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I Innledning

2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse
Det fundamentale formålet med patentinstitusjonen er å stimulere den tekniske utviklingen gjennom belønninger til oppfinnere i form av eneretter. En
kan tenke seg andre former for stimuli, f.eks. privilegier eller pengepremier,
men alle utviklede land er blitt stående ved patentsystemet som det mest
hensiktsmessige.
Tanken om å gi enerett til utnyttelse av oppfinnelser er ikke ny. Den som
søker patentsystemets historiske opprinnelse, vil støte på beretningen om den
greske kolonien Sybaris (ca. 720–510 f.Kr.), der herskeren skal ha gitt enerett
16
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Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse

i ett år til dem som skapte nye og originale matoppskrifter. Mye er imidlertid
usikkert når det gjelder sybarittenes praksis, som bare er kjent fra romerske
overleveringer. Og selv om historien skulle være sann, er det uklart om det
dreide seg om noen egentlig rettsdannelse.
For å finne noe som ligner på nåtidens patentsystem, må vi bevege oss frem
til senmiddelalderen. I Venezia ble det gitt fyrstelige privilegier på 1400-tallet,
og en lov gitt i Venezia i 1474 regnes av mange som verdens første «patentlov». Etter at det begynte å gå nedover med Venezia på midten av 1500-tallet,
emigrerte mange fagfolk, og de tok med seg både sine tekniske kunnskaper og
kunnskapen om det venetianske patentsystemet. I begynnelsen av århundret
var patenter praktisk talt ukjente i de nordlige land – i høyden var det snakk
om ett og annet privilegium i forbindelse med bergverksdrift eller vannverk
– men utover på 1500-tallet begynte en rekke land, bl.a. Tyskland, England,
Frankrike og Nederland, å meddele patenter til oppfinnere etter venetiansk
forbilde. Den engelske Statute of Monopolies fra 1624 regnes som opptakten til
den moderne patentlovgivning, men det ble USA (1790) og Frankrike (1791)
som først innførte det som med rette kan kalles «moderne» patentlovgivning.
Like etter århundreskiftet ble det vedtatt nye lover i en rekke land, bl.a.
Sveits (1801), Holland (1809), Portugal (1809), Østerrike (1810) og Sverige
(1819). I England ble patenter fortsatt meddelt etter Statute of Monopolies fra
1624, men den knappe og alderdommelige patentbestemmelsen der var blitt
utdypet og klargjort gjennom praksis. Og som et industrielt foregangsland
var det først og fremst England som ble oppfattet som forbilde, også når det
gjaldt patentvesenet.
I Norge kom spørsmålet om en patentlov først opp på 1820-tallet.10 At det
ikke kom opp tidligere, er i og for seg ikke overraskende. Landet lå teknologisk langt tilbake. Det hadde ikke funnet sted noen industriell revolusjon i
det 18. århundre. Økonomien var vesentlig basert på jordbruk, fiske og fangst,
og selv innenfor disse næringene gjorde det seg gjeldende motstand mot å ta
nye metoder og redskaper i bruk. Næringslivet var på de fleste områder så
dårlig utviklet at det ikke ble gjort mange oppfinnelser, og i den grad det ble
gjort oppfinnelser, eller noen ønsket å realisere oppfinnelser som var gjort i
utlandet, kunne prosjektet trolig gjennomføres uten sjenerende konkurranse
fra det lokale næringslivet.

10

Se nærmere om utviklingen Aasmund Svinndal, Patentstellet i Norge, i Styret for det
industrielle rettsvern – 50 år, Oslo 1961 s. 49 flg., og Stenvik 2001 s. 48 flg.

17

00 104103 GRMAT Patentrett - utdrag 140101.indb 17

21.01.14 10:11

I.

Innledning

Selv om behovet for patentlovgivning neppe var stort, var man naturligvis
kjent med patentsystemets utbredelse i andre land, og myndighetene satset
bevisst på modernisering. Den første norske lovbestemmelsen om meddelelse
av patenter ble inntatt i lov om håndverksdriften av 1839 § 82:
«Patent paa Opfindelser i Kunst, Haandverk og Fabriksdrift meddeles af Kongen,
dog ikke på længere Tid end 10 Aar, og imod, at Vedkommende, forinden Patentet
meddeles, indgiver nøiagtig Beretning om, naar Opfindelsen er gjort, og hvori den
bestaar, saa at Andre derved sættes i stand til, efter Patentets udløb, fuldstændigen at
kunne udøve Opfindelsen.»

Etter loven om håndverksdriften ble patentene meddelt som privilegier fra
Kongen, etter innstilling fra Industriklassen i Selskapet for Norges Vel. Det
første patentet ble meddelt Jacob Mørch i 1842, og gjaldt en fremgangsmåte
til konservering av hummer.
Den første tiden var antallet patentsøknader beskjedent, og de gjaldt
som regel mindre viktige oppfinnelser. I andre halvdel av det 19. århundre
skjøt imidlertid den tekniske utviklingen fart her i landet, og antall patentsøknader økte. Næringslivet var misfornøyd med patentsystemet etter loven
om håndverksdriften, og arbeidet for mer moderne patentlovgivning. Dette
hadde i og for seg vært et diskusjonstema allerede før loven av 1839 ble
vedtatt, men av flere grunner skulle det gå lang tid før vi fikk en slik lov. Ett
av stridstemaene var om det skulle gis såkalte innførselspatenter, det vil si
enerett til den første som innførte en ny oppfinnelse fra utlandet. Dessuten
gjorde det seg gjeldende en sterk antipatentbevegelse på 1860-tallet, både her
i landet og internasjonalt. I innstillingen til den første patentloven heter det
om dette:
«Som det vil sees, har altsaa Patentvæsenet i de senere Aar været underkastet Drøftelse
snart sagt i de fleste europæiske Lande, – man har overalt fundet Behov for en mere
tidsmæssig Ordning, end de forhaandenværende Love og Vedtægter indeholde, og
om den theoretiske Berettigelse af selve Patentinstitutionen synes Meningerne næsten
ikke længere at være delte.
I saa Henseende er der i det sidste halve Snes Aar indtraadt et mærkeligt Omslag.
Der var efter Verdensudstillingen i London i 1862, at Institutionens Modstandere
med engelske, franske og tydske Videnskabsmænd i Spidsen vandt saadant Tærræn,
at i 1863 den statsøkonomiske Kongres i Dresden ligefrem erklærede al Beskyttelse
af industrielle Opfindelser for principstridig og ufornøden. En parlamentarisk Kommission i 1864 kom for Englands Vedkommende ikke til noget bestemt Resultat, men
udtalte sig dog i det Væsentlige imod Patentinstitutionen. I Preussen gik Stemningen

18
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i samme Retning; en Lov havde man allerede siden 1815 og den beholdt man, men
Anvendelsen blev sjeldnere Aar for Aar, saa at Antallet af bevilgede Patenter gik ned til
nogle og tredive (i 1871). I Holland gik Misfornøielsen med Institutionen saavidt, at
man saa Forslag fremsat om ligefrem Ophævelse af Patentloven, hvilket i 1869 ogsaa
blev vedtaget, saa at man siden dette Aar ingen Patentbeskyttelse har. Det fortjener
imidlertid at bemærkes, at Misfornøielsen mere gjaldt det System, man havde, end
selve Principet.
Det var formentlig Industriens kraftige Udvikling i Nordamerika, som tilsidst
satte en Stopper for denne Anti-Patentbevægelse. Her var Patentbeskyttelse for Opfindelser indført allerede i 1793, og Systemets Udvikling var skredet frem uden Paavirkning af europæiske Stemninger. Englands Opmærksomhed blev vakt, og Parlamentet
nedsatte i 1871 paany et Udvalg til Drøftelse av Spørgsmaalet om Patentvæsenets
Berettigelse. Nu viste Meningerne sig at have undergaaet stor Forandring, og af de 30
Fagmænd, fra hvilke Udvalget indhentede Erklæringer, var kun en Femtedel mod og
hele fire Femtedele for Institutionen. Udvalget indgav i 1872 sin Betænkning, hvori
den sammenfattede Resultatet af sine Overveielser i følgende Konklusioner:
‘1. Patentbeskyttelse befordrer Industriens Fremskridt, idet vigtige Opfindelser
derved bringes til Udførelse og Udvikling hurtigere end ellers vilde ske.
2. Offentlig Belønning eller Understøttelse kan ikke erstatte Patenter.
3. Provisorisk Beskyttelse for en Opfindelse bør kun indrømmes paa Basis af en
tydelig og bestemt provisorisk Beskrivelse og efter Prøvelse af Opfindelsens
Nyhed og Patentbarhed.
4. Patent bør ikke udfærdiges, førend den provisoriske Beskrivelse har været
offentliggjort og en med samme overensstemmende definitiv Beskrivelse er
indleveret.
5. Patent bør kun meddeles paa det Vilkaar, at Opfindelsen bringes til Udøvelse
inden Riget paa en Behovet tilfredsstillende Maade, og at Patenthaveren pligter at indrømme andre Industridrivende Tilladelse til at benytte Opfindelsen
paa rimelige Betingelser, som i Mangel af mindelig Overenskomst fastsættes
af Patentkommissionen (Licenstvang).’
Hermed var Omslaget begyndt, og blot nogle Maaneder senere fik man i Tydskland
officielle Udtalelser i samme Retning, nemlig fra en af ‘Verein deutscher Ingenieure’
nedsat Kommission, der havde arbeidet siden 1869 og som i 1872 indleverede et
Forslag til Rigsdagen om en fælles Patentlov for det tydske Rige.
Det følgende Aaar blev Spørgsmaalet taget under Behandling af en international
Patentkongres, som i August Maaned 1873 sammentraadte under Verdensudstillingen
i Wien. Kongressen bestod af 158 Medlemmer, som besvarede Hovedkvæstionen om
Bibeholdelse af Patentbeskyttelse med 152 Jaer (mod 6 nei), hvorhos man enedes om
følgende specielle Resolutioner:

