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Lag
om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a §, sådan den lyder i lag 1695/1995,
ändras 3 och 5 §, rubriken för 2 kap., 7 § 1 mom., 44 § 2 och 5 mom., 48 §, 57 § 2

mom., 65 §, 66 § 1 och 2 mom., 70 b och 70 d §, 70 h § 1 mom., 70 i § och 70 l § 2 mom.,
av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 407/1980 och 295/2006, rubriken för 2 kap. sådan

den lyder i lag 243/1997, 7 § 1 mom., 70 b § och 70 h § 1 mom. sådana de lyder i lag
743/2011, 57 § 2 mom. sådant det lyder i lag 717/1995, 65 § och 66 § 1 och 2 mom. såda-
na de lyder i lag 101/2013, 70 d § sådan den lyder i lag 593/1994, 70 i § sådan den lyder i
lag 1695/1995 och 70 l § 2 mom. sådant det lyder i lag 896/2005, samt

fogas till 44 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. och det ändrade 5
mom. blir 4—6 mom., till lagen en ny 64 §, i stället för den 64 § som upphävts genom lag
101/2013, till lagen en ny 64 a §, till 66 §, sådan den lyder i lag 101/2013, ett nytt 3 mom.,
varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 70 g §, sådan den lyder i lag 1695/1995, ett
nytt 2 mom., till 70 h §, sådan den lyder i lag 743/2011, ett nytt 2 mom., varvid det nuva-
rande 2—4 mom. blir 3—5 mom. och till lagen ett nytt 9 c kap. som följer:

3 §
Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär, med de undantag som anges nedan,

att ingen annan än patenthavaren utan dennes lov får utnyttja uppfinningen genom att 
1) tillverka, bjuda ut, bringa i omsättning eller använda ett patentskyddat alster eller

föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål,
2) använda ett patentskyddat förfarande eller, om han känner till eller borde ha känt till

att förfarandet inte får användas utan patenthavarens lov, bjuda ut det för användning här
i landet, 

3) erbjuda, bringa i omsättning eller använda ett alster som framställts direkt genom ett
patentskyddat förfarande eller föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa än-
damål.

Ensamrätten innebär även att ingen annan än patenthavaren inte utan dennes lov får ut-
nyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte är berättigad att
utnyttja uppfinningen sådant medel för uppfinningens utövande här i landet som hänför
sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet
känner till eller borde ha känt till att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande
av uppfinningen. Är medlet en i handeln allmänt förekommande vara, gäller det som sägs
ovan i detta moment endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker på-
verka mottagaren till en handling som avses i 1 mom. Vid tillämpning av bestämmelserna
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i detta moment ska såsom berättigad att utnyttja uppfinningen inte anses den som utnyttjar
uppfinningen på ett sätt som nämns i 3 mom. 1, 3, 4 eller 6 punkten.

Ensamrätten omfattar inte
1) utnyttjande som inte sker yrkesmässigt,
2) utnyttjande av ett patentskyddat alster som av patenthavaren eller med dennes sam-

tycke bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte pa-
tenthavaren har berättigade grunder att motsätta sig ytterligare utsläppande på marknaden
av alstret,

3) utnyttjande av uppfinningen för experiment, som avser själva uppfinningen,
4) undersökningar eller prövningar eller åtgärder som föranleds av de praktiska kraven,

vilka behövs för ansökan om försäljningstillstånd för ett läkemedelspreparat och vilka gäl-
ler en uppfinning som hänför sig till läkemedelspreparatet i fråga,

5) beredning på apotek av läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilda fall eller åt-
gärder med sålunda berett läkemedel,

6) användning av biologiskt material i syfte att odla fram, upptäcka eller utveckla nya
växtsorter, eller

7) de handlingar och den användning av insamlad information som tillåts enligt artik-
larna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG on rättsligt skydd för
datorprogram.

5 §
Utan hinder av patent får en uppfinning utnyttjas på ett utländskt fartyg, luftfartyg eller

annat samfärdsmedel för dess behov, när det tillfälligt eller oavsiktligt inkommer till Fin-
land.

Reservdelar och tillbehör till luftfartyg får utan hinder av patent införas till landet och
användas här för reparation av ett utländskt luftfartyg.

2 kap.

Behandlingen av en nationell patentansökan och invändningsförfarandet

7 §
Ansökan om patent görs skriftligen hos patentmyndigheten. Patentmyndigheten ska

föra diarium över inkomna patentansökningar.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Visas det att en i patentregistret antecknad licens eller panträtt har upphört att gälla, ska
anteckningen om den avföras.

