet för innehavare till patent som ligger inom UPC:s jurisdiktion. Att 

inleda en intrångstalan kan i värsta fall leda till ödesdigra konsekvenser eftersom kärande inte 

har någon egentlig aning om hur domstolen kommer att resonera.  Även om UPC med största 

sannolikhet inte kommer ta allt för stora avsteg från tidigare etablerad praxis från EPO och de 

nationella domstolarna så ter det sig säkrare att invänta UPC:s nya praxis innan 

patentinnehavaren beslutar att omvandla sitt patent till ett enhetspatent. En patentinnehavare 

som uppgraderar sitt EPC-patent till ett enhetspatent har ingen möjlighet att skydda sig mot 

potentiellt skadlig praxis från UPC. Förutsägbarheten kommer dock troligtvis att öka allt 

eftersom UPC skapar mer praxis, men det är inte ett dåligt antagande att många innehavare till 

EPC-patent till en början kommer välja att utnyttja möjligheten till opt out för att undvika denna 

oförutsägbarhet.158  

 

                                                 
156 Se ingressen till UPCA s. 4. 
157 Kluwer Patent Blog, ’Preparing for the Unified Patent Court – Opt out or stay in?’.  
158 Ballardini, 2015, s. 28. 
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Med detta sagt så ska inte risken att UPC börjar tillämpa skadlig eller väsentligt annorlunda 

praxis från den som nu råder överdrivas.159 

 

6.2 Opt out 

Valet av opt out eller opt in är nära besläktat till frågan om förutsägbarhet. Innehavarens 

anledningar till att vilja delta eller avstå från domstolssamarbetets jurisdiktion kan variera 

beroende på en uppsjö olika omständigheter som råder för den enskilda innehavaren. I detta 

avsnitt kommer argumenten för- och emot opt out presenteras, vilket innebär att dessa endast 

är applicerbara på valet av EPC-patentform, inte enhetspatent. 

 

Det kanske mest påtagliga argumentet för en opt out är, som ovan nämnts, risken den enhetliga 

tillämpningen av ett negativt utfall i domstolen innebär för patentinnehavaren. Den enhetliga 

tillämpningen av domstolens domar är som bekant dess mest eftertraktade aspekt, men 

domstolens största styrka är även dess största svaghet. Uttrycket all eggs in one basket kan 

användas för att beskriva domstolens beslut i förhållande till patentens giltighet. Det är lättare 

att bära alla ägg i en korg vid ett tillfälle, istället för att gå flera gånger, men vinsten i detta 

måste alltid ställas mot risken ifall korgen går sönder, eller bäraren tappar den. På samma sätt 

måste fördelarna med att kunna få en rättsligt bindande dom inom hela EU med endast ett 

förfarande ställas emot konsekvenserna en förlust i en sådan process skulle innebära. 

 

Risken att förlora mer än patenthavaren räknat med känns dock sannolikt mer avskräckande i 

nuläget än vad den kommer att göra sju år i framtiden. Efter UPC fyllt i den rådande avsaknaden 

av praxis torde den risk som en patentinnehavare kan förknippa med UPC minskas. Som 

konstaterat i ovanstående avsnitt så finns en risk att många EPC-patentinnehavare kommer att 

företa en opt out just på grund av den osäkerhet som avsaknaden av praxis innebär. Om 

rättsläget klarnar upp kan patentinnehavaren dock företa en opt in i domstolssamarbetet igen, 

vilket i sig kan medföra diverse strategiska fördelar.160 

 

Ett alternativ för de parter som väljer att inte gå ur domstolssamarbetet men som inte heller 

riktigt litar på den nya domstolen är att ta sin tvist till en skiljedomstol istället. Artikel 31 UPCA 

föreskriver att ett centrum för medling och skiljeförhandling ska upprättas för de patent som 

                                                 
159 Kluwer Patent Blog, ’A view on Unified Patent Court predictability: uncertainty is no reason to opt out, wait 

and see’ 
160 IPcopy:s hemsida, ’Law in the Global Margetplace – Hogan Lovells Annual Patent Conference’. 
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faller inom avtalets ramar. Det kan tänkas att antalet mål som går till skiljedomstol kommer att 

öka inledningsvis.161 

 

Det finns naturligtvis även positiva aspekter med att förbli inom UPC:s jurisdiktion. UPC har 

själva angett diverse fördelar. Utöver patentets enhetliga verkan i samtliga deltagande stater så 

menar de att när domstolen väl kommit igång med sina avgöranden så ska rättstillämpningen 

inom domstolens hela jurisdiktion komma att bli mer förutsägbar än den som finns i nuläget, 

med olika rättsordningars spretande avgöranden. En annan fördel tros bli att 

handläggningstiderna kommer att bli kortare än i många enskilda staters domstolar.162  

 

6.3 Kostnader 

Att hålla nere sina kostnader är av stort intresse i så gott som alla typer av kommersiellt gångbar 

verksamhet, inte minst för affärsverksamheter som äger immaterialrätter i form av patent. 