19
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‘I. Beskyttelse for Opfindere bør garanteres i alle civilicerede Staters Lovgivning,
a. fordi alle civilicerede Nationers Retsfølelse kræver lovlig Beskyttelse for Aandsarbeide:
b. fordi denne Beskyttelse, forudsat at Beskrivelsen af Opfindelser gjøres til Gjenstand for en fuldstændig Offentliggjørelse, er det eneste praktiske Middel til at
bringe nye Ideer uden Tidstab og i sandhedstro Form til Publikums Kundskab;
c. fordi Patentbeskyttelse er en Belønning for Opfinderens Arbeide og derved
giver Mænd af Talent Mod til at vie Tid og Kræfter for at udfinde og indføre
nye tekniske Methoder, eller giver Opfinderne Adgang til Kapitaler, som uden
Patent vilde være uerholdelige;
d. fordi en fuldstændig obligatorisk Bekjendtgjørelse af patenterede Opfindelser i
væsentlig Grad vil formindske de store Ofre af Tid og Penge, som den tekniske
Udførelse ellers vilde koste alle Landes Industri;
e. fordi Fabrik-Hemmeligholdelse, som er det tekniske Fremskridts største
Fiende, bortfalder ved saadan Offentliggjørelse;
f. fordi Mangel af et rationelt Patentsystem medfører stor Skade for vedkommende Lande, da deres talentfulde Mænd søge hen til Stater, hvor deres
Arbeide finder lovlig Beskyttelse;
g. fordi det er en sikker Erfaringssætning, at en Patenthaver sørger for Tilgodegjørelsen af sin Opfindelse med langt større Iver og Omhu end den, som ikke
har Patent.
II. En virksom og nyttig Lov om Opfindelsespatenter maa hvile paa følgende Grundsætninger:
a. Kun Opfinderen selv eller den, som udleder sin Ret fra ham, kan faa Patent.
b. Ret til at søge og erholde Patent maa ikke nægtes Udlændinger.
c. Til Kontrolering af den under Litr. a udtalte Grundsætning er en For-Prøvelse
at anbefale.
d. Varigheden af Opfindelses-Patenter bør være femten Aar eller ialfald kunne
udstrækkes til et saadant Tidsrum.
e. Paa Meddelelse af Patent bør følge en fuldstændig Bekjendtgjørelse, som
muliggjør teknisk Udførelse af Opfindelsen.
f. Gebyrene for et Patent maa være moderate, men i Opfinderens egen Interesse
stige progressivt, saa at et unyttigt patent hurtigst muligt falder i det frie.
g. Ved Organiseringen af Patentkontor bør lægges megen Vægt paa, at der for
Almenheden bliver lettest mulig Adgang til alle Patentbeskrivelser og til at
erholde Kundskab om, hvilke Patenter ere i Kraft.
h. En Opfindelses Ikke-Udøvelse inden Riget er ingen Grund for, at Patentet
skal træde ud af Kraft, naar Opfindelsen idetmindste een Gang er bragt til
Udførelse og dens Benyttelse er tilgjængelig for Landets Indvaanere.
i. Det er at anbefale at indtage Bestemmelser i Loven, hvorefter Patenthaveren
i Tilfælde, hvor den offentlige Interesse kræver det, pligter mod Erstatning at
stille sin Opfindelse til Disposition for Andre.’
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Ved siden af disse specielle Resolutioner sluttede Kongressen sig til det ovenfor nævnte
Forslag fra den tydske Ingeniørforenings Kommission, forsaavidt Patentvæsenets forretningsmæssige Ordning angaar. Hermed var Sagen bragt langt frem, og for Tydsklands Vedkommende blev Arbeidet uafbrudt fortsat. I Begyndelsen af 1874 stiftedes
den tydske Patentforening, som hurtig bragte Tingen sin Afslutning nær. Allerede i
Januar 1875 havde man et Lovudkast færdigt, og i April 1876 indleveredes til Rigskansleren et revideret Udkast til Patentlov for det tydske Rige. Efter en Enquête i
Berlin, som paa Rigskanslerens Foranstaltning afholdtes i September Maaned 1876,
var Regjeringens Forslag allerede i November Maaned færdigt og offentliggjort, og
blev – dog først efter væsentlige Forandringer under Rigsdagens Komitebehandling
– vedtaget som Rigslov allerede i Mai 1877.
Det fortjener at noteres, at under den nævnte ministerielle Enquête, hvori 32
Fagmænd fra de forskjellige tydske Stater var tilstede, var der kun en eneste Stemme
(en Kemiker fra Pommern), som voterede mod Opretholdelse af Patentinstitutionen.
Og overalt, hvor Spørgsmaalet har været under Behandling i det sidste halv Snes
Aar, – rettere sagt efter Wienerkongressen i 1873, – har Tallet paa Modstandere mod
Patentvæsenet været stadig nedadgaaende.
De internationale Konferenser i Paris 1878 og 1880 er i saa Henseende ikke saa
meget at lægge Mærke til, da det tør antages, at Medlemmerne af vedkommende
Regjeringer har været valgte under specielt Hensyn til det foreliggende Forhandlings
thema. Men om ‘the Association for the Reform and Codification of the Law of Nations’ gjælder ikke dette, og her kan det anføres, at medens Patentspørgsmaalet har været
under Behandling paa hvert af Aarsmøderne fra 1876–1879, finder man ikke Tegn til,
at der nogensinde er bleven reist Opposition mod selve Patentbeskyttelsens Princip.
I Danmark, hvor Forslag om ny Patentlov – som nævnt – i 1875 var naaet til
Folkethinget, ytrede en af Udvalgets ni Medlemmer sig mod Principet og antog, at
det vilde være mest i Samfundets Interesse, om Patenter afskaffedes, men vilde ikke
staa alene med Dissens.
I den svenske Kongelige Kommission af 1878 sees noget lignende at have været
Tilfældet, idet en af dens Medlemmer i Principet ikke vilde anerkjende Patentbeskyttelse som berettiget eller hensigtsmæssig, men dog fandt at maatte være med paa Sagen
af internationale Hensyn.»11

På 1880-tallet var tiden blitt moden også i Norge. Medlemmene av lovkomiteen var skjønt enige om at patentinstitusjonen hadde de beste grunner for seg:
«Inden nærværende Kommission har Meningerne ikke været delte. Man har fundet
de Indvendinger, som kan gjøres mod Patentinstitutionen, at være af forsvindende
Betydning ligeoverfor de vægtige Grunde, der gjælde for dens Berettigelse og tale for
dens Hensigtsmæssighed.
11

