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Sammanfattning 

Efter många års kompromissande kommer ett Europeiskt patent med enhetlig verkan (EU-patent) 

att införas. Tillsammans med skapandet av en enhetlig domstol, kallad Unified Patent Court 

(UPC), kommer EU-patentet säkerställa en enhetlig patenträttslig tillämpning i alla deltagande 

länder. I denna uppsats görs först en genomgång av vad EU-patent respektive patent enligt The 

European Patent Convention (EPC-patent) innebär och hur tvister hanteras. Sedan förs en 

diskussion kring skillnaderna och deras påverkan på ett fiktivt företag inom 

bilsäkerhetsbranschen.  

 

EU-patentet kommer materiellt inte särskilja sig i någon större utsträckning från det nuvarande 

EPC-patentet. De stora skillnaderna kommer istället att vara den förenklade 

ansökningsprocessen, minskade kostnader och det geografiska skyddsomfånget. Vid beviljande 

av EU-patent får patentet verkan i samtliga deltagande länder. Systemet kommer emellertid 

medföra en stor osäkerhet till en början eftersom det är nytt och därmed saknas praxis. Dessutom 

finns en viss rädsla för så kallade patenttroll som med EU-patent kommer få möjlighet att 

tillskansa sig patent för nästan hela EU.  

 

UPC förväntas innebära minskade kostnader i samband med rättsprocesser. Dessutom är målet 

att förutsägbarheten och följdriktigheten ska vara lika hög oavsett i vilket av de deltagande 

länderna rättsprocessen sker. Än en gång är dock bristen på praxis ett problem eftersom EU-

ländernas praxis inom patentfrågor ser olika ut och det kan inte förutsägas hur domstolen 

kommer förhålla sig till dessa skillnader.  

 

För det fiktiva företaget är förenklingen och de minskade kostnaderna med EU-patentet 

lockande. De osäkerheter som finns innan EU-patentet och UPC har hunnit utvecklats ordentligt 

och praxis byggts upp innebär emellertid en risk. De ekonomiska fördelarna kommer 

förmodligen inte att kunna väga upp risken under de första åren. Därför kommer företaget 

troligen att avvakta för att se att EU-patentet och framförallt UPC erbjuder ett tillfredsställande 

skydd.  
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UPC    Den enhetliga patentdomstolen 

UPC-avtalet     Avtalet om en enhetlig patentdomstol 16351/12 

Översättningsförordningen  Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Patentsystemet inom Europeiska Unionen (EU) är idag uppbyggt så att den som vill skydda en 

uppfinning kan söka ett europeiskt patent1 alternativt nationella patent. EPC-patentet bygger på 

European Patent Convention (EPC) som har tillträtts av alla EU-länder samt ett antal andra 

länder, totalt 38 stycken. Ansökningar om EPC-patent granskas och godkänns av det europeiska 

patentverket (EPO) och skyddet omfattar de stater som den sökande angivit i sin ansökan. För 

giltighet måste dock EPC-patentet valideras i alla dessa stater och de flesta kräver en 

översättning av ansökan till ett av landets nationella språk. Rättsverkan av EPC-patentet är i 

princip samma som ett nationellt patent, det vill säga att skyddsomfång, giltighet och så vidare 

regleras av de nationella lagarna i varje land. Om en tvist uppstår prövas den i nationell domstol. 

  

Eftersom detta system är både dyrt och komplicerat för den patentsökande så har det länge 

diskuterats på EU-nivå att införa ett europeiskt patent med enhetlig verkan2 som ska gälla i de 

deltagande medlemsstaterna. Efter många år av kompromisser införs EU-patentet i början av 

2015. EU-patentet är resultatet av ett fördjupat samarbete mellan 25 medlemsstater. Det ska även 

instiftas en enhetlig patentdomstol (UPC) som ska säkerställa en enhetlig tillämpning. Detta 

kommer medföra konsekvenser för företag som har intresse av att patenträttsligt skydda sina 

uppfinningar inom EU. De materiella reglerna kommer dock i stort sett vara oförändrade, så 

vilka konsekvenser kommer egentligen uppstå? 

 

Mot bakgrund av detta finns det ett intresse av att undersöka konsekvenserna ur ett 

företagsperspektiv. För att kunna ta detta perspektiv har ett fiktivt företag skapats. Vårt företag 

utvecklar säkerhetsapplikationer inom bilindustrin och verksamheten är beroende av det skydd 

som patent ger. Företaget går bra och har stabila finanser och har sedan tidigare ett antal patent. 

Produkten som företaget nu ska ansöka om patent för uppfyller kriterierna för att vara 

patenterbar. Den är specifik för bilmarknaden, relativt lätt att kopiera och behöver därför ett 

heltäckande skydd. Det är därför viktigt för företaget att få patenträttsligt skydd i de länder där 

                                                
1 I denna uppsats har valts EPC-patent för tydlighetens skull. 
2 Termen EU-patent kommer användas för enkelhetens skull, men detta är inte det officiella namnet eftersom inte 

alla medlemsstater deltar. 
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företagets marknad och konkurrenter finns, men en avvägning måste också göras mot vad 

skyddet kostar. För att ge företaget en viss verklighetsförankring har det undersökts hur de tre 

största företagen inom bilsäkerhet brukar utforma sin geografiska patentstrategi för Europa. (Det 

vill säga i vilka länder inom EPC de brukar söka skydd.) Som utomstående finns inte tillgång till 

information om hur och varför de har utformat sina strategier, men det som kan utläsas är var de 

vanligtvis söker skydd. På bilsäkerhetsmarknaden är de tre största företagen svenska Autoliv, 

japanska Takata och amerikanska TRW.3 Dessa tre företag söker vanligtvis patentskydd i alla 

EPC-länder.4 På grund av detta har det fastställts att vårt företag har tidigare sökt patent i alla 

EPC-länder. För att tydliggöra vilka konsekvenser den nya lagstiftningen kommer att ha för den 

här typen av företag kommer rättsläget utredas både före och efter den nya lagstiftningens 

ikraftträdande. Således kommer reglerna kring EPC- och EU-patent utredas.  

1.2 Problemformulering 

- Vad kommer den nya lagstiftningen att tillföra företaget i form av rättsligt skydd? 

- Hur kommer företagets möjlighet att beivra intrång skilja sig vid patentintrång?  

- Hur kommer kostnaderna påverka valet mellan EPC-patent och EU-patent? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa de skillnader som införandet av ett europeiskt patent med 

enhetlig verkan kommer medföra för ett företag som verkar inom EU:s gränser. Vidare kommer 

en diskussion föras kring hur företaget kan uppnå ett så effektivt rättsligt skydd som möjligt i 

patentavseende.  

1.4  Metod 

Utgångspunkten för källmaterialet kommer vara Europaparlamentets och Rådets förordning nr 

1257/2012 (Patentförordningen), Avtalet om en enhetlig patentdomstol 16351/12 (UPC-avtalet) 

och Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 (Översättningsförordningen). På grund av att 

patentförordningen nyligen utkommit finns det doktrin och rättspraxis enbart i begränsad 

omfattning. Därför kommer doktrin och praxis mest användas för att beskriva rättsläget innan 

införandet av EU-patentet och UPC medan delarna om den nya förordningen kommer baseras på 

ovan nämnda lagar. 

                                                
3 Annual Report 2012, Autoliv AB (http://www.autoliv.com/Investors/Financial%20Reports/AR2012.pdf).  
4 EPO patentsökning (http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP) (2014-04-29). 
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1.5 Avgränsning 

I denna uppsats kommer inte tas i beaktande det patentskydd som ges genom Patent Cooperation 

Treaty (PCT). Vid ansökan enligt PCT sammanställs en rapport och en rekommendation men 

sedan måste patentet beviljas i de länder som skyddet ska avse. Ett patent för Europa skulle alltså 

gå via EPO eller nationella patentmyndigheter. Dessutom är PCT ett globalt samarbete och vårt 

fokus kommer ligga på Europa. Det kommer inte heller diskuteras sökandet av svenskt nationellt 

patent eller nationellt patent i flera länder samtidigt. Eftersom vårt företag söker skydd i 38 

länder skulle nationella patent inte vara ett rimligt alternativ.  

2 Patent 

2.1 Vad är en uppfinning? 

I 1 § patentlagen (PL) och art. 52 och 53 i EPC förklaras begreppet uppfinning. En uppfinning är 

i en övergripande mening något industriellt användbart som främjar den industriella utvecklingen 

genom en konkret teknisk företeelse. Eftersom lagtexten inte ger en mer exakt definition får 

vidare förklaring istället hämtas från doktrin och praxis samt utifrån undantagen i 1-1 d §§ PL 

motsvarande art. 52.2 a-d EPC. I undantagen framgår att exempelvis naturlagar och 

datorprogram inte är patenterbara i sig själva. Det är dock möjligt att erhålla patent för den 

metod, funktion eller process som går att utvinna från ett datorprogram. Likaså går det att erhålla 

patent för den effekt eller användning en vetenskaplig upptäckt ger upphov till.5 

 

För att erhålla ett patent uppställs krav på teknisk effekt, reproducerbarhet och teknisk karaktär. I 

ansökan ska det framgå, så att en fackman kan uppfatta, vilket tekniskt problem som 

uppfinningen ska lösa och hur användandet av uppfinningen löser det problemet. Uppfinningen 

ska alltså ha teknisk effekt. Reproducerbarhet innebär att den tekniska effekten ska uppnås med 

säkerhet genom användandet av uppfinningen. Teknisk karaktär syftar till att uppfinningen ska 

ha industriell tillämpning men är som begrepp utvidgat till att även gälla exempelvis jordbruk. 