Patentets syfte är, åtminstone från en patentinnehavares perspektiv, trots allt skydda en 

uppfinning på ett sådant sätt att innehavaren erhåller ensamrätt till produkten i fråga. Varför 

skulle en patentinnehavare gå igenom allt besvär och lägga så mycket tid och pengar på att 

upprätthålla ett skydd om denne inte var intresserad av att tjäna pengar på sin investering, det 

vill säga patentet? Även om patentinnehavare inte utnyttjar sitt patent i särskilt stor 

utsträckning, utan i främsta rummet avser att undanhålla tekniken från konkurrenter eller dylikt 

så motiveras detta med all säkerhet av ett ekonomiskt intresse. Detta innebär att det så gott som 

alltid borde vara intressant för en patentinnehavare att hålla kostnaderna till ett minimum. 

 

Som redan konstaterats så är ett av enhetspatentens mest centrala syften att förbilliga 

patenteringsförfarandet inom EU. Ett billigare patentsystem torde innebära att fler uppfinnare 

väljer att skydda sina produkter, speciellt mindre kommersiellt gångbara produkter eller 

företagare utan allt för omfattande finansiella medel, då ett billigare patentskydd ökar chansen 

att den ökade vinsten vid försäljningen ensamrätten förhoppningsvis leder till går jämt ut eller 

överträffar kostnaden för skyddet i sig. På sikt hoppas detta öka Europas, och specifikt EU:s, 

konkurrenskraft gentemot andra patentgiganter, som USA och Japan.163 

 

                                                 
161 Utrecht Journal of International and European Law:s hemsida, ’Cross-Border Patent Disputes: Unified Patent 

Court or International Commercial Arbitration?’. 
162 UPC:s officiella hemsida, ’An Enhanced European Patent System’, s. 18. 
163 Europaparlamentets officiella hemsida, ’Parliament approves EU unitary patent rules’.  
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Kostnaderna som uppkommer i samband med själva ansökan skiljer sig inte åt mellan de olika 

patentformerna, då registreringsprocessen är detsamma fram till att patenthavaren inställer sin 

önskan att få sitt patent omvandlat till ett med enhetlig verkan.164  Denna aspekt påverkas 

således inte av patentreformen. Det som istället kommer att skilja de två olika europeiska 

patenten åt är främsta översättningskostnaderna, kostnader för patentombud, årsavgifter och 

kostnader som uppkommer om en process avseende patentet inleds. Av dessa är endast 

domstolsrelaterade kostnader av väsentlig vikt för valet av opt out eller opt in, medan övriga 

kostnader i främsta rummet hänför sig till valet av patentform. 

 

6.3.1 Översättningskostnader 

Då både EPC-patent och enhetspatent är internationella patentformer så förekommer ett flertal 

olika officiella språk i respektive patentforms medlemsstater. För att ett EPC-patent ska bli 

giltigt i de designerade staterna så måste det valideras, det vill säga diverse översättningar måste 

inlämnas till respektive stats patentverk. Detta innebär i värsta fall att en person som söker ett 

patent behöver översätta sitt patent till det aktuella språket i ett dussintal stater som ett 

patentskydd söks i. Detta resulterar i ett omfattande arbete, vilket självfallet medför avsevärda 

kostnader.  

 

Europeiska kommissionen har upprättat en kostnadsjämförelse för de olika patentformerna, där 

det framgår att översättningskostnaderna potentiellt är den överlägset största utgiften för 

upprättandet av ett patentskydd, åtminstone för EPC-patent. Kommissionen menar att 

totalkostnaden för att upprätta ett EPC-patent kan uppgå till 32 119 €, var av 20 145 € hänförs 

till översättningskostnader. Samma kostnad för ett enhetspatent uppskattas vara 6 425 € 

respektive 4 725 € under och efter övergångsperioden för översättningar, där 2380 € respektive 

680 € hänförs till översättningskostnader.165 För en patenträttsinnehavare som vet att denne 

kommer att behöva företa många översättningar baserat på sitt val av designerade stater ter sig 

valet av enhetspatent ofantligt mycket mer fördelaktigt av kostnadsskäl. Denna besparing blir 

även högre ju fler stater som designeras, speciellt om de designerade staterna omfattar många 

av de 17 stater som inte omfattas av Londonöverenskommelsen. 