Indstilling 1883 s. 5–8.
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Man har indvendt, at Patentbeskyttelse i Grunden maa betragtes som en kunstig
Fortrinsret, ikke forenlig med Tidens Krav paa Frihed i Næring og Bedrift, – at den
nærmest maa sammenstilles med ældre Tiders Privilegier og Monopoler. Et afgjørende
Bevis mod denne Paastand har man vel lige for seg i Patentvæsenets Historie.
England var det, som først satte det i Stil, og som indførte Patentbeskyttelse netop
ved samme Lov, der ophævede Adgangen til Monopoler og Privilegier, hvilke erklæredes ‘stridende mod Rigets Love’; Systemet har der fulgt Institutionernes Udvikling
i de sidste to til tre hundrede Aar, – det var nær sagt det første civile Lovarbeide, som
de nordamerikanske Kolonister tog fat paa efter sin Uafhængighedserklæring, – det er
i disse Fristater, at Institutionen har vundet Styrke og Betydning som intet andet Sted,
– det var Revolutionen af 1789, som indførte det i Frankrig, – og nu er det adopteret
i saagodtsom alle civilicerede Samfund.
Sagen er den, at Monopol og Patent i Virkeligheden intet have med hinanden
at gjøre, men ere lige forskjellige i Grund som i Virkning. Bekyttelse for industrielle
Opfindelser gjør intet Indgreb i Andres erhvervede eller naturlige Rettigheder; den
er ikke nogen Eneret over allerede tilværende Samfundsgoder, men idet Opfindelsen
skaber nye Tillæg til disse, bliver Beskyttelsen den Løn, som denne Forøgelse har Krav
paa. Den er det Vederlag, som Samfundet yder Individet, Opfinderen, i sin Overenskomst med ham om, at han skal lade Samfundet nyde godt af hans Opfindelse.
Denne tilhører Opfinderen, og det beror paa ham at beholde den for sig selv eller at
lade andre nyde godt af den; følgelig kræver Retfærdighed, at han skal have Løn, naar
han vælger det sidste.
Herom er man nu vel ogsaa idetheletaget enig, hvor det gjælder de store og værdifulle Opfindelser; forud for disse ved man, at der saagodtsom altid ligger et langvarigt
og ihærdigt Arbeide, utrættelige Forsøg og kostbare og resikable Experimenter, og det
strider mod de flestes Retsfølelse i deslige Tilfælde at aabne Samfundet Adgang til at
tilegne sig Resultatet uden at give noget Vederlag for, hvad det har kostet.
Derimod hører man ikke saa sjelden udtalt Beklagelse over, at der, ved Siden av de
faa, virkelig værdifulde Opfindelser, tillige erhverves Patenter paa en Mangfoldighed
af Smaaforandringer ved før bekjendte Gjenstande, paa rene Bagateller eller vel endog
pa aldeles unyttige og upraktiske Ting. Dette kan dog, naar Patentbeskyttelse overhovedet skal indrømmes, ikke være anderledes; ingen Autoritet kan nemlig paatage
sig Ansvaret ved paa Forhaand at bedømme en Opfindelses praktiske Værd eller overhovedet optrække den Grændse, nedenfor hvilken Patenter ikke bør tilstaaes. Hvad
angaar Modifikationer af kjendte Gjenstande, f. Ex. af en bekjendt Maskine, maa
derhos fremhæves, at mangen saadan, selv om den tilsyneladende er ubetydelig, dog
kan betegne et bestemt Fremskridt, enten i Maskinens Effektivitet og Brugbarhed eller
i Lettelse og Prisbillighed ved dens Fremstilling. Det er netop gjennem Hundreder af
saadanne Smaaforandringer, at Mængden af vore nuværende Produktionsmidler har
naaet sin Fuldkommenhed, og det Aandsarbeide, som har ligget ogsaa i deslige mindre Forbedringer, er ubetinget berettiget til sin Løn. Men denne bør afmaales netop
efter Opfindelsens Betydning, idet Patentet indsnævres til kun at gjælde den angivne
specielle Modifikation og intet udenfor denne.
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End ikke om Opfindelsen er absolut unyttig og værdiløs, kan nogen egentlig
Skade eller Fare tænkes at opstaa; thi isaafald er ogsaa Patentet værdiløst, og i en
nogenlunde høi og stigende Patentafgift har man et sikkert Middel til inden kort Tid
at bringe denne Slags Patenter til at falde. At Navnet Patent misbruges til Reklame
ligeoverfor et lettroende Publikum, kan vistnok ikke ganske forhindres, men ialfald
tør det antages, at netop en fuldstændig Patentlov med saavidt mulig gjennomført
Offentlighed af den hele Behandling, vil virke til efterhaanden at utbrede en riktigere
Opfatning af Patentets Betydning kun som en Erkjendelse af Opfinderens Ret og ikke
som noget Stempel paa Opfindelsens Værd.
Man har indvendt, at Opfinderen bør være tilfreds med, at han som første Mand
har Adgang til de første Frugter. Dette kan lade sig høre, hvor Hemmeligholdelse er
praktisk mulig. Men for det første er dette kun meget sjelden Tilfældet, og dernæst
maa det bemærkes, at en væsentlig Fortjeneste ved Patentvæsenet netop ligger deri,
at det hindrer Hemmeligholdelse, ‘den værste Fiende af industrielle Fremskridt.’ Det
er Offentliggjørelsen af alt nyt, som har den store Betydning og Værdi for Samfundet. Ikke alene Opfindelsens eget Resultat er det, som derved kommer det tilgode,
men som Fundament og Udgangspunkt for nye Studier og Arbeider hæver den strax
Industrien eller vedkommende Industrigren et Trin op paa Udviklingens Stige. Og
netop heri skjuler sig ofte Fortjenesten ved mangen Opfindelse, som i sig selv kanske
gjør liden Lykke i det praktiske Liv.
At Opfindelsen kan være Tilfældighedens Værk bør ikke kunne svække Opfinderens Berettigelse, – om han naa Maalet for billigere Pris end andre, forandrer jo ikke
Resultatets Værdi.
Ligesaalidt gjælder det som Indvending mot Institutionen, naar her som ellers
det kan hænde, at den ene har Arbeidet og den anden høster Lønnen. Det praktiske
Hoved, som bringer Videnskabsmandens fundne Theorier i Anvendelse i industrielle
Øiemed, er Skaber af sin Opfindelse og fortjener sin Løn, selv om hans Arbeide er
mindre end det, som Theorierne have kostet. Det er den praktiske Levendegjørelse af
disse, der gavner Samfundet. Den Indvending, at den egentlige Opfinder ikke altid
magter at gjennemføre sin Ide, og at Udbyttet tilligemed Patentretten kan falde i
Hænderne paa andre, der selv lidet har bidraget til Opgavens Løsning, kan naturligvis
aldrig ganske fjernes; men ialfald kan Bestemmelserne om Patents Erhvervelse ordnes
saaledes, at man saavidt muligt søger at sikre den egentlige Opfinders Ret og lette
hans Adgang til Patent, selv forinden han i alle Enkeltheder har formaaet at fuldføre
sin Opfindelse.»12

De hensyn som ble fremhevet av komiteen, er fortsatt blant dem som bærer
patentinstitusjonen oppe: Rimelighet tilsier at oppfinneren skal ha sin lønn.
Og lønnen skal stimulere til å gjøre nye oppfinnelser. Patentretten oppfattes først og fremst som et samfunnsøkonomisk virkemiddel, et middel som
12

Indstilling 1883 s. 8–11.
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stimulerer forskning og utvikling, som igjen fører til økonomisk vekst. Dette
kan skje på flere måter:13
For det første kan patentretten virke som en spore til frembringelse og
utnyttelse av nye oppfinnelser. Patentloven gir oppfinnere mulighet til å skaffe
seg rådighet over sine oppfinnelser, og skaper dermed en rettighet med økonomisk verdi på oppfinnerens hånd. Den økonomiske verdien ligger i at
fremtidig etterspørsel etter den patenterte oppfinnelsen kanaliseres til patenthaveren. En kan i denne forbindelse skille mellom to aspekter. Det ene er
motivasjonen til å gjøre oppfinnelser («incentive to invent»). En tenker her
primært på at personer vil tilstrebe å gjøre oppfinnelser, fordi de vet at de kan
oppnå en økonomisk verdifull enerett.14 Det andre er motivasjonen til innovasjon, dvs. til praktisk tillempning av oppfinnelser slik at disse faktisk kommer til utnyttelse i økonomisk virksomhet («incentive to commercialize»). I
denne teorien står ikke oppfinneren mest sentralt, men de investorer som skal
utvikle, produsere, markedsføre og distribuere produktene. Det er en kjent
sak at investeringer i produktutvikling og markedsføring er forbundet med
risiko, ofte stor risiko, og uten en enerett til å selge det ferdige produktet, ville
risikoen sannsynligvis ofte være for stor til at noen ville foreta de nødvendige
investeringer. Tradisjonelt har det vært fokusert mest på det første aspektet
– på patentet som en motiverende belønning for oppfinnere. Fra et moderne,
samfunnsøkonomisk perspektiv er imidlertid det andre aspektet viktigere,
særlig på høyteknologiske områder der utviklingskostnadene og risikoen er
stor, slik som for eksempel – og kanskje først og fremst – på legemiddelområdet.15 På slike områder er som regel selve oppfinnelsen langt mindre
kostnadskrevende enn den videre utviklingen frem til et produkt som kan
introduseres på markedet.16 Patentbeskyttelsen gjør det mulig for investorer å
planlegge langsiktig; det blir mulig å gjøre investeringer som først etter flere
års virksomhet kan forventes å bli profitable.