Utöver kraven på teknisk effekt, reproducerbarhet och teknisk karaktär krävs dessutom att 

                                                
5 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, upplaga 

12, Stockholm, 2011, s. 149-150. 
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uppfinningen uppfyller ytterligare två kriterier: nyhet och uppfinningshöjd. Kriterierna finns 

reglerade i 2 § PL som är överensstämmande med art. 54-56 EPC.6 

 

Nyhetskravet innebär att uppfinningen inte får omfatta något som var allmänt känt vid tiden för 

ingivelse av ansökan. Det finns dock två undantag från det absoluta nyhetskravet. Om 

offentliggörandet sker inom sex månader från att uppfinningen presenterats vid internationell 

utställning eller om offentliggörandet skett genom ett uppenbart missbruk mot den som söker 

patentet. Sökanden får dessutom diskutera uppfinningen med en mindre krets medarbetare eller 

rådgivare samt i vissa fall förhandla med företag utan att uppfinningen anses vara offentliggjord.7  

 

Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen måste skilja sig väsentligt från tidigare uppfinningar, 

vilket har stöd i 2 § PL och art. 52 i EPC. För att kunna avgöra om uppfinningshöjd föreligger 

används en fiktiv fackman. Fackmannen ska kunna klarlägga och bedöma skillnaden mellan 

uppfinningen och den närmast liggande tekniken. Den tekniska lösningen ska vara närliggande 

men inte så uppenbar för fackmannen att han själv kan antas lösa problemet utan uppfinningen. 

En relativt låg uppfinningshöjd kan accepteras om det kompenseras av ett stort tekniskt 

framsteg.8  

2.2 Ensamrätten 

Innehav av ett patent innebär en villkorlig rätt att själv kunna använda uppfinningen. Det innebär 

också möjlighet att förbjuda andra att använda uppfinningen. Ett patentintrång begås alltså om 

någon utan godkännande yrkesmässigt säljer, importerar eller tillverkar en patenterad 

uppfinning. Ett patentinnehav är dock inte likställt med ett ovillkorligt nyttjande av sin egen 

uppfinning. Till exempel kan lagar, myndighetsbeslut eller andra uppfinningar vara hindrande.9  

3 The European Patent Convention 

3.1 Innebörd 

EPC skapades för att förenkla för den som vill erhålla patentskydd i flera länder inom Europa. 

Konventionen antogs 1973 i München och började tillämpas 1977. Syftet med EPC är att genom 

                                                
6 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 155. 
7 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 156-158. 
8 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 158-160. 
9 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 168-169. 
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ett gemensamt förfarande kunna ansöka om och granska patent inom Europa och att 

godkännande sedan resulterar i ett EPC-patent. Patentet har dock inte enhetlig verkan, det vill 

säga att det inte har samma verkan i alla länder. Det finns emellertid vissa enhetliga drag 

exempelvis skyddstidens längd.10 

3.2 Geografiskt skyddsomfång 

EPC är en konvention som tillträtts av alla EU:s stater tillsammans med ett antal andra stater: 

Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Turkiet, Island, Norge, Republiken Makedonien, San Marino, 

Albanien och Serbien.11 Utöver dessa finns det även två så kallade extention states, Bosnien och 

Hercegovina samt Montenegro. För att ett EPC-patent ska bli validerat i en extention state krävs 

det ytterligare avgifter och uppfyllande av vissa formaliteter.12 EPC-patentet gäller i de länder 

där det har blivit validerat. Valideringen innebär en registrering i landet och i de flesta fall 

innebär det även att en kopia på patentskriften på landets officiella språk måste lämnas in till 

landets patentmyndighet.13 

3.3 Ansökningsprocess 

Ansökan om ett EPC-patent kan göras på två sätt. Det första är att lämna ansökan direkt till EPO. 

Det andra sättet innebär att ansökan lämnas till den institution som hanterar nationella patent. 

Det är dock bara möjligt om den nationella lagen tillåter det. I Sverige kan ansökan lämnas till 

Patent- och registreringsverket (PRV). En ansökan som lämnas nationellt ska ha samma effekt 

som om den hade lämnats in hos EPO samma datum.14 Den nationella institutionen måste sedan 

förmedla ansökningen till EPO inom en rimlig tid, annars anses ansökan tillbakadragen.15 Det 

går också att göra en ansökan enligt PCT och ange EPC som ett av destinationsländerna.16 

 

En ansökan till EPO måste innehålla: 

1.      En begäran om beviljande av ett EPC-patent 

2.      En beskrivning av uppfinningen 

                                                
10 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 153-154. 
11 EPO officiella hemsida (http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html#contracting) (2014-03-

28). 
12 Kur, Dreier s. 93. 
13 Kur, Dreier s. 104. 
14 Art. 75, 1a-b EPC.  
15 Art. 77.1-3 EPC.  
16 Kur, Anette, Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2013 s. 97. 
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3.      Ett eller flera patentkrav 

4.      Alla ritningar som refereras till i förklaringen eller patentkraven 

5.      En sammanfattning 

 

Vidare ska också kraven i Implementing Regulations uppfyllas.17 

 

Den viktigaste delen i ansökningen är patentkraven. Dessa ska nämligen definiera föremålet för 

patentet, det vill säga vilka tekniska delar som skyddet avser. Denna del måste därför vara klar 

och tydlig samt ha stöd i beskrivningen.18 Om patentet blir beviljat kommer skyddsomfånget 

definieras utifrån vilka patentkrav som gjordes i ansökan, dock kan beskrivningen och 

ritningarna användas för att tolka patentkraven.19 

 

En ansökan om EPC-patent görs i två steg. Efter första fasen måste den ansökande ta ett beslut 

om att gå vidare med sin ansökan och därmed betala en avgift för nästa granskning. Den första 

översynen innebär att EPO bedömer om ansökningen har gått rätt till och om den uppfyller alla 

formella krav. Sedan sammanställs en search report, vilket är en sammanställning av det som 

hittats rörande framförallt uppfinningens nyhetsvärde.20 EPO gör dessutom ett uttalande om 

patenterbarheten. Denna första fas avslutas med att ansökningen blir publicerad i Europeiska 

patenttidningen efter 18 månader.21 Om den ansökande väljer att fortsätta med 

ansökningsprocessen så inleds den andra fasen. Här görs en självständig granskning av 

patenterbarhetskriterierna och sedan fattas beslut om patentet ska beviljas eller ej.22 

 

Om någon, till exempel en konkurrent, motsätter sig beslutet kan det leda till överklagande, 

alternativt om den ansökande själv vill begränsa eller säga upp sitt patent leder det till revocation 

eller limitation proceedings.23 

                                                
17 Art. 78 EPC. 
18 Kur, Dreier s. 98. 
19 Art. 69 EPC. 
20 Guidelines for examination, part B, chapter II - 4. (http://www.epo.org/law-practice/legal-

texts/html/guidelines/e/b_ii_4.htm) (2014-04-10). 
21 Part 1, section D s.130 - How to get a European patent, Guide for applicants. 
22 Part 1, section D s.131 - How to get a European patent, Guide for applicants. 
23 Part 1, section D s.132-133 - How to get a European patent, Guide for applicants. 
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3.4 Verkan 

Ett EPC-patent har verkan i 20 år från och med den dag som ansökan lämnas in. Varje stat kan 

dock förlänga skyddet om den vill på grund av till exempel krig eller med anledning av att 

föremålet för patentet behöver bli godkänt i landet för att få användas.24 Patentet har sedan 

samma verkan som ett nationellt patent skulle ha haft i det landet där det har validerats. Det 

specificeras emellertid i EPC att om föremålet för patentet är en process ska patentet även 

skydda produkten av den processen.25 

3.5 Språkkrav 

EPO:s officiella språk är franska, engelska och tyska. Ansökningar om EPC-patent ska göras på 

något av dessa språk, alternativt översättas till något av dem. Det språk som ansökan görs på är 

också det språk som kommer användas under handläggningen. Juridiska och fysiska personer 

som har sin hemvist inom någon av kontraktsstaterna kan dock lämna in de dokument som måste 

lämnas inom en tidsgräns på det officiella språket i hemvistlandet. En översättning till ett av 

EPO:s officiella språk måste dock lämnas inom en viss tid. Ansökningen publiceras på 

handläggningsspråket. Patentkraven ska emellertid finnas på alla EPO:s officiella språk. 26 

 

Som redan nämnts kan stater vars officiella språk skiljer sig från EPO:s officiella språk begära 

att en översättning av hela patentskriften lämnas in till landets patentmyndighet. Denna 

översättning kan vara antingen på ett av landets officiella språk eller till ett specificerat språk. 