 

                                                 
164 Europeiska kommissionens officiella hemsida, ’Cost comparison: ”Classic” European Patent versus new 

Unitary patent’. 
165 Europeiska kommissionens officiella hemsida, ’Cost comparison: ”Classic” European Patent versus new 

Unitary patent’. 
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6.3.2 Övriga valideringskostnader 

Kostnaden att validera ett EPC-patent i respektive designerad stat varierar beroende på reglerna 

i respektive designerad stat. På samma sätt som översättningskostnader inte alltid blir aktuella 

i vissa stater så blir inte övriga valideringskostnader alltid aktuella heller. En kostnad som inte 

är helt sällan uppkommer i samband med validering är dock utlägg för patentombud. I vissa 

länder är officiella patentombud ett krav för att ens få validera ett patent.166 I och med att 

patentinnehavaren troligtvis inte har särskilt omfattande kunskap om respektive designerat 

lands rättssystem kan patentombud även vara ett taktiskt beslut, då det underlättar 

valideringsprocessen och reducerar risken att något blir fel.167 Då dessa kostnader helt beror på 

antalet designerade stater och vilka stater det faktiskt handlar om så är det svårt att uppskatta 

denna kostnad annat än att den, som de flesta juridiskt betingade kostnader, kan bli tämligen 

omfattande.168 Dessa kostnader tros inte vara lika omfattande för enhetspatent.169 

 

6.3.3 Årsavgifter 

Årsavgifterna för ett EPC-patent utgörs av de årsavgifter som de designerade staternas har 

upprättat för sina nationella patent.170 Då olika stater har olika storlekar på sina årsavgifter blir 

avgiftens storlek beroende av vilka stater som designerats. Desto fler stater som inkluderats i 

ECP-patentansökningen, desto högre årsavgift. Enhetspatent å andra sidan betalas endast till en 

enda aktör; EPO. EPO har lagt fram ett förslag för bedömningen av hur stor avgifterna ska vara. 

Förslaget kallas för ”True Top 4”, och innebär att årsavgifterna sätts till den gemensamma 

årsavgiftskostnaden hos de fyra mest patentsökta staterna i de deltagande medlemsstaterna.171 

Enhetspatents årsavgift kommer även att vara progressiv, det vill säga att de ökar med tiden, 

vilket framgår av artikel 12.1 patentförordningen. Patentet kommer av denna anledning ha en 

väldigt låg årsavgift till en början, för att i slutet av den skyddsbara perioden sluta på en 

förhållandevis hög årsavgift. 

 

                                                 
166 PRV, ’Val av patentombud’. 
167 Se Bernitz, 2013, 185. 
168 Europeiska kommissionens officiella hemsida, ’Cost comparison: ”Classic” European Patent versus new 

Unitary patent’. 
169 Europeiska kommissionens officiella hemsida, ’Cost comparison: ”Classic” European Patent versus new 

Unitary patent’. 
170 Se PRV officiella hemsida, ’Betalning av årsavgifter i samband med validerade EP-patent’. Jfr även med 

brittiska regeringens officiella hemsida ’Renew a patent’. 
171 EPO:s officiella hemsida, ’Unitary Patent – An attractive option for the renewal fees’. Se även D Young & 

Co Intellectual Property:s hemsida, ’True Top 4’ fee schedule: EPO announces decision on unitary patent fees’. 
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True top 4-förslaget kan innebära en lägre avgift för innehavare av enhetspatent i förhållande 

till EPC-patentets årsavgift, som istället är gill samtliga designerade stater som vanliga 

nationella patents årsavgifter. Detta är dock beroende på vilka, och hur många, medlemsstater 

ett EPC-patent riktar sig mot. För den som har för avsikt att söka patent i många länder innebär 

ett enhetspatent ett väsentligt billigare skydd, men om en patenträttsinnehavare har för avsikt 

att endast söka skydd i två, tre eller fyra stater så kan det förbli billigare med EPC-patent, 

beroende på de nationella årsavgifterna i länderna i de designerade staterna.172 

 

6.3.4 Domstolskostnader 

Ett en patentinnehavare med ett EPC-patent som väljer att företa en opt out ur UPC:s 

jurisdiktion måste försvara sitt patent i varje designerad stat, precis som ett vanligt nationellt 

patent. Om en person mot förmodan sökt skydd i alla 28 av EU:s medlemsstater, så skulle detta 

i värsta fall kunna innebära processkostnader för 28 parallella processer. För ett enhetspatent 

eller ett EPC-patent som inte utnyttjat möjligheten till opt out resulterar alla typer av talan som 

hänför sig till patentet i endast en process. Det framstår tämligen uppenbart att 28 separata 

processer är dyrare att företa än endast en enda. Detta innebär naturligtvis enorma besparingar 

för ägaren till ett enhetspatent och EPC-patentet som inte företagit en opt out.  