13
14
15

16

For referanser, se Stenvik 2001 s. 147 flg.
Jf. NU 1963: 6 s. 110 («den opfinderiske virksomhed … opmuntres og fremmes»).
Kostnadene ved legemiddelutvikling har vist en kraftig voksende tendens. Forskjellige
undersøkelser har gitt noe ulike estimater, men det tales som regel om et énsifret milliardbeløp regnet i amerikanske dollar. En oversikt over forskningslitteraturen på området
er gitt av Steve Morgan et. al., The cost of drug development: A systematic review, Health
Policy 100 (2011) 4–17.
Jf. Kolstad 1998 s. 360 og 363.
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For det andre har patentsystemet en informasjonsfunksjon, det fører til
spredning (diffusjon) av kunnskap.17 Fra gammelt av har det vært alminnelig
enighet om at spredning av kunnskap om patenterte oppfinnelser bidrar til
å fremme den samlede tekniske kunnskap i samfunnet.18 I teorien har det
gjerne vært snakket om «incentive to disclose theory». Også her kan man
skille mellom to aspekter: Det ene er at andre settes i stand til å utnytte oppfinnelsen etter utløpet av patenttiden.19 Det andre er at diffusjonen i seg selv
kan virke som en katalysator for nye oppfinnelser.20 Ikke minst er det andre
aspektet viktig. Effekten oppstår fordi kunnskap i seg selv virker stimulerende
på kunnskapsproduksjonen; jo mer kunnskap fagmannen har om kjente løsninger, desto lettere vil han finne nye løsninger.21 Dette tilsier at det blir en
oppgave for patentretten å gjøre informasjon om oppfinnelsen tilgjengelig for
allmennheten – fortrinnsvis presis og fullstendig informasjon tidligst mulig
etter at en oppfinnelse er gjort.
For det tredje kan patentretten styre og koordinere kunnskapsproduksjonen, og igjen kan man skille mellom to aspekter: Det første er at patentretten
17
18
19

20

21

Jf. NU 1963: 6 s. 110 («hele samfundet [får] gennem den offentliggørelse af opfindelsen,
som patenteringen medfører … adgang til … at tilgodegøre sig de åndelige nyskabelser»).
Domeij 1998 s. 27–28 omtaler denne effekten som «technology push».
Jf. NU 1963: 6 s. 184: «Den beskrivelse av oppfinnelsen som patentsøknaden skal inneholde, skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen.
Dette krav skal realisere en av patentrettens viktigste forutsetninger, nemlig den at oppfinnelsen etter utløpet av patenttiden skal tilhøre det tekniske felleseie og fritt kunne utøves.»
Se også Udkast 1904 s. 37: «det særlige hensyn, som samfundet tager sigte paa ved at
indrømme patentbeskyttelse, nemlig at opfindelsen saa hurtig som muligt kan blive
bragt til almenhedens kjendskab, saaledes at der paa den kan blive bygget videre fremskridt til fordel for industrien, og saaledes at opfindelsen efter beskyttelsestidens udløb
kan blive overladt til almindelig benyttelse», og s. 42: «Naar samfundet gjennem patentbeskyttelse giver opfinderen eneret til hans opfindelses udnyttelse, er det hensyn sterkt
medvirkende, at opfindelsens indhold som vederlag herfor skal blive tilgjængelig for
almenheden, saaledes at der paa den i opfindelsen nedlagte idé eller trufne løsning kan
blive arbeidet videre til industriens fremme.»
Jf. Indstilling 1883 s. 10: «dernæst maa det bemærkes, at en væsentlig Fortjeneste ved
Patentvæsenet netop ligger deri, at det hindrer Hemmeligholdelse, ‘den værste Fiende af
industrielle Fremskridt.’ Det er Offentliggjørelsen af alt nyt, som har den store Betydning og Værdi for Samfundet. Ikke alene Opfindelsens eget Resultat er det, som derved
kommer det til gode, men som Fundament og Udgangspunkt for nye Studier og Arbeider hæver den strax Industrien eller vedkommende Industrigren et Trin op paa Udviklingens Stige.» Se også Wienkonvensjonen av 1873 art. I b, d, e samt II e, g (gjengitt i
Indstilling 1883 s. 6–7).
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kan virke som et incentiv til å utvikle substitutter til den patenterte teknologien («incentive to invent around theory»). En slik aktivitet vil ofte være
verdifull for samfunnet, bl.a. fordi det kan føre til større allsidighet i tilbudet,
fordi annengenerasjons produkter ofte har kvalitative fortrinn osv.22 Forutsetningen for å oppnå disse fordelene er imidlertid at det er reelle forskjeller
mellom produktene; konkurrentene bør anspores til å utvikle annerledes og
bedre produkter, ikke til unyttig omgåelsesvirksomhet. Det andre aspektet er
prinsipielt annerledes: Patentretten kan virke som et disincentiv til forskningsog utviklingsvirksomhet fra konkurrentenes side, slik at (unyttig) dobbeltarbeid unngås. Dette er utgangspunktet for den såkalte «prospect theory», som
bygger på at patentsystemet kan øke utbyttet av de ressurser som brukes til
forskning og utvikling, gjennom den koordineringseffekt patenter kan ha.
Ved å gi én rettighetshaver monopol innenfor et bestemt teknisk område,
unngår man konkurrerende innovasjon innenfor dette området, og ressurser
frigjøres til utviklingsarbeid på andre områder.
I nyere tid er det nesten ingen som har stilt spørsmålstegn ved patentsystemets berettigelse, men dets omfang og nærmere utforming diskuteres jevnlig.
Blant de større diskusjonstemaene i forrige århundre kan nevnes spørsmålene
om å tillate patenter på kjemiske forbindelser, legemidler og næringsmidler,
samt spørsmålet om patenttidens lengde. Også spørsmålet om patentering av
dataprogrammer og programrelaterte oppfinnelser har vært mye diskutert.
De største stridstemaene i dag knytter seg til patentering av bioteknologi og
levende organismer, samt til forretningsmetoder, dataprogrammer og software-baserte oppfinnelser.

22

Se Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co. Inc. 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995)
på s. 1520: «Designing around ‘is the stuff of which competition is made and is supposed
to benefit the consumer’.»
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1. Patentmyndigheten
Patentmyndigheten i Norge er Patentstyret, jf. patl. § 7 og lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) av 22. juni
2012 nr. 58. Tidligere var Patentstyret delt i to avdelinger. Første avdeling
avgjorde søknader om patent, innsigelser mot meddelt patent og begjæringer
om administrativ overprøving av patent. Annen avdeling avgjorde klager over
Første avdelings avgjørelser. Etter den nye patentstyrelova, som trådte i kraft
1. april 2013, er «Patentstyret» betegnelsen på det som tidligere utgjorde Første
avdeling, mens Annen avdeling er erstattet av Klagenemnda for industrielle
rettar, som er opprettet som et frittstående forvaltningsorgan.
Saksbehandlingen i Patentstyrets patentavdeling er regulert ved bestemmelser fastsatt av Patentstyret, med hjemmel i Forskrift til patentstyrelova
(patentstyreforskrifta) av 1. mars 2013 nr. 246. Patentavdelingen ledes av
en avdelingsleder, som er overordnet fem seksjonsledere. Fire av seksjonene
arbeider med behandlingen av innkomne patentsøknader. Disse er delt inn
etter markedsområder og teknisk kompetanse. Den siste seksjonen driver
patentjuridisk rådgivning. I tillegg er det opprettet fagteam, som arbeider på
tvers av avdelingene med metodikk og patentfaglige spørsmål.
Søknadene behandles og avgjøres av saksbehandlere med teknisk utdannelse. Et utvalg med tre medlemmer avgjør innsigelsessaker og enkelte andre
saker.
Klagenemndas avgjørelser treffes av utvalg på tre eller fem medlemmer
(patentstyrelova § 4 første ledd). Klagenemnda har fastsatt retningslinjer for
klagebehandlingen, som er tilgjengelige på nemndas nettsider. Partene kan
innkalles til muntlig forhandling (patentstyrelova § 7). En slik adgang var det
også etter styreloven av 1910, men den ble kun helt unntaksvis benyttet. Etter
klagenemndas retningslinjer skal derimot begjæringer om muntlige forhandlinger søkes etterkommet «i størst mulig grad» (§ 5).
Patentstyret og Klagenemnda er forvaltningsorganer, og saksbehandlingen
er underlagt forvaltningsloven av 10. februar 1967 og alminnelige forvaltningsrettslige regler. Forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring
50
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gjelder imidlertid ikke, jf. patentstyrelova § 5.51 I saker om administrativ
overprøving (jf. patl. § 52b) kan en part som har fått medhold fullt ut eller i
det vesentlige, tilkjennes sakskostnader (patentstyrelova § 9).52
Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages til høyere forvaltningsmyndighet. Avgjørelser som innebærer at patentbeskyttelse nektes, kan bringes inn
for domstolene innen to måneder (patl. § 27 tredje ledd). Søksmål anlegges
mot staten ved Oslo tingrett (§ 63 første ledd nr. 2). Meddelte patenter kan
angripes ved begjæring til Patentstyret om administrativ overprøving (§§ 52b
flg.) eller ved ugyldighetssøksmål til Oslo tingrett (§ 52, jf. § 63 første ledd
nr. 4). Ugyldighetssøksmål rettes mot patenthaveren. Det gjelder ingen frist
for ugyldighetssøksmål.53

2. Patentsøknaden
a) Inngivelse og behandling
Søknad om patent inngis skriftlig til Patentstyret (patl. § 8 første ledd). Det
er ingen ting i veien for at oppfinneren skriver og inngir søknaden selv, men
det er sjelden en god idé. Det er en kunst, og krever kunnskap og erfaring, å
skrive en god patentsøknad, som vil gi patenthaveren en dekkende beskyttelse
dersom patent meddeles. Dessuten er det en rekke frister og andre formaliteter som må varetas. Det er derfor ikke uten grunn at langt de fleste søknader
skrives og inngis av profesjonelle patentfullmektiger.54
Ved inngivelse av patentsøknad skal det betales fastsatt søknadsavgift (§ 8
femte ledd). Det skal også betales årsavgift, men avgiften for de to første
avgiftsår forfaller først to år etter søknadens inngivelse (§ 41).
Tidspunktet for søknadens inngivelse fastsettes etter nærmere regler i Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. (NHD) 13. desember 2010
nr. 1646 (heretter avgf.), som bl.a. har regler om inngivelse til Patentstyrets
kontor, om postforsendelser, telefaksforsendelser og elektronisk inngivelse.
Inngivelsesdatoen har betydning for bl.a. nyhetsvurderingen og for prioritetsforholdet mellom søknader som gjelder samme oppfinnelse (se kapittel V, 6, a).
51
52
53
54

Jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2004/1141, Årsmelding 2005 s. 264, hvor det ble
lagt til grunn at omgjøring heller ikke kan skje på ulovfestet grunnlag.
Patentstyrelova § 9 gjelder ikke for krav om administrativ overprøving inngitt før 1. april
2013, jf. forskrift 1. mars 2013 nr. 245.
Se nærmere kapittel VII, 5.
Se om patentrådgivning Schovsbo og Rosenmeier 2013 s. 304 flg
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Når søknaden er journalført, overføres den til en saksbehandler med kompetanse på det tekniske fagfeltet oppfinnelsen vedrører. Saksbehandleren prøver først om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene, bl.a. at de nødvendige
dokumenter er inngitt, at søknaden er undertegnet, og at søknadsavgiften er
betalt. Er søknaden beheftet med formelle mangler, tilskrives søkeren og oppfordres til å uttale seg og eventuelt foreta rettelser innen en angitt frist (patl.
§ 15 første ledd). Hvis søkeren ikke svarer på uttalelsen, skal søknaden henlegges
(§ 15 annet ledd). Behandlingen av en henlagt søknad kan gjenopptas innen
fire måneder mot betaling av fastsatt avgift (§ 15 tredje ledd). Hvis søkeren
inngir svar, men unnlater å bringe søknaden i forskriftsmessig stand, skal søknaden avslås (patl. § 16). En avslått søknad kan ikke gjenopptas, men avgjørelsen kan påklages til Patentstyrets annen avdeling (patl. § 26 første ledd).
Når en søknad er i forskriftsmessig stand, foretas en nyhetsgranskning, for
å klarlegge hva som forelå av kjent teknikk på det området oppfinnelsen
vedrører. Nyhetsgranskningen omfatter eldre patenter og patentsøknader
samt eventuelt annet tilgjengelig materiale, typisk teknisk litteratur. Deretter
underkastes søknaden patenterbarhetsprøving. Det skal herunder prøves om
søknaden angår en oppfinnelse som ikke er unntatt fra patentering (patl. § 1),
at kravene om nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt (patl. § 2), at beskrivelsen og patentkravene oppfyller lovens vilkår (patl. § 8), samt at søknaden
ikke angår flere uavhengige oppfinnelser (patl. § 10).
Etter at patenterbarhetsprøvingen er gjennomført, meddeles søkeren resultatet i en realitetsuttalelse (patl. § 15 første ledd). Søkeren gis en frist til å uttale
seg og foreta eventuelle endringer. Hvis svar ikke innkommer innen fristen,
henlegges søknaden (patl. § 15 annet ledd). Hvis svar innkommer fra søkeren,
opptas søknaden til fortsatt behandling. Hvis Patentstyret etter at søkerens
svar er innkommet, anser at patenterbarhetsbetingelsene ikke er oppfylt, avslås
søknaden (patl. § 16). Hvis betingelsene er oppfylt, underrettes søkeren om
at patent kan meddeles (patl. § 19 første ledd).55 Søkeren må betale fastsatt
meddelelsesavgift innen to måneder (patl. § 20 første ledd). Når avgiften er
betalt, skal søknaden imøtekommes dersom det fortsatt ikke finnes å foreligge hinder for patentmeddelelse (patl. § 21 første ledd). Avgjørelsen om å
imøtekomme søknaden blir kunngjort i Patenttidende (§ 21 annet ledd), og

55

Underretningen binder ikke Patentstyret; søknaden kan avslås selv om søkeren har blitt
underrettet om at patent kan meddeles, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 33, men i praksis
vil det antakelig forekomme svært sjelden.
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patentet blir innført i patentregisteret (§ 21 femte ledd). Et patentskrift (som
innholdsmessig svarer til søknaden) blir trykt og publisert (§ 21 tredje ledd).
Under behandlingen av en patentsøknad, har Patentstyret en alminnelig
plikt til å gi søkeren veiledning (fvl. § 11). Det er imidlertid «opp til søkeren
å utforme sine patentkrav, hvor han må definere den oppfinnelsen som han
søker patent på», og siden «søknaden prinsipalt er søkerens ansvar og risiko,
vil tilretteleggingen for så vidt måtte bestå i at Patentstyret gir søkeren veiledning om utformingen av søknaden» (Rt. 2001 s. 450 (dreietårn) på s. 458 og
s. 460). Ved vurderingen av hvor langt veiledningsplikten går, må hensyn tas
til de konkrete forhold, herunder til om søkeren er profesjonell eller bistås
av en profesjonell fullmektig. Det må også tas hensyn til at Patentstyrets og
Klagenemndas kapasitet til å påta seg veiledningsoppgaver er nokså begrenset.
Patentstyret har ingen plikt til å gi veiledning «i form av et utkast til kravsformulering» (l.c.).
Om innsigelse fra tredjemann og om veiledningsplikten ved inter partesprosesser, se nedenfor under 5.

b) Form og innhold
Etter pf. § 2 består søknaden av fire deler: 1. Et særskilt søknadsskriv, som skal
være undertegnet av søkeren eller dennes fullmektig, og som skal inneholde
opplysning om oppfinnerens og søkerens navn, eventuelt også fullmektigens
navn. 2. En beskrivelse av oppfinnelsen, med de tegninger som eventuelt er
nødvendige for å forstå den. 3. Patentkrav, det vil si en bestemt angivelse av
det som søkes beskyttet ved patentet. 4. Et (kort) sammendrag av beskrivelse
og patentkrav.
Søknaden skal være avfattet på norsk (pf. § 5 første ledd). Men dette er
ikke et vilkår for at søknaden skal anses som inngitt.56 For å bli tilkjent leveringsdag, hvilket kan være avgjørende for rett til prioritet, overholdelse av
frister, nyhet mv., må søknaden som et minimum inneholde en beskrivelse av
oppfinnelsen og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte
søkeren eller dennes fullmektig (pf. § 3 første ledd).
I praksis godtas også henvisning til en bestemt, tidligere søknad i stedet for en beskrivelse av oppfinnelsen. Hvis deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler
i søknaden som inngis i Norge, skal søkeren gis anledning til å rette mangelen innen
to måneder, jf. pf. § 3 annet ledd. Patentforskriftens § 3 innebærer ingen fravikelse av
forbudet i patl. § 13 mot utvidelse av søknadens innhold (se nedenfor under 3, b), og
56

Jf. NU 1963: 6 s. 184.
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ettersending av materiale i strid med § 13 kan derfor ikke godtas. Men hvis søknaden
inneholder en henvisning til et prioritetsdokument eller en annen, bestemt angitt tidligere
søknad, regnes beskrivelsen her som søknadens beskrivelse, og deler av denne beskrivelsen
som mangler i den norske søknaden (f.eks. sider som er falt ut), kan ettersendes innenfor
tomånedersfristen i pf. § 3 annet ledd, jf. patentretningslinjene A, I, 3.2.1. Hvis deler av
søknaden mangler, og ikke kan ettersendes med krav på opprettholdelse av den opprinnelige leveringsdagen, må søknaden anses inngitt på den dagen da søknaden forelå komplett
i Patentstyret.

Hvis søknaden ikke er avfattet på norsk ved inngivelsen, fastsetter Patentstyret
en frist for å inngi en oversettelse til norsk (pf. § 5 annet ledd). Hvis søknaden
først inngis på et fremmed språk, skal den første beskrivelsen med tilhørende
patentkrav som deretter innkommer på norsk, anses som søknadens basisdokumenter, i det omfang innholdet fremgikk tydelig av de dokumentene som forelå
ved inngivelsen av søknaden (pf. § 4). Innholdet av basisdokumentene har
betydning for søkerens adgang til å endre patentsøknaden (se under punkt 3).
Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne kan
utøve oppfinnelsen (patl. § 8 annet ledd tredje punktum). Det vil alltid være
en verbal beskrivelse, og denne suppleres ofte med tegninger (figurer). Det
skal være tegninger «når slike er nødvendige» (patl. § 8 annet ledd første
punktum). «Nødvendige» må tegninger anses å være hvis en fagmann ikke
er i stand til å utøve oppfinnelsen uten tegninger, eller hvis beskrivelsen eller
patentkravene henviser til tegninger. Det er vanlig å bruke henvisningstegn
i teksten i form av tall eller bokstaver, som korresponderer med tilsvarende
tall eller bokstaver på tegningene. Tegningene skal bare vise elementer som er
omtalt i den verbale beskrivelsen.
Etter patentloven anses tegningene som en del av beskrivelsen, jf. ordlyden i § 8: «beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger». I mange andre land er det derimot bare den
verbale delen som betegnes «beskrivelse» («description», «Beschreibung»). Slik er det også
etter EPC, jf. art. 78, smnl. Rule 27 og 32. Også biologisk materiale som er deponert i
henhold til patl. § 8a, er det naturlig å anse som en del av beskrivelsen. Patentkravene og
sammendraget regnes derimot ikke som deler av beskrivelsen.