Översättningskraven i samband med validering har dock lättats upp en del på grund av en 

överenskommelse år 2000 mellan 16 av kontraktsstaterna; Agreement on the application of 

Article 65 EPC, även kallat Londonöverenskommelsen eftersom avtalet slöts i London.27 

Överenskommelsen innebär att de länder som har ett officiellt språk gemensamt med EPO avstår 

helt från rätten till att kräva en översättning till landets officiella språk enligt art. 65 EPC. Det 

innebär att den som vill validera sitt EPC-patent i England kan göra det på ett av EPO:s officiella 

språk utan att någon översättning till engelska är nödvändig. Resterande länder får välja ett av 

EPO:s officiella språk som de accepterar att patentskriften inlämnas på. Dessa stater kan likväl 

                                                
24 Art. 63.1-2b EPC. 
25 Art. 64, 1-2 EPC. 
26 Art. 14.1-6 EPC 
27 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 154. 

https://d.docs.live.net/8518010ae3263f99/Uppsatsen.docx#_ftn15
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alltid kräva att patentkraven översätts till landets officiella språk.28 Sverige har till exempel valt 

engelska. Det innebär att patentskriften kan vara på antingen svenska eller engelska men 

patentkraven måste vara översatta till svenska vid ansökan om patent i Sverige. Uppstår en tvist 

kan domstolen kräva att hela patentskriften översätts till svenska.29 

3.6 Kostnader 

Kostnaderna för ett EPC-patent är idag höga. I kostnaderna för ett patent ingår bland annat 

avgifter för ansökan, kostnad för översättningar av patentskriften, kostnad för patentombud och 

för att upprätthålla patentet samt årsavgifter. Det är svårt att ge några uppgifter om hur mycket 

de olika delarna kostar eftersom det varierar från fall till fall.  I doktrinen ges några uppgifter om 

vad kostnaden kan bli, men uppgifterna varierar. Per Gidlund anger i sin artikel i Mitt i juridiken 

från 2011 att kostnaden för att söka i alla EU:s medlemsländer alltså 27 länder skulle vara 290 

000 kr. Av denna summa uppgår enbart översättningskostnaderna till 207 000 kr.30 Bernitz, 

Karnell, Pehrson och Sandgren slår fast i sin bok att kostnaden skulle vara ca 300 000 för 

patentskydd i åtta stater i 10 år.31 På Europeiska kommissionens hemsida uppges att kostnaden 

för att söka patent i 27 länder är cirka 36 000 euro (cirka 323 435 kr32) och merparten av 

kostnaden är för översättning.33 Antalet stater som patentet ska gälla i har betydelse eftersom 

patentinnehavaren måste betala en årsavgift i varje stat där skyddet gäller. Valet av vilka stater 

inverkar därför också eftersom storleken på årsavgiften kan skilja sig. Dessutom påverkas 

kostnaden av hur många språk patentet måste översättas till. 

4 Europeiskt patent med enhetlig verkan 

4.1 Förhållande till EPC 

Europaparlamentet och rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att 

skapa ett enhetligt patentskydd är ett avtal under art. 142 EPC. Artikeln stipulerar att en grupp av 

kontraktsstater kan gemensamt avtala om att ett EPC-patent ska ha enhetlig verkan på deras 

                                                
28 Agreement on the application of Article 65 EPC, art.1. 
29 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 154. 
30 Gidlund, Per Klartecken för EU-patent, publicerad 27/6-2011, Mitt i juridiken (2014-03-19). 
31 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, s. 154. 
32 Riksbanken, växelkurs 1 SEK = 8,9843 EUR (http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-

valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&from=2014-04-23&to=2014-05-

23&f=Day&cAverage=Average&s=Comma#search) (2014-05-22). 
33 Europeiska kommissionens hemsida, patent- frequently asked questions. (2014-04-28) 

(http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/faqs/index_fr.htm#maincontentSec11). 
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territorier och att patent kan beviljas gemensamt för dessa länder.34 Ett sådant avtal ger gruppen 

av kontraktsstater möjlighet att tilldela ytterligare uppgifter till EPO och möjlighet att införa en 

speciell avdelning inom EPO som har hand om dessa uppgifter.35 

 

Det framgår av skäl 26 i Patentförordningen att införandet av EU-patentet inte bör påverka 

möjligheterna att söka patent enligt EPC. Det kommer alltså finnas fyra varianter för att få patent 

inom Europa:36 

 

– Söka nationella patent (Patentförordningen ska inte ersätta de nationella patentlagarna) 

– EU-patent 

– EPC-patent 

– EU-patent som dessutom har validerats i ett antal andra EPC-länder. 

 

EU-patentet kommer alltså inte att ersätta EPC-patentet utan den ansökande kommer kunna välja 

att antingen validera sitt EPC-patent i de 25 EU-länderna som anslutit sig till Patentförordningen, 

och därmed få en uppsättning nationella patent, eller välja att få ett EU-patent.37 Eftersom EPC 

innefattar fler stater än EU-patentet så kommer det också finnas en möjlighet att få sitt EU-patent 

men att samtidigt validera patentet i ett antal andra stater. EPC-patentet och EU-patentet kommer 

i dessa fall att samexistera.38 

4.2 Geografiskt skyddsomfång 

EU-patentet kommer att gälla i 25 länder, alltså alla EU:s medlemsländer med undantag för 

Italien, Spanien och Kroatien.39 Ett EU-patent har alltså verkan i alla 25 länder, det finns ingen 

valmöjlighet.  

                                                
34Art. 1.2 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande 

av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd, (Patentförordningen). 
35 Art. 143.1-2 EPC. 
36 Skäl 26 Patentförordningen. 
37 Callens, Pieter, Granata, Sam Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court, Alphen aan den 

Rijn, 2013, s. 22. 
38 Callens, Granata s. 22. 
39 Europeiska kommissionen hemsida, Unitary patent – ratification progress.  

 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm) (2014-04-01). 
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4.3  Ansökningsprocess 

Ansökningsprocessen kommer att vara densamma för EU-patent som för ett EPC-patent. Det 

kommer alltså vara EPO som administrerar och handlägger ansökan. Efter beviljande av EPC-

patent har den sökande en månad på sig att begära enhetlig verkan och därmed få ett EU-

patent.40 Endast ett EPC-patent som beviljas med samma patentkrav för alla deltagande 

medlemsstater kan få en enhetlig verkan, det vill säga kan bli ett EU-patent. Om patentkraven 

skiljer sig kommer patentet förbli ett EPC-patent och behöver därmed valideras i alla länder där 

skyddet ska gälla.41 

4.4 Verkan 

EU-patentet ska ha enhetlig verkan, det innebär att det ska ge lika skydd och ha samma 

rättsverkan i alla deltagande stater. Dessutom får det bara “begränsas, överlåtas, upphävas eller 

upphöra” i alla länder, det är alltså inte möjligt att upphäva patentet enbart i en stat. Däremot kan 

patentinnehavaren välja att licensiera enbart i vissa stater.42 EU-patentet får verkan i de 

deltagande medlemsstaterna vid den tidpunkt när EPO publicerar beviljandet av patentet i 

Europeiska patenttidningen.43 

 

Den enhetliga verkan definieras i art. 5 i Patentförordningen. Det framgår i punkt 1 att EU-

patentet ger patentinnehavaren rätt att förbjuda tredje part att begå handlingar som patentet 

skyddar mot i alla deltagande stater, men med undantag för vissa begränsningar. I punkt 2 

klargörs det sedan att rättighetens omfattning och begränsningar också ska vara enhetliga. Vilka 

handlingar som patentet skyddar mot enligt punkt 1 specificeras i punkt 3:44 

 

“De handlingar som patentet skyddar mot som avses i punkt 1 och de begränsningar som är 

tillämpliga är de som fastställts i den lagstiftning som tillämpas på europeiska patent med 

enhetlig verkan i den deltagande medlemsstat vars nationella lagstiftning är tillämplig på det 

europeiska patentet med enhetlig verkan som förmögenhetsobjekt i enlighet med artikel 7.”45 

 

                                                
40 Callens, Granata s. 23. 
41 Art. 3.1 Patentförordningen.  
42 Art. 3.2 Patentförordningen.  
43 Art. 4.1 Patentförordningen. 
44 Art. 5.1-3 Patentförordningen. 
45 Art. 5.3 Patentförordningen. 
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Formuleringen är något oklar men Callens och Granata har tolkat den som en hänvisning till 

Avtal om en enhetlig patentdomstol (16351/12) (UPC-avtalet) eftersom det framgår i skäl 

nummer 7 att Patentdomstolen ska ingå i ländernas rättssystem och UPC-avtalet kommer vara 

enhetligt för alla deltagande länder. Denna tolkning stöds också av att det i art. 25-27 UPC-

avtalet återfinns en lista på vad patentet skyddar mot.46 

 

Anledningen till att dessa regler finns i UPC-avtalet är för att EU-domstolen inte ska ha 

kompetens på området. Risken med att införa dessa regler i Patentförordningen är att det 

uniforma skyddet skulle kunna inräknas under art. 118 i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). I det fallet skulle EU-domstolen få kompetens vilket intresserade parter 

motsatte sig eftersom det ansågs att EU-domstolen inte har tillräckligt kunskap och kompetens 

på området. Det ansågs även att förhandsavgöranden skulle sakta ner patenttvister. Det är dock 

inte helt säkert att upplägget undantar all kompetens från EU-domstolen. Det finns fortfarande ett 

tolkningsutrymme.47 

4.5   Språkkrav 

Eftersom EPO beviljar EU-patent på samma sätt som EPC-patent så gäller samma 

översättningskrav för själva ansökan om EU-patent som gäller för ansökan om EPC-patent. 