 

6.4 Forumshopping 

När det kommer till frågan om var en process ska bedrivas finns det allt som oftast rättsregler 

att förhålla sig till. En något förenklad huvudregel för rättstvister är att de ska avgöras där 

tvisten uppstått eller där svaranden har sin hemvistelse, vilket är fallet inom den Europeiska 

patenträttens område och framgår av Artikel 2 och 5.3 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av 

den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

på privaträttens område. Om en tvist uppstått på flera ställen samtidigt eller den svarande har 

en hemvistelse på en annan ort än där tvisten uppstått uppstår en situation där det finns en 

möjlighet för käranden att välja forum, vilket ofta kallas för att forumshoppa. Med 

forumshopping menas att den kärande parten väljer att föra process i den mest fördelaktiga 

jurisdiktion eller domstol som finns att tillstå.173 Detta förfarande beskrivs inte sällan som något 

negativt, att den kärande utnyttjar och exploaterar systemet.174 Forumshopping kan dock ses 

                                                 
172 D Young & Co Intellectual Property, ’True Top 4’ fee schedule: EPO announces decision on unitary patent 

fees’. 
173 Garner, 2009, s. 726. 
174 Se bland annat Salles, 2014, s. 2 & jfr Koch, 2006, s. 294. 
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som något positivt för käranden i en tvist, då det potentiellt kan innebära ökade chanser i 

samband med processande. 175  Det kan av denna anledning vara av intresse för en 

patentinnehavare att ha möjlighet att forumshoppa, varför möjligheterna till detta i de olika 

patentsystemen kommer att presenteras. 

 

EPC-patents materiella rätt, det vill säga själva rättsverkningarna, behandlas som bekant av de 

designerade staternas egna rättsordningar. En intrångstalan kan som bekant föras i de behöriga 

domstolarna i den svarandes hemstat och i den stat intrånget i fråga skett. I praktiken står dock 

valet av forum vid en intrångstalan vanligen mellan de stater som ett intrång ansetts ha skett 

i.176 Det finns olika anledningar till att en patentinnehavare skulle välja ett specifikt forum för 

att bedriva en process om intrång. Det kan handla om att ett visst rättssystem som den kärande 

är extra införstådd i tillämpas just där eller att kvalitén och hastigheten på besluten i domstolen 

i fråga anses fördelaktiga för den kärande parten.177 Det kan även röra sig om de faktiska 

domstolskostnaderna. En ekonomiskt starkare part kan välja att föra process i en stat vars 

processer innebär högre kostnader än andra för att tvinga en ekonomiskt svagare part till 

förlikning.178 

 

Trots det som tidigare nämnts i detta arbete, att utfallen kan bli väsentligt olika i olika stater, 

finns det idag en tendens bland de EPC-anslutna staterna att låta sig inspireras av andra staters 

rättsordningar i processer som rör samma talan.179 En svensk domstol har inget intresse att 

döma stick i stäv med en tysk domstol bara för att, snarare tvärt om, eftersom det är fördelaktigt 

för hela EPC-systemet att patenträtten harmoniseras i så stor omfattning som möjligt, med eller 

utan det fördjupande samarbetet. En patentinnehavare som av någon anledning vet eller tror sig 

ha en fördel i en viss stat kan av strategiska skäl välja att inleda en intrångsprocess i denna stat 

först. Ett positivt utfall i denna process kan i så fall utgöra en typ av överstatlig praxis. Med 

denna logik kommer patentinnehavaren att ha en fördel i alla efterkommande processer efter 

att denne väl vunnit en första process. En vinst är på detta sätt även en indikator till den i 

intrångstalan svarande parten för hur utfallet kan komma att bli i framtida processer, vilket kan 

agera som ett bra påtryckningsmedel i potentiella förlikningar. 

                                                 
175 Koch, 2006, s. 294-295. 
176 Luginbuehl, 2011, s. 43. 
177 Luginbuehl, 2011, s. 47-48. 
178 Luginbuehl, 2011, s. 73. 
179 De engelska domstolarna har till exempel börjat röra sig från en tolkning av ordalydelsen av patentkraven mot 

en mer kontinental europeisk tolkning av effekten som beskrivs i kraven, se Waelde, 2009, s. 371-372. 
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Eftersom ett enhetspatent kommer att gälla i hela UPC:s jurisdiktion har en patentinnehavare 

rätten att vända sig till valfri lokal avdelning av domstolen med sin intrångstalan, förutsatt att 

det påstådda intrånget skett i någon av de medlemsstater som den lokala avdelningen täcker.180 

Detsamma gäller för EPC-patent som inte företagit en opt out, förutsatt att patentet är designerat 

och validerat i relevanta staterna i fråga. Den lokala avdelningens dom är sedan giltig i hela det 

UPC-området för enhetspatent, eller i de designerade stater som omfattas av UPC:s jurisdiktion 

i det senare fallet. Om en lokal avdelning visar sig bedöma vissa frågor på ett mer generöst sätt 

än andra avdelningar kan det vara ett strategiskt val att inställa talan till denna avdelning, eller 

undvika den om det istället är mer fördelaktigt i det aktuella fallet.181  

 

Det är däremot endast patentinnehavare som har möjlighet att forumshoppa på detta vis. En part 

som vill inleda en talan ogiltighetsförklaring måste istället alltid vända sig till den centrala 

divisionen. Av denna anledning kan UPC sägas vara väldigt patentinnehavarvänligt.182 