Patentloven krever ikke at søkeren sender inn prøver, modeller, fotografier e.l.
Patentstyret kan imidlertid anmode søkeren å sende inn slike hjelpemidler,
eller å la utføre undersøkelser eller forsøk, hvis det anses nødvendig for å
bedømme den patentsøkte oppfinnelse. Slike prøver, modeller osv. anses ikke
som en del av beskrivelsen.
Patentkravene skal angi bestemt hva som søkes beskyttet ved patentet (patl.
§ 8 annet ledd første punktum, se nærmere under e) nedenfor). Patentkravene
54
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definerer således gjenstanden for søknaden, og ligger til grunn for Patentstyrets prøving av om søknadsgjenstanden oppfyller betingelsene for patentering. Hvis patent blir meddelt, blir patentkravene avgjørende for patentvernets omfang (patl. § 39).
Sammendraget skal bare tjene som teknisk informasjon. Det har ingen
rettsvirkninger (patl. § 8 tredje ledd), og kan f.eks. ikke tas i betraktning ved
tolkningen av patentet.

c) Nærmere om beskrivelsen
Et av hovedformålene med patentsystemet er at nye oppfinnelser skal bringes
til allmennhetens kunnskap, i stedet for å forbli bedriftshemmeligheter hos
oppfinnerne.57 Beskrivelsen skal formidle denne kunnskapen på en effektiv
måte. Det er derfor patl. § 8 annet ledd tredje punktum bestemmer at beskrivelsen «skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne
utøve oppfinnelsen». Men beskrivelsen har også andre funksjoner. Blant annet
er den en viktig faktor ved tolkningen av patentkravene (patl. § 39 annet
punktum). Mange patentkrav ville vært nærmest uforståelige hvis man ikke
hadde beskrivelsen å holde seg til. Dessuten fastlegger beskrivelsen en ramme
for patentkravenes innhold; patentkravene ikke kan omfatte noe som ikke har
støtte i beskrivelsen (nærmere om dette nedenfor).
Nærmere regler om beskrivelsens innhold er gitt i patentretningslinjene C,
II, 3. Beskrivelsen består av en alminnelig og en spesiell del. Den alminnelige
delen skal angi oppfinnelsens anvendelsesområde, teknikkens stand, hvilket problem oppfinnelsen løser, og hvilke midler som er nødvendige for løsningen av
problemet. Den spesielle delen innledes normalt med en figurfortegnelse, det
vil si en oversikt over de medfølgende tegninger, med en kort forklaring av hva
de viser. Deretter skal det angis nærmere hvordan oppfinnelsen kan utøves,
det vil si fremstilles og anvendes, fortrinnsvis belyst med utførelseseksempler.
Utførelseseksemplene er gjerne knyttet til tegningene, og beskriver i detalj hva
tegningene viser. Det skal fortrinnsvis brukes etablert fagterminologi. Hvis
nyskapte eller uvanlige ord må brukes, skal betydningen av dem forklares.
Varemerker kan brukes, men det bør i så fall fremgå klart hvilket produkt
som betegnes med merket.
Det skal være overensstemmelse mellom beskrivelsen og patentkravene.
Kravet om overensstemmelse har en formell side, som bl.a. innebærer at faguttrykk må brukes på samme måte i beskrivelsen og i patentkravene, at para57

Jf. NU 1963: 6 s. 184.
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metere må angis med samme måleenheter begge steder osv. Det har også en
reell side, som går ut på at beskrivelsen må omhandle den samme oppfinnelsen
som det er krevd beskyttelse for i patentkravene. For eksempel må det være
samsvar mellom beskrivelsens angivelse av hvilke midler som er nødvendige
for å løse problemet, og de midler som er definert i patentkravene. Derimot er
det ikke noe i veien for at beskrivelsen omhandler noe som det ikke er krevd
beskyttelse for. Den bør likevel ikke inneholde noe som er uvesentlig eller
uvedkommende for forståelsen av oppfinnelsen (pf. § 9 første ledd).
For søknader som gjelder biologisk materiale stilles enkelte tilleggskrav i patl. § 8b og § 8c.
For biologisk materiale av ikke-human opprinnelse skal det oppgis hvilket land oppfinneren mottok eller hentet materialet fra (leverandørland). Hvis leverandørlandet er et
annet land enn opprinnelseslandet, skal også opprinnelseslandet oppgis, såfremt dette er
kjent for søkeren. Hvis nasjonal rett i leverandørlandet eller opprinnelseslandet krever
at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale, skal det opplyses i søknaden
om slikt samtykke er innhentet. Bakgrunnen for disse bestemmelsene er konvensjonen
om biologisk mangfold (biodiversitetskonvensjonen), utferdiget i Rio de Janeiro 5. juni
1992, som har bestemmelser om bl.a. rådighet over genressurser og samtykke til uttak.58
For humant materiale skal det angis om personen som materialet stammer fra, har
samtykket i den aktuelle anvendelsen av materialet, i samsvar med lov 21. februar 2003
nr. 12 om biobanker.
Brudd på de ovenfor nevnte opplysningsplikter har ingen patentrettslige konsekvenser, men uriktige opplysninger kan etter omstendighetene straffes etter strl. § 166.

Etter patl. § 8 annet ledd tredje punktum skal som nevnt beskrivelsen være
«så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen». I «utøve» ligger at oppfinnelsen må kunne fremstilles (gjennomføres)
og anvendes. For et produkt må det beskrives minst én fremstillingsmåte, og
for en fremgangsmåte må det beskrives hvordan den kan utføres. Kravet om at
det også må beskrives en anvendelse av produktet eller fremgangsmåten, må
ses i sammenheng med kravene om teknisk effekt og industriell anvendbarhet. Som nevnt ovenfor under I, 1, må oppfinnelsen gi en virkelig løsning
av et praktisk problem. Et produkt eller en fremgangsmåte uten noen kjent
og beskrevet anvendelse, løser intet problem, og har dermed verken teknisk
effekt eller industriell anvendbarhet.59 For biologisk materiale som allerede
forekommer i naturen, følger dette uttrykkelig av § 3c annet punktum, men
det gjelder helt generelt for alle oppfinnelser.

58
59

Jf. Ot.prp. nr. 86 (2002–2003) s. 76.
Jf. Schovsbo og Rosenmeier 2013 s. 314–316.
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Det som skal kunne utøves, «oppfinnelsen», er den tekniske løsningen som
er definert i patentkravene (patl. § 8 annet ledd første punktum). I utgangspunktet må beskrivelsen være tilstrekkelig til at en fagmann kan utøve alt som
omfattes av patentkravene. Sett fra motsatt synsvinkel, kan patentkravene
ikke omfatte mer enn det som kan utøves på grunnlag av beskrivelsen. En
sier gjerne at patentkravene må ha støtte i beskrivelsen (se nærmere under e
nedenfor).
De fleste lands patentlover har tilsvarende eller lignende bestemmelser. Etter art. 83 EPC
skal beskrivelsen være «sufficiently clear and complete». Den samme formuleringen er
brukt i art. 5 PCT. Formuleringen i EPC og PCT ligger nærmere den formuleringen
som ble brukt i de tidligere norske patentlovene, enn i den nåværende. Lovene av 1885
(§ 14) og 1910 (§ 19) sa at beskrivelsen skulle være så «tydelig og fuldstændig» at andre
sakkyndige deretter kunne utføre og bruke oppfinnelsen. Den endringen som fant sted
ved vedtakelsen av 1967-loven, var imidlertid ikke ment å medføre noen realitetsendring.
At beskrivelsen ikke bare skal være klar, men også fullstendig, ble ansett å komme tilstrekkelig klart til uttrykk i kravet om «at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve
oppfinnelsen».60 Både ut fra forhistorien og på bakgrunn av harmoniseringshensynet, må
det legges til grunn at patl. § 8 annet ledd tredje punktum er reelt overensstemmende
med art. 83 EPC.61
Forutsetningen om at patentkravene må ha støtte i beskrivelsen, som i den norske
loven bare har kommet indirekte til uttrykk i patl. § 8, er eksplisitt uttalt i art. 84 EPC
og art. 6 PCT.