Om ett patent har utmätts, ska patentmyndigheten anteckna detta i patentregistret på an-
mälan från utmätningsmannen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om någon hos patentmyndigheten begärt att anteckning ska göras i patentregistret om

att ett patent har överlåtits till honom eller att han förvärvat en licens eller panträtt, och var
han då i god tro beträffande sin rätt, är tidigare överlåtelse av patentet eller upplåtelse av
rätt därtill till någon annan inte gällande mot honom, om den andra inte innan dess har bett
att få sitt förvärv antecknats i patentregistret.

48 §
Den som utnyttjade en patentsökt uppfinning yrkesmässigt här i landet när handlingarna

i ansökningsärendet blev offentliga har, om ansökningen leder till patent, rätt att erhålla
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tvångslicens till utnyttjandet, om synnerliga skäl föreligger och han saknat kännedom om
ansökningen och det inte heller skäligen kan anses att han skulle ha kunnat skaffa sig kän-
nedom om den. Rätt att erhålla tvångslicens till utnyttjandet har under motsvarande förut-
sättningar även den som vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkes-
mässigt i Finland. Tvångslicensen kan avse även tiden innan patentet meddelades.

57 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Den som uppsåtligen begår patentintrång ska för patentförseelse dömas till böter. För
patentförseelse döms även den som i strid med bestämmelser i det i Bryssel den 19 febru-
ari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol uppsåtligen gör intrång i den rätt
som ett europeiskt patent som hör till avtalets tillämpningsområde medför. För patentför-
seelse döms inte, om gärningen utgör ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i
strafflagen (39/1889).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

64 §
Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknads-

domstolen.
I marknadsdomstolen handläggs även mål som gäller rätten till en uppfinning för vilken

europeiskt patent har sökts enligt den europeiska patentkonventionen (FördrS 8/1996). En
förutsättning för att ett sådant mål ska handläggas i marknadsdomstolen är att svaranden
har hemvist i Finland eller att käranden har hemvist i Finland och svaranden inte har hem-
vist i en stat som hör till den europeiska patentkonventionen. Ett sådant mål handläggs i
marknadsdomstolen även i det fallet att parterna i tvisten har avtalat att marknadsdomsto-
len är behörig domstol i ärendet. 

En tvist som avses i 2 mom. får inte tas till behandling i marknadsdomstolen, om samma
tvistefråga mellan samma parter är anhängig i en domstol i en annan stat som anslutit sig
till den europeiska patentkonventionen. Om behörigheten hos denna utländska domstol
har bestridits, ska marknadsdomstolen skjuta upp behandlingen av målet tills behörighets-
frågan har avgjorts i den utländska domstolen genom ett lagakraftvunnet avgörande.

I övrigt bestäms eller föreskrivs det särskilt om marknadsdomstolens internationella be-
hörighet.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknads-
domstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

64 a §
En lagakraftvunnen dom som en domstol i en stat som anslutit sig till den europeiska

patentkonventionen har meddelat i en tvist som avses i 64 § 2 mom. kan verkställas i Fin-
land. En dom som gäller den som söker europeiskt patent kan dock inte verkställas i Fin-
land, om stämningshandlingarna inte har delgivits honom på behörigt sätt eller om han
inte har haft tillräckligt med tid att förbereda sig för domstolsbehandlingen.

65 §
Vid sidan av marknadsdomstolen handlägger även den enhetliga patentdomstolen, på

det sätt som bestäms i avtalet om en enhetlig patentdomstol, mål som gäller europeiska
patent. 

Bestämmelser om anhängighet och käromål som har samband med varandra mellan
marknadsdomstolen och den enhetliga patentdomstolen finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område.
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Marknadsdomstolen får inte ta till behandling ett mål där den enhetliga patentdomsto-
len enligt avtalet om en enhetlig patentdomstol har exklusiv behörighet.

66 §
Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör

intrång i den ensamrätt som ett patent medför samt åtal för en patentförseelse som avses i
57 § 2 mom. och ett brott som avses i 62 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 64 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett
ersättningsyrkande enligt 58 § eller ett yrkande enligt 59 §, när yrkandet framställts med
anledning av det brott som avses i åtalet.

Om den enhetliga patentdomstolen enligt avtalet om en enhetlig patentdomstol har ex-
klusiv behörighet att handlägga ett privaträttsligt yrkande som följer av ett brott, får det
inte handläggas i samband med brottmålet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

70 b §
Ansökan om tilläggsskydd och om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för

läkemedel görs hos Patent- och registerstyrelsen. Ett tilläggsskydd som Patent- och regis-
terstyrelsen meddelat har rättsverkan i Finland.

70 d §
Ett tilläggsskydd ger samma rättigheter som patentet och fråga om det gäller samma be-

gränsningar och skyldigheter.