 

En patentinnehavare kan alltså forum shoppa även med det nya domstolssystemet. Till skillnad 

från det äldre EPC-systemet, som patent som företagit en opt out fortfarande tillhör, har det 

däremot fördjupade domstolssamarbetet en gemensam överinstans, i vilken sådana potentiella 

skillnader mellan de olika första instanserna kommer att undanröjas. 183  Forumshoppingen 

kommer därför troligtvis inte få så stor effekt på själva utfallet av processen, men vissa fördelar 

kan dock fortfarande uppstå genom ett strategiskt val av forum. Det kan till exempel vara 

fördelaktigt att välja ett forum där domstolens handläggningsspråk bäst överensstämmer med 

patentinnehavarens egna och det kan även vara så att de olika avdelningarna kommer att vara 

olika snabba i sin handläggning, vilket även det kan innebära strategiska fördelar.184 

 

Både patent som omfattas och inte omfattas av UPC:s jurisdiktion kommer såldes att ha tillgång 

till någon typ av forumshopping. De patentinnehavare som valt att stå utanför det fördjupade 

domstolssamarbetet har däremot kraftigare påtryckningsmedel till sitt förfogande i och med 

strategiska val av forum. Många av de fördelar forumshopping kan innebära försvinner i och 

med möjligheten att få en lokal avdelnings beslut överklagat i UPC:s besvärskammare. Vissa 

                                                 
180 Kluwer Patent Blog, ’Basics of the Unitary Patent system. Part 7: Forum Shopping and bifunction fear’. 
181 Jfr Pila, 2015, s. 184. 
182 Kluwer Patent Blog, ’Basics of the Unitary Patent system. Part 7: Forum Shopping and bifunction fear’. 
183 Pila, 2015, s. 184-185. 
184 Pila, 2015, s. 185. 
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fördelar med forumshopping kvarstår dock, vilket innebär att valet att bli kvar i UPC:s 

jurisdiktion eller att uppgradera sitt patent till ett enhetspatent inte helt utesluter ekonomiska 

och rättsliga vinster forumshopping kan innebära.  
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7 Avslutande diskussion och analys 
 

Hur en uppfinnare väljer att skydda sin uppfinning beror på en uppsjö olika frågor som vilken 

typ av produkt det rör sig om, konkurrensen på den relevanta marknaden, prognostiserade 

intäkter av produkten i fråga, var kunderna finns och huruvida uppfinnaren äger några andra, 

nära besläktade, patent. Hur uppfinnaren ställer sig till de ovan angivna exemplen beror 

troligtvis bland annat på hur uppfinnaren avser utnyttja patentet. Om patentinnehavaren har för 

avsikt att själv producera och sälja produkten i fråga kommer dennes avvägningar bli 

annorlunda från en uppfinnare vars intention istället är att licensera ut rätten att producera och 

sälja uppfinningen eller sälja eller byta patentet mot andra materiella och immateriella 

tillgångar, och istället tillgodogöra sig en vinst på så sätt. Affärsverksamheter av olika slag har 

olika parametrar att utgå ifrån vid valet av skyddsform och kommer av denna anledning inte 

nödvändigtvis att dra samma slutsatser i frågan om hur bäst de ska skydda sig. 

 

Det finns alltså inget allmänt vedertaget, objektivt korrekt svar för vad som är mest fördelaktigt 

för en näringsidkande patentinnehavare. Nedan kommer dock några av de mest påtagliga 

aspekter som en patentinnehavare bör överväga att diskuteras och vägas emot varandra. Dessa 

avvägningar är som bekant rättssäkerhet, valet av opt out, kostnader och möjligheten till 

forumshopping.  

 

För att undvika att behöva jämföra tre olika valmöjligheter på samma gång kommer denna 

diskussion att delas upp i en del som jämför EPC-patent och enhetspatent, och en del som 

jämför EPC-patenten inbördes. 

 

7.1 EPC-patent eller enhetspatent? 

Som redan nämnt har jag uppmärksammat tre vägar inom den europeiska patenträtten att 

skydda en uppfinning med; enhetspatent, EPC-patent med UPC:s jurisdiktion eller EPC-patent 

med opt out. Trots de omfattande likheterna mellan registreringsförfarandet för dessa tre 

patentformer finns en avgörande skillnad redan i registreringsskedet. Tillskillnad från de två 

EPC-patentsvariationerna har enhetspatentet ett krav på att samtliga UPCA-anslutna stater 

designerats i den initiala EPC-patentansökan som registreringen för enhetspatent ligger till 

grund för, och att patentkraven är identiska mellan dessa stater. En uppfinnare som avser att 

skaffa ett enhetspatent måste således ta tänkt på detta redan innan EPC-patentansökan lämnats 
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till EPO. Det första steget i processen att välja europeisk patentform är alltså att besluta sig för 

huruvida ett enhetspatent är rätt väg att gå eller ej. 