Ansökan ska alltså lämnas på något av EPO:s officiella språk som är franska, tyska och engelska. 

Londonöverenskommelsen är tillämplig även vid ansökan om EU-patent. Steg har dock tagits för 

att minska kostnaderna.48  

 

Den stora förändringen är att förutom översättning vid ansökan så är huvudregeln att ingen 

ytterligare översättning ska behövas.49 Det finns två undantag till denna huvudregel. Det första 

undantaget är i händelse av tvist om ett påstått intrång i EU-patentet. Om en tvist uppstår ska 

patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran lämna en fullständig översättning av 

patentskriften. Den påstådde intrångsgöraren får välja att få patentetskriften översatt till ett av de 

officiella språken i antingen det medlemsland där intrånget påstås vara gjort eller det 

                                                
46 Callens, Gramata s. 27. 
47 Callens, Granata s. 26-27. 
48 Se vidare i avsnitt 4.6 om kostnader. 
49 Art. 3 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande 

av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (översättningsförordningen). 



 

16 
 

medlemsland där den påstådda intrångsgöraren är bosatt.50 Den behöriga domstolen kan även 

begära att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till domstolens 

handläggningsspråk.51 Gäller tvisten skadeståndskrav ska domstolen beakta och bedöma om den 

påstådda intrångsgöraren kan ha agerat utan att ha känt till eller rimligen borde ha känt till att 

agerandet var ett intrång i ett EU-patent. Speciellt om den påstådda intrångsgöraren kunde ha 

känt till eller borde ha känt till innan hon/han fått tillgång till översättningen av patentskriften. 

Detta ska ske särskilt i de fall när den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller mellanstort 

företag, en fysisk person eller ideell organisation, ett universitet eller en offentlig 

forskningsorganisation.52 

 

Det andra undantaget är under övergångsperioden. Än så länge är maskinöversättning till alla 

EU:s officiella språk inte möjlig. Därför har de deltagande medlemsstaterna enats om att det 

under en övergångsperiod behövs vissa krav på manuell översättning. Detta för att informationen 

om patenten skulle kunna nå ut till möjliga intrångsgörare. Övergångsperioden ska gälla från och 

med att översättningsförordningen träder i kraft. Efter sex år ska en oberoende kommitté bedöma 

om översättningsteknologi av tillräckligt hög kvalité är tillgänglig, men om de finner att så inte 

är fallet ska övergångsperioden fortsätta och ny bedömning ske vartannat år. Övergångsperioden 

ska dock högst vara 12 år.53 Övergångsbestämmelserna innebär att ansökan om ett EU-patent ska 

översättas till engelska om handläggningsspråket är franska eller tyska. Om 

handläggningsspråket är engelska ska patentansökningen översättas till något annat officiellt 

språk inom EU. Det är dock bara patentskriften på originalspråket som kommer ha rättsverkan, 

översättningarna har enbart ett informativt syfte.54 

4.6 Kostnader 

Det som är mest framträdande är att det bara kommer krävas en årsavgift jämfört med EPC där 

det krävs en årsavgift till varje land där patentet är validerat. Årsavgiften kommer att betalas till 

EPO.55 Det förutspås dock att årsavgiften kommer motsvara de sammanlagda årsavgifterna för 

cirka fem länder enligt EPC. Detta innebär att inom vissa industrier där det är vanligt att söka 

                                                
50 Art. 4.1 Översättningsförordningen.  
51 Art.4.2 Översättningsförordningen.  
52 Art. 4.4 Översättningsförordningen.  
53 Callens, Granata, s. 45. 
54 Art. 6.1-5 Översättningsförordningen. 
55 Art. 11 Patentförordningen. 
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patent i ett fåtal länder kommer inte EU-patentet minska årsavgiftskostnaderna.56   

 

En annan åtgärd som kommer att minska kostnaderna för den patentsökande är att den som 

lämnar in en ansökan till EPO på ett av EU:s officiella språk som inte är ett av EPO:s officiella 

språk har rätt att få översättningskostnaderna ersatta upp till ett visst tak. Detta gäller dock bara 

om den ansökande är ett litet eller medelstort företag, fysisk person, ideell organisation, 

universitet eller offentlig forskningsorganisation och som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga 

säte i en av unionens medlemsstater.57 Patentinnehavaren kommer dock inte erhålla någon 

ersättning från EPO för översättningskostnader i samband med tvist.58 

 

Europeiska kommissionen anser att kostnaderna för ansökan kommer att vara cirka 5 000 euro 

(cirka 44 922 kr59).60 Däremot finns det ingen uppskattning av om patentombudskostnaderna och 

kostnaderna för bevaka sin rätt kommer att minska.  

5 Tvister 

5.1 European Patent Convention 

Vid tvistemål rörande giltighet eller patentintrång, görs det ingen skillnad om patentet ifråga är 

ett nationellt patent eller EPC-patent. Tvistemålet är alltså i båda fallen hänvisat till nationell 

domstol i det land där intrånget eller giltighetsprövningen sker. Detta innebär att en 

patentinnehavare, vars patent är giltigt i flera medlemsländer, kan tvingas processa mot en 

motpart i flera olika länder samtidigt för ett enskilt patent. Den rättsliga verkan av ett EPC-patent 

kan därmed vara annorlunda i olika europeiska länder trots att patentet beviljats med stöd av 

samma regler, oavsett i vilket land det validerats.61  

 

Att behöva processa i många länder samtidigt blir givetvis kostsamt. Framförallt slår ökade 

kostnader mot mindre företag som inte har en budget som täcker kostnader för lokala advokater 

                                                
56 Cook, Trevor, The progress to Date with the Unitary European Patent and the Unified Patent Court for Europe, 

publicerad Nov. 2013, Journal of Intellectual Property Rights, vol. 18, s. 584-588. 
57 Art.5 Översättningsförordningen. 
58 Art.4.3 Översättningsförordningen. 
59 Riksbanken, växelkurs 1 SEK = 8,9843 EUR (2014-05-22). 
60 Europeiska kommissionens hemsida, patent- frequently asked question.. 
61 Luginbuehl, Stefan, European Patent Law Towards a Unified Interpretation Edward Elgar Publishing Limited, 

2011, s. 2. 
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och patentjurister samt rättegångsavgifter i flera länder. Företag kan tvingas bortprioritera vissa 

marknader helt för att undvika rättsprocesser där man kanske förlorar sitt patent. En sådan 

rättslig förlust kan i vissa fall bero på skillnader i rättstillämpningen mellan länder. Utnyttjandet 

av skillnaderna i rättstillämpning bidrar till vad som refereras som forumshopping.62  

  

I EPC-systemet tillåts parter, utom i de fall där exklusiv kompetens ska gälla enligt Rådets 

förordning nr 44/2001 (Bryssel I), gemensamt välja i vilket land de vill processa. Om inget annat 

framgår av Bryssel I ska den domstol parterna valt anses ha exklusiv kompetents. Skulle fallet 

vara att två domstolar handhar samma process måste den senare av dem vänta tills den förste 

beslutat om sin kompetens, det vill säga om målet ligger inom domstolens jurisdiktion. Den 

domstol där processen först inkom har företräde och ska behandla processen. Domstolen kan 

även besluta att processen faller utanför sin jurisdiktion. Domstolen är dock, enligt Bryssel 1, 

tvungen att ta upp målet för formell prövning och kan alltså inte hänvisa till en annan domstol 

för att den skulle vara bättre lämpad för processen.63 

5.2 Unified Patent Court 

För att kunna driva igenom och upprätthålla de nya EU-patenten kommer det behövas ett nytt 

system av domstolar för att behandla de tvistemål som väntas uppkomma. Därför kommer UPC 

grundas och påbörja sin verksamhet omedelbart efter det att UPC-avtalet träder ikraft. För att 

UPC-avtalet ska träda ikraft krävs att 13 medlemsländer undertecknar avtalet varav England, 

Tyskland och Frankrike måste ingå. Utöver det måste ändringar i Bryssel I göras. Bryssel I 

reglerar idag kompetensen hos medlemsländernas domstolar för patentrelaterade rättsprocesser. 