70 g §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Om ett europeiskt patent är sådant att ett ärende som gäller det ska handläggas i den en-
hetliga patentdomstolen, gäller för det skydd som det europeiska patentet ger bestämmel-
serna i kapitel V i del I i avtalet om en enhetlig patentdomstol.

70 h §
Ett europeiskt patent har ingen rättsverkan i Finland, om inte patenthavaren inom tre

månader från den dag då Europeiska patentverket kungjort att det europeiska patentet har
meddelats, till patentmyndigheten har gett in den översättning av det europeiska patentet
som avses i 3 mom. och betalat fastställd avgift för publicering av översättningen. Beslutar
Europeiska patentverket att ett europeiskt patent ska upprätthållas i ändrad avfattning, gäl-
ler det som sägs ovan även handlingar med ändrad avfattning.

Trots tidsfristen enligt 1 mom. har ett europeiskt patent rättsverkan i Finland, om de åt-
gärder som avses i 1 mom. vidtas inom tre månader från det att en ansökan om registrering
av enhetligt patentskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patent-
skydd har avslagits så att det inte längre går att söka ändring i avgörandet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

70 i §
Vad 71 a § 1 mom. föreskriver ska på motsvarande sätt tillämpas på ingivande av över-

sättning enligt 70 h § 1 eller 2 mom. och på betalning av publiceringsavgift. Om det med
stöd av 71 a § 1 mom. beslutas att en åtgärd ska anses vidtagen inom utsatt tid, ska patent-
myndigheten utan dröjsmål kungöra detta på finska och svenska.

Har någon, efter att tidsfristen enligt 70 h § 1 eller 2 mom. har löpt ut men innan den
kungörelse som avses i 1 mom. utfärdas, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmäs-
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sigt i Finland eller vidtagit väsentliga åtgärder i detta syfte, får han den rätt som anges i
71 c § 2 och 3 mom.

70 l §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Betalas inte årsavgiften för ett europeiskt patent enligt 1 mom. och 41 §, tillämpas vad
som föreskrivs i 51 §. Den första årsavgiften förfaller dock till betalning först den sista da-
gen i den tredje månaden efter den månad då patentet meddelades. Vid tillämpningen av
70 h § 2 mom. förfaller dessutom den första årsavgiften till betalning först den sista dagen
i den månad som infaller tre månader efter den dag då ändring inte längre kan sökas i ett
avgörande om avslag på registrering av enhetligt patentskydd.

9 c kap.

Europeiskt patent med enhetlig verkan

70 v §
Med europeiskt patent med enhetlig verkan avses i denna lag ett patent som Europeiska

patentverket har beviljat enligt den europeiska patentkonventionen och som har enhetlig
verkan med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om ge-
nomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd och rådets
förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa
ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang.

Ett europeiskt patents enhetliga verkan registreras i registret för enhetligt patentskydd,
som administreras av Europeiska patentverket.

Bestämmelser om det skydd som ett europeiskt patent med enhetlig verkan ger finns i
kapitel V i del I i avtalet om en enhetlig patentdomstol.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på europeiska patent med enhetlig verkan endast
om det föreskrivs särskilt om det i denna lag. 

70 x §
På europeiska patent med enhetlig verkan tillämpas beträffande Finland bestämmelser-

na i 4 § om föranvändarrätt, bestämmelserna i 45—50 § om tvångslicens och bestämmel-
serna i 70 a—70 d § om tilläggsskydd.

På ett europeiskt patent med enhetlig verkan, som enligt artikel 7 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för
att skapa ett enhetligt patentskydd som förmögenhetsobjekt ska behandlas som ett natio-
nellt finskt patent på hela det område patentet gäller, tillämpas bestämmelserna i 43 och
44 § om överlåtelse och licens samt pantsättning samt bestämmelserna i 52 § 5 mom. och
53 §.

I 44 § avsedda anteckningar om europeiska patent med enhetlig verkan görs i det regis-
ter för enhetligt patentskydd som administreras av Europeiska patentverket.

70 y §
När enhetlig verkan har registrerats för ett europeiskt patent saknar patenthavarens åt-

gärder enligt 70 h § rättsverkan.
Har patentmyndigheten kungjort att en översättning getts in i enlighet med 70 h § 5

mom. ska patentmyndigheten i en situation som avses i 1 mom. utan dröjsmål kungöra att
patenthavarens åtgärder enligt 70 h § saknar rättsverkan. Patentmyndigheten ska göra an-
teckningar om detta i patentregistret och se till att eventuella översättningar som getts in i
enlighet med 70 h § 5 mom. inte längre hålls tillgängliga för allmänheten.

————
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Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 8 januari 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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