 

Det finns många fördelar med ett enhetspatent, men en blivande patentinnehavare måste vara 

varse att patentformen inte är lämplig under alla omständigheter. Om ett patent endast kommer 

att utnyttjas i Sverige säger det sig självt att ett normalt nationellt patentskydd är mer 

kostnadseffektivt, då patentinnehavaren slipper betala avgifter för att skydda patentet i fler 

marknader än vad som är nödvändigt. Om patentet istället kommer att utnyttjas på flera 

marknader blir det en helt annorlunda situation, och patentinnehavaren kommer att vara 

tvungen att besluta sig om denne vill skydda sig med ett enhetspatent eller EPC-patent.  

 

Det är här problematiken kring viktningen av de rättsliga och kommersiella aspekterna uppstår. 

Om uppfinnaren avses skaffa skydd i väldigt många stater blir troligtvis ett enhetspatent 

billigare, i och med att en enhetspatentinnehavare endast betalar årsavgifter baserat på True top 

4, till skillnad från innehavare till EPC-patent, som måste betala årsavgifter till samtliga stater 

som designerats. Detta innebär att en innehavare till ett EPC-patent som designerats i de stater 

som utgör True top 4 och ytterligare en stat kommer att betala mer i årsavgifter än vad 

innehavaren till ett enhetspatent kommer att göra för hela UPC-regionen. Om det istället rör sig 

om ett EPC-patent med tio, eller rent av tjugo designerade stater så blir årsavgifterna 

astronomiska i förhållande till enhetspatentet. Det är dock inte endast årsavgifterna som 

påverkas av valet av patentform. Även avsevärda översättnings och valideringskostnader 

tillkommer för EPC-patent. Om patentinnehavaren tror eller rent av vet att denne kommer att 

bedriva många processer innebär enhetspatentet även att dessa processer inte längre behöver 

bedrivas i samtliga designerade stater. Detta bör leda till avsevärda besparingar i form av 

rättegångskostnader.  

 

Mikroekonomisk logik skulle i dessa fall diktera att det rationella beslutet är att skaffa ett 

enhetspatent, då patentinnehavaren får ett större täckningsområde för en mindre peng än med 

ett EPC-patent. Patentinnehavaren har på så sätt maximerat sina resurser. 

 

Problemet är att kostnaden inte är den enda relevanta aspekten att beakta. För en 

patentinnehavare som av någon anledning, till exempel oro kring rättssäkerheten, inte vill att 

sitt patent ska ligga inom UPC:s jurisdiktion kan de extra kostnaderna det skulle innebära att 

låta sitt patent förbli ett EPC-patent kanske motiveras. I och med att enhetspatentssystemet och 
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UPC är nya företeelser finns det osäkerhet avseende dess tillämpning, och osäkerhet innebär 

inte sällan en risk. Att betala mer i form av årsavgifter för att kringgå denna risk skulle alltså 

kunna ses lite som en försäkring. Det måste dock finnas en gräns där risken inte motiverar 

prislappen för denna ”försäkring”. Denna punkt variera säkerligen beroende på vem 

patentinnehavaren i fråga är, framförallt avseende dennes ekonomiska styrka. Ett större företag 

har så klart råd att betala mer än ett mindre för att reducera potentiella risker. 

 

Det finns större möjligheter att konstruera egna strategiska processlösningar med 

forumshopping inom EPC-systemet. För patentinnehavare som baserar sin processföring vid 

intrång på strategisk forumshopping innebär enhetspatentet en någon försämrad valfrihet än 

EPC-systemet. Om patentinnehavaren till exempel har för vana att utnyttja en specifik stats 

rättssystems höga processkostnader för att tvinga svarandesidan till förhandlingsbordet 

försvinner en väsentlig taktisk fördel för denne med enhetspatentssystemet. För att detta ska bli 

en avgörande faktor i valet av patentform så måste den aktuella patentinnehavaren ha vetskap 

om att denne kommer att bedriva många processer, och att de strategiska val av forum som sker 

faktisk är till sådan fördel att det motiverar högre kostnader i många andra led av 

patentprocessen. 

 

Ju högre kostnaden blir för bibehållandet av ett EPC-patent, desto mer skulle bör valet luta åt 

enhetspatent. Jag tror att en patentinnehavares rädsla för vad ett enhetspatent egentligen 

kommer att innebära måste ställas i förhållande till de extra kostnader ett EPC-patent skulle 

medföra. I och med att enhetspatentet växer fram ur det redan existerande EPC-systemet och 

UPC:s domare alla kommer ha sina rötter i olika nationella rättsordningar torde inte UPC:s 

rättsliga bedömningar skilja sig särskilt mycket från rättstillämpningen som nu råder i de 

nationella domstolarna. 