För tillfället beräknas ikraftträdandet ske under början av 2015.64 

  

De grundläggande syftena med en enhetlig domstol är att minska kostnader samt att 

förutsägbarheten och följdriktighet i domstolsbesluten ska vara så hög som möjligt för tvistemål 

rörande EU-patent. UPC kommer att ha generell exklusiv kompetens gällande civilrättsliga 

tvistemål relaterade till EU-patent samt beslut från EPO. Den exklusiva kompetensen finns 

                                                
62 Luginbuehl, s. 3. 
63 Kur, Dreier s. 487. 
64 Unitary patent – frequently asked questions (http://www.epo.org/law-practice/unitary/faq.html) (2014-04-15). 
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uttryckt i art. 32 i UPC-avtalet.65 

5.2.1 Domstolens uppbyggnad 

Det nya domstolssystemet kommer att bestå av två huvudorgan. Dessa två organ kommer att 

vara UPC och Administrativa kommittén. Den sistnämnda kommer att vara ett politiskt och 

legislativt organ. Syftet med kommittén är att ha kontroll över regelverket som UPC grundas på 

samtidigt som man understryker UPC:s självständighet genom att separera de två organen. Varje 

medlemsland kommer ha en representant i kommittén och varje representant kommer ha lika 

röstvärde. Det tyder på att UPC kommer präglas av självständighet gällande den strukturella 

organisationen.66 

 

UPC kommer bestå av en gemensam första instans, som kommer vara uppbyggd av en central 

avdelning och därutöver regionala och lokala avdelningar. Flera länder, exempelvis Tyskland, 

har ansett att första instansen skulle bestå av medlemsländernas nationella domstolar. Det finns 

dock flera anledningar varför det inte är att föredra. En viktig anledning är att många 

medlemsländer inte har den mängd erfarna patentdomare som väntas vara nödvändigt för att 

rättsprocesserna ska behandlas effektivt. Brister effektiviteten så stiger kostnaderna för parterna. 

Ett annat skäl är att de nationella domstolarna har olika regelverk för hur rättsprocessen går till, 

vilket gör att övergången till Överinstansrätten skulle se olika ut beroende på i vilket land 

processen inledningsvis förts. Det kanske viktigaste skälet är att det blir svårare att döma 

tillräckligt konsekvent om inte den första instansen består av en gemensam domstol med ett 

gemensamt regelverk och där olika nationella rättstraditioner inte har lika stor genomslagskraft. 

Med nationella domstolar ökar dessutom möjligheten för så kallad forumshopping.67  

 

Varje medlemsland har rätt att sätta samman antingen en lokal avdelning eller tillsammans med 

andra medlemsländer sätta upp en regional avdelning. Den centrala avdelningen kommer att ha 

sin bas i Paris men innefatta en sektion i London respektive München. Dessa tre sektioner 

kommer vara specialiserade i olika inriktningar och därför behandla olika typer av tvistemål. 

                                                
65 Harnett, Christopher, Wieker, Amanda, The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and 

Standardization, Challenge, and Opportunity, Publicerad Apr 2013, Intellectual Property & Technology Law 

Journal, vol. 25 issue 4, s. 15-18. 
66 Luginbuehl, s. 195. 
67 Luginbuehl, s. 196-198. (Se vidare om forumshopping i kapitel 6). 
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Sektionen i Paris kommer vara inriktad på ämnesområdena textil, transport, fasta konstruktioner, 

papper, elektricitet och fysik. Londonsektionen kommer vara inriktat på kemi, metallurgi samt 

human necessities och Münchensektionen kommer behandla fall inom mekanik, ljus, värme 

vapen och sprängningar. 68 

  

Överklagan ska göras till Överinstansrätten som kommer att ha sitt säte i Luxemburg, även 

registreringskontoret kommer att finnas där. I vissa fall kommer det finnas möjlighet att 

överklaga till EU-domstolen som också har sitt säte i Luxemburg. Det kommer även finns 

medlings- och skiljedomstolscenter med säte i Ljubljana och i Lissabon. Vidare kommer det 

finnas ett utbildningscenter för domare i Budapest.69 

5.2.2 Domarna och parternas representation 

I första instansen kommer en tekniskt kvalificerad domare och två stycken lagfarna domare att 

döma. Överinstansrätten är sammansatt av fem domare varav två av dem ska vara teknisk 

kvalificerade. Sammansättningen av domarna måste vara multinationell för samtliga instanser.70 

Två olika kommittéer har till uppgift att utnämna och granska kandiderande domare och sedan 

slutgiltigt besluta vem som blir domare. Dessa två kommittéer är den Rådgivande kommittén och 

den Administrativa kommittén. 71 Det kommer även införas en gemensam utbildning för domare. 

Domarna kommer som del av deras träning att träffas regelbundet för att diskutera aktuella 

patenträttsliga mål samt utvecklingen inom patenträtt.  En stor del av träningen innebär att 

domarna kommer att praktisera vid nationella domstolar som handhar många patentmål varje 

år.72 

 

UPC kommer att ha samma skyldighet som nationella domstolar att respektera EU:s lagstiftning. 

UPC:s första instans måste enligt art. 267 FEUF begära ett bindande förhandsbesked om hur 

EU:s lagstiftning bör tolkas, i de fall det anses nödvändigt. Vid Överinstansrätten är ett 

förhandsavgörande obligatoriskt när en sådan fråga uppkommer.73 

                                                
68 Harnett, Wieker s. 15-18. 
69 The UPC and its judges (UPC:s officiella hemsida) (http://unified-patent-court.org/about-the-upc/14-category-a) 

(2014-04-15). 
70 Harnett, Wieker s. 16. 
71 The UPC and its judges (http://unified-patent-court.org/about-the-upc/14-category-a) (2014-04-15). 
72Callens, Granata s. 81. 
73 Kur, Dreier s. 155. 
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Parterna vid tvistemål måste representeras vid UPC av antingen en advokat som är auktoriserad 

att processa vid domstol i ett medlemsland eller en europeisk patentjurist som innehar European 

Patent Litigation Certificate.74  

5.2.3 Avdelningarnas jurisdiktion 

Huvudregeln kommer vara att en process ska inledas i den lokala eller regionala avdelningen i 

anslutning till det medlemsland där patentintrånget skett. Det finns dock möjlighet att processa i 

det land där den svarande parten är etablerad, givet att detta land är ett medlemsland. I de fallen 

när en process om patentintrång inletts och motstämning angående patentets giltighet inkommit 

till samma lokala eller regionala avdelning kan den besluta att antingen behandla målet i sin 

helhet eller endast behandla frågan om patentintrång och låta frågan om giltighet behandlas av 

den centrala avdelningen. Ett sista alternativ är att med båda parternas medgivande låta hela 

målet behandlas av den centrala avdelningen. Rättsprocesser som endast behandlas av den 

centrala avdelningen är fristående giltighetsprövningar, declaration of noninfrigment och 

ersättningsskyldighet för licensinnehavare. Gällande EU-patent får beslut från UPC:s instanser 

effekt i samtliga deltagande medlemsländer. UPC:s beslut gällande EPC-patent kommer i sin tur 

få effekt i de länder där patentet validerats.75  

5.2.4 Språk 

I UPC-avtalet finns bestämmelser om vilket språk som tillämpas vid förhandlingarna. Vid den 

centrala avdelningen kommer det språk som patentet beviljades på att användas medan 

förhandlingar som sker på regional eller lokal nivå ska ske antingen på det officiella språket där 

avdelningen har sitt säte eller på ett annat av parterna gemensamt angivit språk. Ett ytterligare 

alternativ är att använda språket som användes när patentet beviljades men i det fallet krävs ett 

godkännande av domarna. Vid överklagan ska det språk som användes vid första instansen 

användas om inte parterna enas om att använda det språk som patentet beviljats på.76 Det finns 

dock undantag till dessa regler. Domstolens ordförande kan besluta om att använda det språk 

som patentet beviljats på efter begäran från endera av parterna förutsatt att båda parter samt 

domarna har hörts. Samtliga dokument som lämnas in ska översättas till det språk som används 

                                                
74 Parties to proceedings and representation (UPC:s officiella hemsida) (http://www.unified-patent-court.org/about-

the-upc/20-category-g) (2014-04-15). 
75 Kur, Dreier s. 514. 
76 Harnett, Wieker s. 15-18. 
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vid förhandlingarna. Den som lämnat in handlingarna bär kostnaderna för översättningen men 

kan ersättas från den förlorande parten.77 

5.2.5 Licensavtal 

Även de som innehar ett exklusivt licensavtal kommer ha möjlighet att processa vid UPC under 

samma förutsättningar som vanliga patentinnehavare, förutsatt att licensavtalet inte innehåller 

bestämmelser som säger annat.  Patentinnehavaren måste dock meddelas i förväg.78 Om 

licensavtalet inte är exklusivt har licensinnehavaren endast rätt att processa vid UPC under 

förutsättningen att en sådan begäran uttryckts i licensavtalet.79 När en licensinnehavare påbörjat 

en process vid UPC har patentinnehavaren rätt att processa på licensinnehavarens sida och 

därmed vara med i stämningen.80 

5.2.6 Övergångsbestämmelser 

Under de sju första åren efter UPC-avtalets ikraftträdande så har innehavare av EPC-patent 

möjlighet att välja att processa i UPC eller att använda EPC-systemet och därmed processa i 

nationell domstol.81 Denna period kan komma att utökas med ytterligare sju år på beslut av 