Kravet til beskrivelsens tydelighet må ses i lys av at den er myntet på fagpersoner på området. Det betyr at en kan forutsette et visst kunnskapsnivå
hos adressaten, og det er derfor ikke nødvendig å ta med informasjon som
normalt vil være kjent for fagfolk på det området oppfinnelsen angår. Informasjon om detaljer som materialvalg, dimensjonering, montering osv. vil ofte
ikke være nødvendig, med mindre nettopp disse forhold stiller fagmannen
overfor utfordringer som han ikke uten videre kan forutsettes å løse.
Det er både nødvendig og tilstrekkelig at beskrivelsen angir hvordan oppfinnelsen kan utøves, det vil si hvordan den kan fremstilles og anvendes. Når
man har å gjøre med et produktpatent, må beskrivelsen angi minst én fremgangsmåte for fremstilling av produktet, samt anvisning på minst én anvendelsesmåte. Angivelse av oppfinnelsens struktur, f.eks. molekylstrukturen eller
krystallformen til et kjemisk produkt, vil ikke være tilstrekkelig hvis det ikke
60
61

Jf. NU 1963: 6 s. 185.
I NOU 1976: 49 s. 110 konstateres det at art. 5 PCT, som altså tilsvarer art. 83 EPC,
ikke foranlediger noen endringer i § 8 annet ledd.
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samtidig fremgår hvordan produktet kan fremstilles eller anvendes.62 På den
annen side vil informasjon om strukturen ikke alltid være nødvendig, med
mindre slik informasjon er påkrevd for å utnytte oppfinnelsen.63
Det kreves ikke at eksemplene faktisk har vært gjennomført. Mange utførelseseksempler i patentsøknader er rene skrivebordsarbeider. Søkeren behøver
heller ikke forklare hvorfor oppfinnelsen virker. Og om beskrivelsen gir en slik
forklaring som senere viser seg å være uriktig, behøver heller ikke dét å være
fatalt.64 Oppfinneren må imidlertid sannsynliggjøre at oppfinnelsen virker,
og oppfinnelsen må i patentsøknaden være underbygd i en slik grad at dens
virkning fremstår som troverdig for en fagperson (se kapittel III, 6 nedenfor).
Forarbeider og rettspraksis gir ingen veiledning for hvilke fordringer som
nærmere bestemt skal stilles til beskrivelsens tydelighet, og det er derfor nærliggende å vurdere spørsmålet i lys av praksis omkring den tilsvarende bestemmelsen i art. 83 EPC. Utgangspunktet er at den informasjon som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, enten må kunne utledes av beskrivelsen selv eller
av fagets alminnelige kunnskap, f.eks. av lærebøker eller håndbøker på vedkommende tekniske område.65 På grunnlag av den relevante informasjonen må
oppfinnelsen kunne utøves uten urimelig byrde eller eksperimentering.66 Hvis
fagmannen står overfor et begrenset antall valgmuligheter, f.eks. med hensyn
til typen eller mengden av en ingrediens, vil han ofte kunne treffe det rette
62
63

64
65
66

Se fra EPOs praksis T 206/83 ICI/Pyridine Herbicides [1986] EPOR 232.
Jf. T 977/93 AMERICAN HOME PRODUCTS/Canine coronavirus vaccine O.J.
EPO 2001, 84 («one has to understand before and after reproduction what one has in
one’s hands, otherwise ‘blindfold’ reproduction will lead to something uncontrollable»).
Se også LB-2009-075798 (glidelås).
En uriktig oppfatning kan likevel være ødeleggende hvis han på grunn av den utformer
patentkrav som treffer helt på siden, jf. Bryn 1938 s. 125–126.
Se nærmere om begrepet fagets alminnelige kunnskap i kapittel V, 6, b nedenfor.
Jf. T 923/92 GENENTECH/t-PA [1996] EPOR 275 på s. 299 («does not have to
apply inventive skill or undue experimentation») og T 694/92 MYCOGEN/Modifying plant cells [1998] EPOR 114 på s. 119 («instructions which are sufficiently clear for
the skilled person to reduce them to practice without undue burden, ie with no more
than a reasonable amount of experimentation, and without applying inventive skill …
As for the amount of technical detail needed for a sufficient disclosure, this is a matter
which depends on the correlation of the facts of each particular case with certain general
parameters, such as the character of the technical field, the date on which the disclosure
was presented and the corresponding common general knowledge, and the amount of
reliable technical detail disclosed in a document»). Se fra norsk praksis LB-2006-26148
(atorvastatin) og LB-2009-075798 (glidelås).
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valget uten at den nødvendige eksperimentering må anses som «urimelig». I
HYMO/Water-soluble polymer dispersion ble det f.eks. ikke ansett nødvendig
å angi mengden salt som skulle benyttes i en fremgangsmåte, idet fagpersonen kunne finne frem til den nødvendige mengden uten urimelig byrde.67
Hvis fagpersonen står overfor et større antall valgmuligheter, vil det ofte være
nødvendig at beskrivelsen gir retningslinjer for hvordan han skal gå frem for å
treffe det riktige valget. Hvis fagpersonen ved forsøk på å utøve oppfinnelsen
blir konfrontert med uventede og uløste problemer av et visst omfang, taler
det for at beskrivelsen er utilstrekkelig.68 Men det godtas prøving og feiling
av et visst omfang. Undertiden anses en beskrivelse som tilstrekkelig selv om
utøvelse av oppfinnelsen vil nødvendiggjøre betydelige investeringer i form
av ressurser og tidsforbruk.69 Unøyaktigheter og feil i beskrivelsen behøver
heller ikke bety at den er utilstrekkelig. Dersom en fagmann til tross for slike
svakheter er i stand til å utøve oppfinnelsen, er lovens krav oppfylt.70
Det kreves ikke at søkeren har gjort beskrivelsen så tydelig som mulig, eller
at søkeren beskriver den beste måten å utøve oppfinnelsen på («best mode»),
slik som i amerikansk rett. Beskrivelsen kan med andre ord være tilstrekkelig selv om patentsøkeren kunne gjort byrden mindre for fagmannen ved å
gi flere opplysninger. Dette åpner i en viss utstrekning for å holde tilbake
opplysninger av konkurransemessige hensyn. Men søkeren bør være klar over
67
68

69

70

Se T 583/93 HYMO/Water-soluble polymer dispersion [1997] EPOR 129 s. 139.
Se som eksempel T 412/93 KIRIN-AMGEN/Erythropoietin [1995] EPOR 629 s. 646:
«The skilled person might be confronted with unexpected and yet to be solved problems.
These are not steps that the Board thinks it would be reasonable for a skilled person to
take when trying to obtain a product not identified in the patent, which could amount
to performing a further invention.»
Se som eksempel T 412/93 KIRIN-AMGEN/Erythropoietin [1995] EPOR 629 s. 664.
Innsigeren hadde anført at det ville ta omkring fem år å utøve oppfinnelsen på grunnlag
av beskrivelsen. Board of Appeal anså tilsynelatende dette anslaget som overdrevent, men
aksepterte at en betydelig ressursinnsats kunne være påkrevet: «The Board accepts that the
disclosure of the patent still requires the public to invest a lot of time and effort, which,
however does not in the given circumstances amount to an undue burden.» Normalt er
det imidlertid ingen grunn til å akseptere ufullstendige eller feilaktige beskrivelser.
Se fra EPOs praksis T 923/92 GENENTECH/t-PA [1996] EPOR 275 s. 298: «According to the established case law … the question under Article 83 EPC is not whether
or not a specifically described example is exactly repeatable, but whether the overall
teaching of a patent in respect of a claimed embodiment can reliably lead the skilled
person to put it into practice.» Se også T 206/83 ICI/Pyridine Herbicides [1986] EPOR
232 på s. 237.
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at det kan være risikabelt å holde tilbake informasjon. Hvis den manglende
informasjon er nødvendig for å utøve oppfinnelsen, og ikke tilhører fagets
alminnelige kunnskap, kan patentet kjennes ugyldig.71
Det kreves ikke at utøvelse av oppfinnelsen leder til nøyaktig det resultatet
som er angitt i beskrivelsen. Det behøver f.eks. ikke være avgjørende om det
er mulig å oppnå den kvalitet eller kapasitet som er angitt i beskrivelsen. Men
det må være mulig å løse det problem som oppfinnelsen tar sikte på. Hvis
oppfinnelsen tar sikte på å tilveiebringe en fremgangsmåte for fremstilling av
kvarts til produksjon av datachips, må det kreves at fagmannen ved utøvelse
av fremgangsmåten er i stand til å fremstille kvarts med en renhet som er
tilstrekkelig for formålet. Men det kreves ikke at han oppnår nøyaktig den
renhet som er angitt i beskrivelsens utførelseseksempler. Hvis oppfinnelsen
er mindre fordelaktig enn angitt, kan det imidlertid få betydning for vurderingen av oppfinnelseshøyden.
Kravet til beskrivelsens tydelighet i patl. § 8 annet ledd tredje punktum
er et materielt patenterbarhetsvilkår. Hvis vilkåret ikke er oppfylt, skal søknaden avslås (patl. § 16). Hvis patent (ved en feil) er meddelt til tross for at
beskrivelsen ikke er tilstrekkelig, kan patentet kjennes ugyldig (patl. § 52
første ledd nr. 2).

d) Deponering av biologisk materiale
Ved oppfinnelser som gjelder mikroorganismer eller annet biologisk materiale, er det i noen tilfelle ikke mulig å beskrive organismen verbalt eller ved
hjelp av figurer på en slik måte at en fagmann kan fremstille eller fremskaffe
materialet uten urimelig byrde eller eksperimentering. Av denne grunn er
det etablert et internasjonalt system for deponering av biologisk materiale,
hvorved materialet kan gjøres tilgjengelig for allmennheten ved at tredjemann kan kreve å få utlevert en prøve (patl. § 8a første ledd, jf. § 22 syvende
ledd). Det nåværende deponeringssystemet bygger på Budapestkonvensjonen
av 28. april 1977 om internasjonal anerkjennelse av deponering av mikroorganismer, som Norge har ratifisert.72
71