 

Observera att valet att skaffa ett enhetspatent endast är möjligt för nyregistrerade patent, varför 

valet mellan enhets- och EPC-patent inte är aktuellt för äldre, redan existerande patent. 

 

7.2 EPC-patent och valet av opt out 

För en blivande patentinnehavare som uteslutit enhetspatent som skyddsform och konstaterat 

att EPC-patent är rätt väg att gå kvarstår valet mellan att bestå inom EPC:s jurisdiktion eller att 

företa en opt out. UPC medför en mängd fördelar, så som lägre processkostnader, ökad 

rättssäkerhet i framtiden och ett patentinnehavarvänligt system ur forumshoppingshänseende. 
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För en patentinnehavare som på förhand vet om att det kommer uppstå många processer kring 

patentet i fråga, om det till exempel finns mycket konkurrens och andra snarlika patent på 

marknaden i fråga, är det troligen ekonomiskt fördelaktigt att bestå inom UPC:s jurisdiktion.  

 

Att slippa processa i flera stater om samma intrång kan förvisso innebära en extrem besparing, 

men risken finns som alltid att patentet blir förklarat ogiltigt om svarande parten yrkar på detta, 

vilket i sådana fall skulle få effekt i hela UPC-regionen. Åter igen blir alltså en avvägning av 

risken med det nya systemet contra andra relevanta aspekter så som kostnader relevant.  

 

Som nämnt i ovanstående avsnitt innebär det faktum att UPC är en helt ny domstol ett visst 

mått av osäkerhet. Om ett patent är en verksamhets livsblod, är det verkligen värt risken att 

ansluta sig till ett helt obeprövat system, trots dess fördelar? För en patentinnehavare som själv 

producerar och säljer sina produkter innebär ett ogiltighetsförklarande att dennes ensamrätt 

upphör. Såvida inte ett annat, äldre, patent äger ensamrätt i frånvaro av den före detta 

patentinnehavarens patent kan denne fortfarande sälja sina produkter, om dock med mer 

konkurrens än tidigare. Men för en patentinnehavare som helt förlitar sig på patentet för 

inkomst, så som en licensgivare, skulle en centraliserad ogiltighetsförklaring kunna vara en 

nådastöt för hela verksamheten. För licensgivande patentinnehavare är alltså valet av opt out 

huruvida en opt out ska ske eller ej viktat till fördel för opt out.185 

 

Frågan om opt out ska genomföras eller ej kan således inte besvaras med ett simpelt ja eller nej, 

då det varierar från verksamhet till verksamhet. I och med att det inte finns lika uppenbara 

kostnadsfördelar i valet av EPC-patentform som i valet mellanenhetspatenten och EPC-

patenten så finns det mindre som talar för att bli kvar inom UPC:s jurisdiktion. Det framstår för 

mig som onödigt att chansa på det nya systemet när möjligheten att skydda sig från denna risk 

faktiskt finns, vilket i detta fall innebär en opt out. EPC-systemet som det ser ut idag har funnits 

i över fyrtio år, och har fungerat bra. I och med att en opt out inte nödvändigtvis är en permanent 

åtgärd, då det finns möjlighet till att företa en opt in igen under hela övergångsperioden i 

enlighet med artikel 83.4 UPCA, så kan det vara taktiskt att undvika risken med det nya 

systemet, åtminstone till en början. Att ingå i UPC:s jurisdiktion kan absolut medföra stora 

fördelar för en patentinnehavare, men i och med att det finns fyrtio år av empirisk erfarenhet av 

att EPC-systemet i sin nuvarande utformning faktiskt fungerar vet en patentinnehavare om vilka 

                                                 
185  Se Ballardini, 2015, s. 161 för liknande resonemang. 
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risker denne tar med detta system, vilket inte är fullt lika sant med det nya systemet, där samma 

empiriska data avseende hur den gällande rätten kommer att se ut saknas.  

 

Av denna anledning framstår det som taktiskt fördelaktigt att företa en opt out ur det fördjupade 

domstolssamarbetet till en början. Detta gäller speciellt för patentinnehavare vars 

affärsmodeller skulle lida oreparerbar skada vid en centraliserat ogiltighetsförklaring i samband 

med en process i UPC, så som licensgivare. När systemet väl visat sig pålitligt och så 

förutsägbart som det utgett sig för att vara kan patentinnehavaren återansluta sig i UPC-

samarbetet igen.  