Rådgivande kommittén efter utvärdering av systemet. Utvärderingen ska göras tillsammans med 

UPC och patentinnehavarna. Möjligheten att använda EPC-systemet gäller ej de som innehar ett 

EU-patent utan är endast applicerbart för de som innehar eller har ansökt om EPC-patent. Om 

man önskar att vara kvar i EPC-systemet måste det registreras och sådan registrering gäller 

därefter under hela patentets livslängd. Patentinnehavare som väljer vara kvar i EPC-systemet 

kan sedan när som helst börja använda UPC.82   

6 Forumshopping och patenttroll 

6.1 European Patent Convention 

Forumshopping är något som diskuteras inför skapandet av UPC. Uttrycket innebär att man 

agerar på ett sådant sätt att rättsprocessen sker i det land där ens företag kan tänkas gynnas mest. 

                                                
77 Draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court, rule 7. 
78 Art. 47.2 Agreement on a Unified Patent Court. 
79 Art. 47.3 Agreement on a Unified Patent Court. 
80 Art. 47.4 Agreement on a Unified Patent Court. 
81 Art. 83.1 Agreement on a Unified Patent Court. 
82 Opt-out and choice of forum during a transitional period (UPC:s officiella hemsida) (http://www.unified-patent-

court.org/about-the-upc/17-category-d) (2014-04-15). 
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Vissa anser exempelvis att det vore gynnsamt med en erfaren domare som är tidseffektiv medan 

andra kan tänkas vilja dra ut på sin process och därför istället väljer en domstol som är känd för 

sin ineffektivitet. Andra driver sin process där man kan väntas få mest ersättning vid skada. 

Forumshopping kan alltså utnyttjas och innebära vissa fördelar.83 Kritik riktas ofta mot att ena 

parten i rättsprocessen får en alldeles för stor fördel. Oftast innebär det att kärande har ett övertag 

gentemot svarande.84 Detta har gjort att vid risk för stämning, har den som förväntats bli den 

svarande parten istället hunnit före och lämnat in en stämningsansökan i en mer gynnsam 

jurisdiktion.85 

  

En annan teknik är att välja var man processar beroende på rättegångskostnaderna. Inom EU 

skiljer sig nivåerna på dessa kostnader enormt. I England kan man tvingas betala miljonbelopp 

medan kostnaderna i Sverige är låga. Detta gör att en finansiellt starkare part kan tvinga den 

andre parten till förhandlingsbordet genom att styra processen till exempelvis England.86 

6.2 Unified Patent Court 

Det kommer vara möjligt att ägna sig åt forumshopping även efter skapandet av UPC. Ett sätt 

kommer vara att helt avstå att processa i UPC och istället försöker att nå lösningar på andra sätt. 

Ett alternativ är skiljedomstol. En skiljedomstol har visserligen inte jurisdiktion att 

ogiltigförklara ett patent, men parter kan spara resurser på att genom avtal enas om att hålla sig 

till skiljedomstolens beslut.87 Ett annat alternativ är att vara kvar i EPC-systemet med nationella 

domstolar under den sjuåriga övergångsperioden. En fördel med att vara kvar i det gamla 

systemet är att om man förlorar en tvist i ett medlemsland betyder det inte nödvändigtvis att man 

kommer förlora sitt patent i övriga medlemsländer och därmed kanske hela sin marknad.88 

6.3 Patenttroll 

Stora teknikföretag har uttryckt en viss oro för så kallade patenttroll efter EU-patentets 

                                                
83 Luginbuehl, s. 45-46, 125-126. 
84 Luginbuehl, s. 45. 
85 Luginbuehl, s. 54. 
86 Luginbuehl, s. 73. 
87 White, Kevin One Patent (and Court) to Rule Them All: An Unexpected European Decision? Intellectual Property 

& Technology Law Journal Mar 2013 vol. 25 issue 3 s. 24-26.  
88 Kur, Dreier s. 150. 
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ikraftträdande.89 Patenttroll är företag som inte själva har någon tillverkning eller försäljning 

utan deras inkomster består till stor del av licensavgifter eller skadestånd för patentintrång. Dessa 

företag, så kallade patent licensing and enforcement companys, har ofta enkla patent som de 

sedan utnyttjar genom att stämma andra för intrång eller begära att andra företag betalar licenser 

för att få använda teknologin. Förekomsten av patenttroll har ökat de senaste åren.90  

7 Analys 

7.1 Inledning 

Efter genomgång av vad EU-patentet kommer att innebära ska i detta avsnitt utredas vari 

skillnaderna ligger och hur i slutändan det kommer att påverka företaget som presenterades i 

problembakgrunden. Företaget har, vilket redan konstaterats, validerat sina tidigare patent i alla 

EPC-länder. För att uppnå samma geografiska skydd kommer de alltså behöva söka både EU-

patent och validera i resterande 13 EPC-länder. Därför kommer det utifrån våra frågeställningar 

diskuteras alternativen att söka EU-patent och EPC-patent, eller att bara söka EPC-patent i alla 

länderna.  

7.2 Rättsligt skydd 

Det första som ska diskuteras är det rättsliga skyddet. En viktig parameter för det rättsliga 

skyddet är förutsägbarhet. Företaget har tidigare sökt patentskydd i alla EPC-länder, och 

eftersom EPC inte erbjuder ett enhetligt skydd har det inneburit 38 patent med varierande 

skyddsomfång. Den här spridningen kräver att företaget har kunskap om ländernas nationella 

regler. Vidare skiljer sig rättstraditionerna och praxis mellan olika länder, det vill säga att olika 

vikt kan läggas vid olika bevis och vissa yrkanden kan vara lättare att få bifall för i vissa länder. 

Konsekvensen blir att det kan vara svårt för ett företag att skaffa sig tillräcklig kunskap om 

rättssystemet i varje land för att på ett tillfredställande sätt kunna avgöra konsekvenserna av ett 

visst handlande. Med EU-patentets enhetliga skydd och UPC blir det lättare att överblicka sin 

strategi eftersom hänsyn endast tas till en jurisdiktion och en minskad spridning av olika regler 

och praxis att förhålla sig till kan anses öka förutsägbarheten för vårt företag i de deltagande 

                                                
89 Nurton, James, Tech companies emphasise UPC concerns, Publicerad Feb 2014, Managing Intellectual Property, 

Issue 238, s. 84. 
90 EPO, Scenarios for the future, München 2007, s. 24, 36, 92. 
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länderna. Det är även lättare att göra en bedömning om ett intrång skett och hur möjligheterna 

ser ut för att bestrida ett eventuellt intrång, eftersom reglerna är enhetliga i alla länderna. 

 

Hänsyn måste dock tas till att EU-patentet är en ny företeelse vilket till en början kan påverka 

förutsägbarheten negativt eftersom praxis inte hunnit utvecklas. Med EPC krävs det att företaget 

sätter sig in i praxis för varje land där de tänker väcka en process. Det kan vara tidskrävande men 

i de flesta länder finns det i alla fall praxis att tillgå. Jämfört med UPC som till en början inte 

kommer ha någon alls är det rimligtvis mer förutsägbart med svårtillgänglig praxis. Bristen på 

praxis medför en osäkerhet de första åren men efterhand kommer naturligtvis den bristen 

åtgärdas. Det kan också bli så att den praxis som byggs upp inom det enhetliga systemet kan 

påverka de nationella domstolarna i resterande EPC-länder, eftersom de båda systemen till stor 

del verkar inom samma område. Denna påverkan skulle leda till att även praxis i EPC-länderna i 

förlängningen blir mer enhetlig.  

 

För vårt företag är det alltså oklart om förutsägbarheten på kort sikt faktiskt ökar genom att söka 

ett EU-patent jämfört med hur det var med EPC-patentet. Osäkerheten när det kommer till 

vägledning genom praxis är en stor riskfaktor eftersom det skulle kunna leda till att företaget 

förlorar sitt patentskydd i 25 länder och bland dem några av dess största marknader. Vidare är 

deras produkt, som tidigare nämnts, relativt lättkopierad. Det innebär att om patentskyddet 

försvinner i 25 länder kommer konkurrenterna kunna starta sin tillverkning eller försäljning av 

precis samma produkt. Eftersom vårt företag har haft kostnader för framtagning och utveckling 

av produkten, vilket inte eventuella konkurrenter haft i samma utsträckning, kan det bli svårt att 

vara konkurrenskraftig. 