 

7.3 Slutsatser 

Inget absolut eller allmänt applicerbart svar om vem som bör söka vilken typ av patent kan 

dessvärre ges, då variablerna som spelar in i detta beslut inte alltid är desamma för alla 

patentinnehavare. De kanske mest påtagliga aspekterna att beakta kommer dock i de flesta fall 

troligtvis att vara rättssäkerhet och kostnader. Kostnadsbetingade frågor är de kanske mest 

uppenbara och enklaste att analysera och dra slutsatser kring. Alla de övriga avvägningarna 

som är av intresse i detta arbete aktualiserar minst en kostnadsrelaterad aspekt. Genom att inte 

riskera att låta sitt patent omfattas av UPC försäkrar sig patentinnehavaren att en centraliserad 

ogiltighetsförklaring inte kommer att ske, men förlorar potentiella besparingar avseende 

rättegångskostnader om en opt out företas. De riskerar även att förlora giltighet på vissa 

marknader som kanske inte skulle förlorats om UPC haft jurisdiktion, vilket skulle leda till 

bortfall av inkomst, och således blir en kostnadsfråga. Likaså kan en part som har för vana att 

forumshoppa kan få till stånd väsentligt lägre kostnader med hjälp av ett skickligt tillämpande 

av de forumshoppingsstrategier som finns att tillstå.  

 

Rättsliga och kommersiella avvägningar innebär däremot inte endast rent kostnadsbetingade 

aspekter, utan faktorer så som risk spelar även en avgörande roll för hur ett patent mest effektivt 

tillämpas. Enorma kostnadsbesparingar motiverar enligt min mening inte ett patent som är 

otillämpbart, eller som innebär en osäkerhet av sådan grad innehavaren knappt vågar utnyttja 

skyddet. 

 

I och med att ett enhetspatent inte kostar särskilt mycket i förhållande till hur geografiskt 

omfattande det är kan det finnas skäl för en uppfinnare att välja denna patentform även om den 

tilltänkta marknaden inte omfattar samtliga UPCA-anslutna stater. För en uppfinnare som inte 
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har för avsikt att företa en opt out eller tillämpa några av de forumshoppingsrelaterade strategier 

som är unika för EPC-patent kan det bli billigare att skaffa ett enhetspatent, även om 

uppfinningen egentligen endast avses tillverkas och säljas i en handfull stater.  

 

För patentinnehavare som inte är fullt lika sålda på idén om en enhetlig tillämpning av sitt patent 

inom EU måste en avvägning mellan nackdelarna och fördelarna med respektive system 

genomföras. Ju fler marknader och större region en patentinnehavare avser skydda sin 

uppfinning i desto mer talar de rent ekonomiska aspekterna för ett enhetspatent. För stora 

företag som har för avsikt att marknadsföra sina produkter i hela EU kommer enhetspatentet av 

denna anledning vara rätt väg att gå i många fall.186 

 

För företag som inte har behov av så gott som hela EU som marknad är enhetspatentet inte en 

lika överväldigande fördelaktig affär ur ren kostnadsmässig synpunkt. För mindre patent och 

för patentinnehavare som är oroliga för UPC:s framtida rättstillämpning blir ett potentiellt opt 

out mer attraktivt. En av huvudanledningarna till att det framstår som ett klokt val att initialt 

företa en opt out är att möjligheten till att upphäva detta beslut finns i form av att 

patentinnehavaren när som helst under övergångsperioden kan gå med i domstolssamarbetet 

igenom genom att företa en opt in. Om patentinnehavaren istället väljer att inte företa en opt 

out och blir indragen i en process i UPC så upphör rätten till att genomföra en opt out även i 

framtiden, vilket framgår av artikel 83.3. Det är alltså möjligt att ändra sig och rätta till det 

potentiella misstag som det kanske visat sig vara att avstå från UPC:s jurisdiktion i framtiden 

om en opt out sker, men så är nödvändigtvis inte fallet om patentinnehavaren väntar för länge 

med att genomföra en opt out. Valet kan nämligen ha blivit gjort åt patentinnehavaren vid det 

laget.  

 

Det framstår dock inte som helt osannolikt att enhetspatentsystemet kommer bli rättssäkrare, 

billigare och mer användarvänligt än EPC-patentsystemet i framtiden. I och med att EPC-patent 

som huvudregel inkluderas i UPC:s jurisdiktion rör sig utvecklingen mot en mer integrerar och 

harmoniserad patenträtt inom Europa, vilket torde innebära att europeiska patent med eller utan 

enhetlig verkan kommer att tillämpas på ett enhetligt vis. Tiden som det är möjligt att företa en 

opt out ur domstolsstamarbetet är som bekant begränsad, då det endast rör sig om en 

                                                 
186 Se bland annat resonemanget i underrubriken ’Who might use the system?’ WIPO Magazine, ’Making sense 

of Europe’s Unitary Patent’. 
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övergångsperiod, varför status quo i framtiden kommer att bli att UPC kommer att ha exklusiv 

befogenhet på samtliga EPC-patent, så väl som enhetspatenten.  

 

Just nu kan det framstå som att den europeiska patenträtten är mer komplicerad och svårförstådd 

än någonsin, men om allt går som planerat bör framtidens europeiska uppfinnare kunna utnyttja 

en ny patentform, vars registreringsförfarande liknar det vi har idag, men vars rättstillämpning 

förenklats och förtydligats väsentligt. 
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