 

Vidare kommer EU-patentet innebära en förenkling vid ansökan jämfört med tidigare system. 

Även om patentansökan för företaget till stor del kommer vara oförändrad vid inlämning till EPO 

kommer det inte krävas validering. Denna skillnad kommer påverka företaget eftersom det 

kommer behövas färre översättningar. När det inte krävs lika många översättningar tar ansökan 

mindre tid att färdigställa och det sparar resurser. Dessutom behöver företaget inte längre i 

samma utsträckning vara klar med sin geografiska strategi för patentet redan under det första året 

från ingivelsen. Tidigare har företag valt ett land som prioritet genom ingivelsen av 
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patentansökan i det landet. Från den tidpunkten har man under ett års tid kunnat välja att validera 

i ytterligare länder. Ett år är inte lång tid om patentansökan lämnas in i ett tidigt stadium av 

utvecklingen, vilket kan vara viktigt för att uppfylla nyhetskravet. Om produkten inte är 

färdigutvecklad kan det vara svårt att avgöra till exempel produktens kommersiella värde, vilket 

kan vara viktigt för att veta i hur många länder det är lönsamt att söka patentskydd. Nu kommer 

företaget inte behöva välja länder eftersom patentet vid beviljande blir gällande i samtliga 25 

länder.  

7.3 UPC 

En stor skillnad med EU-patentet jämfört med tidigare blir att tvister kommer att lösas i UPC 

istället för nationella domstolar. Att alla mål avgörs inom samma domstolssystem kommer bidra 

till den förutsägbarhet som redan diskuterats. En viss osäkerhet kommer dock råda de första åren 

kring utfallen i målen eftersom EU-ländernas rättstraditioner på patentområdet skiljer sig åt och 

det går inte att säga på förhand hur UPC kommer förhålla sig till dessa skillnader.  

 

En annan osäkerhet med UPC är domarkåren. Eftersom den ska vara multinationellt sammansatt 

kommer domarna ha erfarenhet från olika rättssystem. Det skulle till exempel kunna medföra att 

de lägger en större eller mindre vikt vid olika saker. För att säkerställa en så hög kvalité på 

domsluten som möjligt ska en gemensam domarutbildning införas. Hur effektiv den utbildningen 

kommer vara och hur väl den kompenserar för det faktum att alla länder har olika erfarenhet av 

patenttvister kan dock inte förutsägas. Med EPC-systemet kunde en patentinnehavare till viss del 

välja i vilken stat han eller hon ville ta upp en tvist. På det sättet kunde patentinnehavaren välja 

ett land med erfarna domare, exempelvis Tyskland. Med UPC finns det ingen sådan möjlighet att 

välja, vilket ställer höga krav på att domarutbildningen verkligen lyckas med att säkerställa nivån 

på domarna i hela systemet. Vikten av att skapa en konsekvent domarkår vars beslut håller 

högsta möjliga nivå torde vara kritisk för att få företag att lämna EPC-systemet. I annat fall finns 

risken att företag såsom läkemedelsbolag med tunga patent blir kvar i det systemet som de är 

trygga i och EU-patentet och UPC blir ett system med mindre viktiga patent.  
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7.3.1 Forumshopping och patenttroll 

Som nämnts finns det möjlighet till forumshopping i EPC-systemet, det vill säga möjlighet att 

välja i vilket rättssystem en tvist ska tas upp.91 Valet är visserligen inte helt fritt eftersom 

rättsprocesser för patentintrång är hänvisade till det land patentintrånget ägt rum. Parter har dock 

kunnat söka giltighetsprövning för patent som är validerat i många länder i det landet där 

chansen att patentet upphävs är störst. Ett beslut om upphävning i ett land ökar möjligheterna att 

åtminstone locka patentinnehavaren till förhandlingsbordet för de övriga länderna. 

Forumshopping är ett problem i EPC eftersom det till exempel gör det möjligt för större företag 

att ta upp tvister i rättssystem där kostnaderna är höga och på det sättet tvinga mindre företag till 

förhandlingsbordet. Vårt företag är dock ett större företag så möjligheten att manipulera 

situationen genom forumshopping kan ha varit till fördel vid tvist. Den allmänna förhoppningen 

är ändå att möjligheten till forumshopping ska minska med EU-patentet. Det ska ske genom att 

det inte kommer ha stor betydelse om någon försöker lägga sin rättsprocess i en viss lokal eller 

regional avdelning eftersom domarna väljs ur en pool. Genom att dessutom ha experter som 

bistår med sin kunskap blir den dömande makten förhoppningsvis kunnig oavsett var 

rättsprocessen förs. Den enda möjlighet som framkommit för företag som vill kunna styra vart de 

ska processa är att ha med en klausul i avtal om att gå till skiljedomstol eller medlingscenter 

istället för att behöva förlita sig på UPC. En sådan lösning är dock sällan praktiskt genomförbar 

eftersom patenträttsliga tvister ofta rör sig om till exempel intrång där avtal inte föreligger 

mellan parterna. Därför kommer UPC att förhindra forumshopping till stor del.   

 

Det finns likväl andra risker med UPC. En risk, som stora teknikföretag uttryckt en viss oro för, 

är patenttroll. Det har i EPC-systemet varit mindre ekonomiskt lönsamt för patenttroll att verka 

eftersom den ekonomiska kostnaden för rättsprocessen sällan vägts upp av de marknadsandelar 

som kunnat vinnas. Vinst i en rättsprocess i ett land har inte nödvändigtvis varit likställt med 

vinster i fler länder, men med UPC kommer spelreglerna ändras. Vinst i UPC innebär att 

marknaden i 25 länder öppnas upp. Det finns alltså mer att vinna för patenttrollen och mer att 

förlora för stora teknikföretag vars utvecklingskostnader för produkter är höga. Vårt företag som 

har spenderat resurser på sin produkt och har sina viktigaste marknader i de 25 deltagande 

                                                
91 Se avsnitt 6.1. 
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länderna i EU-patentet kan ha skäl att känna oro för patenttroll. Speciellt eftersom praxis ännu 

inte är uppbyggt i UPC vilket, som redan diskuterats, gör rättsläget osäkert till en början.  

 

7.3.2 Effektivitet 

En annan förhoppning med UPC är att den ska öka effektiviteten i patenttvister. Effektiviteten 

förväntas vara ett resultat av dels specialiserade domare, dels specialiserade tjänstemän. Jämfört 

med vissa länder där rutinen på patentärenden inte är välutvecklad kommer det innebära 

snabbare handläggning och mer konsekventa domar. Däremot kommer effektiviteten 

förmodligen inte bli högre jämfört med länder som har god rutin av den här typen av ärenden, till 

exempel Tyskland, England, Nederländerna och Frankrike. Förväntan är att den expertis som 

återfinns i länder som Tyskland nu ska gagna samtliga deltagande länder. Utöver erfarna domare 

finns det en stor andel experter med vana att bistå med sin kunskap i tyska rättsprocesser. De 

experterna kan nu tänkas ingå i en större pool av experter som kan kallas in till UPC vid behov. 

7.3.3 Processkostnader och språkkrav vid UPC 

Vidare är språkregimen och kostnader två viktiga faktorer som kan innebära en stor skillnad 

gentemot EPC, men det är än så länge svårt att säga något definitivt om hur det kommer bli. Vad 

gäller språket vid domstolsförhandlingarna medger UPC-avtalet att förhandlingar på lokal och 

regional nivå kan ske på antingen det lokala språket, ett av parterna gemensamt angett språk eller 

det språk patentet beviljades på. Det återstår att se vilket av dessa alternativ som kommer bli 

mest använt. Eftersom domarkåren kommer vara multinationellt sammansatt finns det trots allt 

skäl att anta att de två sista alternativen kommer få större genomslag än det lokala språket, 

åtminstone i länder som inte har ett lokalt språk gemensamt med EPO:s officiella språk. 

Följaktligen kommer förmodligen en större andel tvister föras på tyska, engelska eller franska 

vilket för vårt företag kan vara till fördel eftersom en mindre variation mellan vilka språk som 

används gör det lättare att anpassa kompetensen hos företaget. 

 

När det gäller kostnaderna kan det inte sägas med säkerhet om det kommer bli billigare att 

processa i UPC jämfört med vad det är inom de nationella domstolarna eftersom kostnaderna 

varierar från land till land. Vad som däremot kan sägas är att det kommer vara lättare att förutse 

kostnaden eftersom alla processer sker i samma domstolssystem. Med EPC-systemet påverkas 
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kostnaderna av de nationella reglerna i landet där processen förs, vilket innebär att stämningar i 

vissa länder med hög domstolsavgift blir en mer kostsamma affär än i andra länder. För vårt 

företag innebär det en svårighet att planera för kostnaderna för att upprätthålla patentet, eftersom 

de till stor del varierar beroende på var intrånget har skett. Å andra sidan är möjligheten att 

påverka sina kostnader genom forumshopping mindre med UPC.   

 

Något som däremot är klart och som rimligtvis kommer påverka kostnaderna för upprätthållande 

av patentet är det faktum att det vid patentintrång bara kommer krävas en process per patent. 

Med EPC kan en patentinnehavare hamna i situationen att intrång har skett i flera olika länder 

och innehavaren därför måste starta rättsprocesser i vart och ett av länderna. Med EU-patentet 

skulle intrång i flera olika länder fortfarande räknas som intrång i ett och samma patent och 

därmed behövs bara en rättsprocess i UPC. Antalet processer påverkar självklart kostnaden.  

 

Det finns situationer där en rättsprocess i UPC troligtvis inte kommer att innebära ett billigare 

alternativ än nuvarande system. Till exempel ett litet svenskt företag som innehar EPC-patent i 

maximalt 3 länder, exempelvis Sverige, Finland och Danmark. Om ett intrång sker i något av 

dessa länder måste företaget processa i ett av länderna. De nordiska länderna har liknande lagar 

om patent och dessutom skulle enbart kompetens på ett språk krävas även om målet överklagas 

så långt det går. Har företaget ett EU-patent och intrång sker i Finland eller Danmark blir 

företaget tvunget att processa i lokala eller regionala avdelningen, sedan den centrala 

avdelningen i Paris, München eller London och till sist Överinstansen i Luxemburg. Det kan bli 

mer resurskrävande än vad företaget klarar av. Större företag får i detta fall ett naturligt övertag 

redan från början att tvinga ett litet företag till förhandlingsbordet. För vårt företag blir inte detta 

något större problem eftersom det redan har för vana att söka i alla EPC-länder och därmed har 

för vana att försvara sitt patent i olika europeiska länder.  

7.4 Kostnadsanalys  

7.4.1 Flexibilitet 

Alla källor är överens om att EU-patentet jämfört med ett EPC-patent blir billigare att söka, om 

patent önskas erhållas i många länder. Det blir även billigare att upprätthålla ett EU-patent 

eftersom det blir färre årsavgifter. Möjligheterna att styra sina kostnader blir emellertid mindre. 
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Det kan sägas att lägstanivån för årsavgifter blir högre medan högstanivån blir lägre. Vad som 

menas med det är att med EPC finns det en möjlighet att minska sina kostnader genom att välja 

bort ett par länder efter något år om kostnaden blir för hög. Vissa länder genererar helt enkelt 

inte tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna och det kan vara mer lönsamt att släppa 

patentet i det landet för att kunna satsa i de länder där det är mer lönsamt. Med EU-patentet 

kommer den möjligheten inte finnas kvar eftersom det endast är ett patent och patentinnehavaren 

kan inte välja i vilka länder det gäller. Denna brist på flexibilitet innebär en risk för företag 

eftersom oförmåga att betala årsavgiften för EU-patentet betyder förlust av skydd i 25 länder. 

Med EPC-patent skulle ett företag kunna göra en avvägning och kanske välja bort några länder 

där skyddsintresset är något lägre. För ett företag som vårt som än så länge inte har ekonomiska 

svårigheter och bedömer att deras produkt är i behov av ett så heltäckande skydd som möjligt är 

denna möjlighet till att ge upp skydd i vissa länder inte speciellt attraktiv i vilket fall som helst. 

Dessutom kommer företaget ha 13 nationella patent utöver EU-patentet så möjligheten att ge upp 

ett av de nationella istället för EU-patentet finns om det skulle bli kris. Ett företag som vårt som 

är beroende av patentskyddet på grund av hög konkurrens på marknaden och stora möjligheter 

till kopiering skulle förmodligen inte överge några patent om det inte var absolut nödvändigt.   

 

7.4.2 Licenser 

För ett mindre företag med EU-patent, som endast har ekonomisk möjlighet att producera eller 

sälja sin patenterade produkt i ett fåtal länder, kan en höjning av lägstanivån innebära att det 

tvingas kompromissa och producera eller sälja sin produkt i färre länder för att få kapital över till 

årsavgifterna. En lösning kan vara att låta företag i andra länder bekosta den ökade kostnaden 

genom licensavgifter. Möjligheten att licensera produkten kommer från att EU-patentet ger ett 

större geografiskt skyddsomfång till ett billigare pris. Så fastän vissa företag inte har möjlighet 

att producera eller sälja i alla 25 länder utan bara ett fåtal kan företaget tjäna på att välja ett EU-

patent som ger det skydd i fler länder. I dessa länder kan det välja att licensera sitt patent och på 

det sättet tjäna extra på sin uppfinning. Än en gång blir detta inte så aktuellt för vårt företag 

eftersom det är stort nog att söka patent i alla EPC-länder och därmed har haft denna möjlighet 

hela tiden.  
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7.4.3 Översättning 

På sikt kommer även kostnaderna för översättning minska dramatiskt. Diskussion har tidigare i 

analysen förts kring översättningskostnaderna i samband med domstolsprocess men även 

kostnaden för ansökan kommer att påverkas. I uppsatsen har bara framkommit en siffra på vad 

själva översättningen kostar, enligt Gidlund är den 207 000 kr för ett EPC-patent som valideras i 

alla EU-länder utom Kroatien. Även Londonöverenskommelsen pekar på att översättningen är en 

betydande del av kostnaderna vid patent och Europeiska kommissionen uttalar sig på sin 

hemsida om att översättningen är dyr. Rimligt att anta är i alla fall att kostnaderna kommer 

minska betydligt eftersom kraven på översättning kommer att minska. Dessutom kommer 

ekonomisk kompensation för översättningskostnaderna i anslutning till ansökan att betalas ut till 

små och medelstora företag, privat personer, universitet och forskningsinstitut. Vårt företag 

kommer förmodligen inte att anses som litet eller medelstort och kommer därför inte att få någon 

kompensation. Eftersom översättningskraven är mindre kommer företaget ändå att spara pengar 

jämfört med att söka EPC-patent för alla länder. 

7.5 Slutsats om företaget  

För vårt företag blir alltså den främsta frågan huruvida minskade avgifter och 

översättningskostnader för sitt patent kan väga upp den osäkerhet som det innebär att välja ett 

helt nytt system. För denna bedömning spelar flera faktorer roll såsom företagets storlek, 

finanser, marknadsställning och konkurrenter. Vårt företag är relativt stort och välmående, därför 

är kostnaden lite mindre avgörande än skyddsomfånget. Det måste även tas med i beräkningen 

att EU-patentet skulle innebära en minskad kostnad jämfört med den kostnad de redan har. Det 

rör sig alltså inte om att företaget skulle få en ökad kostnad än vad de redan har om de väljer 

EPC.  

 

Det faktum att de med sina existerande kostnader bedriver en välfungerande verksamhet som 

lyckas ta fram nya produkter tyder på att minskade kostnader inte är företagets viktigaste 

prioritet, även om kostnadseffektivitet alltid är ett viktigt mål. Det beror emellertid delvis på hur 

mycket som faktiskt går att spara med EU-patentet. De siffror som finns än så länge är trots allt 

bara uppskattningar och de exakta kostnaderna kan inte sägas med säkerhet förrän systemet är 

igång. Skulle EU-patentet bli så mycket billigare att det skulle vara mer lönsamt för företaget att 

satsa på EU-patent och därmed spara tillräckligt för att utveckla sin forskningsavdelning eller 
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expandera på något annat sätt så skulle det kunna väga upp den osäkerhet som finns. Dessutom 

skulle kostnaderna för både avgifter, ansökan och processer bli mer förutsägbara med EU-patent 

och det är viktigt för att kunna planera sina utgifter.   

 

Om möjligheten till forumshopping minskar med EU-patentet kan företaget lättare förutse hot 

mot sina patentinnehav. Det blir också lättare att vara förberedd för eventuella patentintrång eller 

giltighetsprövningar genom att kunna ha ett fåtal specialiserade anställda jurister. Företaget lär 

inte heller behöva använda sig av lika många utomstående juridiska ombud för EU-patent 

jämfört med en tvist för ett och samma EPC-patent vilken uppkommer i mer än ett land. För 

företag som kanske har använt sig av forumshopping för att tillskansa sig fördelar är det trots allt 

inte enbart positivt.  

 

Problemet med att EU-patentet är nytt och därför saknar praxis i kombination med dess stora 

geografiska skyddsområde och risken för patenttroll måste dock tas på allvar. Att söka ett patent 

som är av stor betydelse för verksamheten och skulle kunna medföra stora ekonomiska förluster 

vid intrång eller förlust av skyddet i ett system där det finns en stor osäkerhet är riskabelt. För 

vårt företag skulle det troligtvis inte vara tillräckligt med de EPC-länder som blir kvar om ett 

EU-patent inte skulle bli godkänt eller vid förlust vid patentintrång. Trots att det är 13 länder 

kvar i EPC så återfinns den viktiga delen av marknaden inom de deltagande länderna i EU-

patentet, därför är det att föredra att vänta ett par år med att söka EU-patent. När systemet har 

funnits under några år kommer företaget kunna utvärdera hur det har fungerat för företag i 

samma eller liknande branscher. 
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