72

Se eksempelvis T 219/85 HAKOUNE/Treatment process for gem stone O.J. EPO 1986,
376. I LB-2006-26148 (atorvastatin) ble det lagt til grunn at det i beskrivelsen manglet angivelse av «avgjørende prosessbetingelser», noe som «unødig og urimelig stiller
[fagpersonen] overfor betydelig usikkerhet og nødvendiggjør omfattende eksperimentering». Patentet ble derfor kjent ugyldig.
Om bakgrunnen for konvensjonen og dens innhold se Ot.prp. nr. 3 (1984–85) s. 9–13.
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Deponeringen anses som en del av beskrivelsen,73 som sammen med den
verbale beskrivelsen skal være tilstrekkelig til at oppfinnelsen kan utøves av
en fagmann. Søkeren har bare plikt til å foreta deponering dersom det er
nødvendig for å oppfylle vilkåret i patl. § 8 annet ledd tredje punktum. Hvis
materialet kan fremstilles uten tilgang til en prøve av det, kan i stedet en
fremgangsmåte for fremstilling beskrives. En beskrivelse av en fremstillingsmåte kan være tilstrekkelig selv om det ville vært lettere for tredjemann å
utøve oppfinnelsen om materialet hadde vært deponert.74 Hvis materialet
er allment tilgjengelig, skal dets betegnelse, og hvordan det kan fremskaffes,
angis (pf. § 9 annet ledd).75
Hvis materialet ikke er allment tilgjengelig, og ikke kan beskrives slik at
det kan fremstilles, må deponering skje i samsvar med patl. § 8a (jf. § 8 annet
ledd fjerde punktum).76 Deponeringen skal foretas ved en internasjonal deponeringsmyndighet (pf. § 12). Etter § 8a skal materialet deponeres senest den
dag søknaden inngis, og det skal deretter være fortløpende deponert. Hvis
en kultur av mikroorganismer opphører å være levedyktig, kan den innen en
viss frist erstattes med en ny kultur av samme mikroorganisme (pf. § 12). Det
samme gjelder hvis deponert materiale av en eller annen grunn ikke lenger
kan utleveres. Hvis materialet ikke erstattes, kan patentet kjennes ugyldig,
med mindre fagmannen på dette tidspunktet er i stand til å utøve oppfinnelsen til tross for at kulturen ikke lenger er tilgjengelig gjennom deponeringen
(patl. § 52 første ledd nr. 2).

e) Patentkravene
Patentkravene har to hovedoppgaver. For det første skal de avgrense oppfinnelsen fra teknikkens stand (patl. § 2 første ledd). For det andre skal de bringe
klarhet i hva beskyttelsen omfatter (§ 39).
Det er «opp til søkeren å utforme sine patentkrav, hvor han må definere
den oppfinnelsen som han søker patent på» (Rt. 2001 s. 450 (dreietårn) på
s. 458).

73
74
75
76

Jf. Ot.prp. nr. 3 (1984–85) s. 4.
Se fra EPOs praksis T 412/93 KIRIN-AMGEN/Erythropoietin [1995] EPOR 629
s. 656–657.
Se nærmere Ot.prp. nr. 3 (1984–85) s. 23 om kravet til tilgjengelighet.
Patl. § 8 annet ledd fjerde punktum og § 8a ble tilføyd ved lovendring 24. mai 1985
nr. 30, jf. Ot.prp. nr. 3 (1984–85). Bestemmelsene tilsvarer Rule 28 EPC.
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Om patentkravene sier ikke patentloven annet enn at de skal være «en
bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet», jf. § 8 annet ledd.
Nærmere bestemmelser er gitt i forskriftene til loven. Etter pf. § 6 skal et
patentkrav inneholde en benevnelse på oppfinnelsen, en angivelse av den kjente
teknikk og en angivelse av det nye og særegne for oppfinnelsen. Med mindre
særlige grunner foreligger, skal den kjente teknikk angis innledningsvis i kravet (ingressen), og det nye og særegne i en kjennetegnende del (karakteristikken). Det er fast praksis, både i Norge og i de fleste andre land, at patentkrav
utformes i én periode. Dette kan gjøre kravene tunge å lese, men har muligens
den fordel at det begrenser omfanget av det enkelte krav.
Formålet med inndelingen av patentkravene i ingress og karakteristikk, er å
gjøre dem oversiktlige og lett forståelige. Dette har nok først og fremst betydning for patentmyndighetene ved søknadsbehandlingen, hvor det kan virke
klargjørende å få frem søkerens syn på hva han anser som kjent, og hva han
anser som nytt og karakteristisk for oppfinnelsen. Etter patentmeddelelsen
har inndelingen liten eller ingen betydning.
Ingressen skal angi de kjente elementer som er relevante for oppfinnelsen (pf. § 6 tredje ledd). Det er således ikke nødvendig å angi alle kjente
elementer. Hvis oppfinnelsen består i et elektronisk styreprogram for en vaskemaskin, er det f.eks. tilstrekkelig å angi: «En vaskemaskin omfattende et
elektronisk styreprogram …». Det er ikke nødvendig å angi de øvrige kjente
elementer, som vasketrommel, motor, drivverk osv.
Det er bare de relevante trekk som er kjent fra ett enkelt mothold (det
nærmeste motholdet), som skal angis i ingressen, og ikke alle trekk som i og
for seg kan påvises å ha vært kjent fra teknikkens stand.77 Elementer som var
kjent, men ikke fra samme mothold, inntas i karakteristikken. Slike elementer
benevnes ofte «en i og for seg kjent …», eller lignende, men en slik benevnelse
er ikke nødvendig.
Ettersom inndelingen i ingress og karakteristikk er begrunnet i ordenshensyn, kan den ikke unntaksfritt legges til grunn. I praksis brukes imidlertid
inndelingen i langt de fleste tilfelle, og det må foreligge en særlig grunn for å
velge en annen form. En slik særlig grunn kan være at inndeling i ingress og
karakteristikk vil medføre uklarhet, f.eks. fordi det mothold som anses som
det nærmeste, gir et lite egnet utgangspunkt for å karakterisere oppfinnelsen,
eller fordi det foreligger flere mothold som anses som like nærliggende.

77

Jf. Rule 29(1) EPC og Rule 6.3 PCT.
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Det har vært diskutert om inndelingen av kravet i ingress og karakteristikk
har noen betydning for tolkningen av patentkravene eller for patenterbarhetsvurderingen. Den vanlige oppfatningen, både i Norge og i andre land, er at
inndelingen ikke har noen slik betydning.78
Et patentkrav kan være rettet på et produkt eller en fremgangsmåte.79 Sondringen mellom produkter og fremgangsmåter har betydning i flere sammenhenger, bl.a. i forhold til patl. § 3 første ledd, som skiller mellom eneretten til produkter (nr. 1) og fremgangsmåter (nr. 2 og 3), og i forhold til § 1
siste ledd, som unntar medisinske fremgangsmåter (men ikke produkter) fra
patentering.
Etter patentforskriften skal patentkravene såvidt mulig henføres til en
av kategoriene produkter, anordninger, fremgangsmåter eller anvendelser
(pf. § 6 annet ledd). Inn under kategorien produkter faller først og fremst
stoffer og gjenstander, som kjemiske substanser, materialer, redskaper, bruksgjenstander osv.80 Anordninger er en undergruppe av produkter. Kategorien
brukes gjerne når oppfinnelsen består i en del av en større gjenstand, eller i
bestemte konstruktive trekk ved en gjenstand. Den brukes dessuten ofte når
oppfinnelsen består i et produkt som ikke har noen allmenn betegnelse, da i
kombinasjon med en formåls- eller funksjonsangivelse. Det er ikke nødvendig
å trekke noen fast grense mellom kategorien anordning og øvrige produkter.
Fremgangsmåter er typisk prosesser for fremstilling av produkter, men kan
også bestå i andre typer prosesser som løser et teknisk problem, f.eks. målemetoder, metoder for manøvrering osv.81 Karakteristisk for en fremgangsmåte
er at den angår en handling. Handlingen kan være manuell eller maskinell.
En utelukkende mental aktivitet anses imidlertid ikke som en oppfinnelse (se
kapittel III, 3). Anvendelser er en undergruppe av kategorien fremgangsmåter.
Kategorien anvendelse brukes oftest når produktet eller fremgangsmåten var

78
79

80
81

Se bl.a. Stuevold Lassen 1983 s. 555–556. Fra EPOs praksis se T 850/90 HUTCHINSON/Tyre locking device [1996] EPOR 439 s. 444–445.
Se fra EPOs praksis G 2/88 MOBIL/Friction reducing additive [1990] EPOR 73 på
s. 79: «There are basically two different types of claim, namely a claim to a physical
entity (for example, product, apparatus) and a claim to a physical activity (for example,
method, process, use).»
Jf. NU 1963: 6 s. 187.
Jf. NU 1963: 6 s. 187. Grensen mellom fremstillingsmåter og andre fremgangsmåter har
betydning i forhold til regelen i patl. § 3 første ledd om indirekte produktbeskyttelse, jf.
kapittel VIII, 2, c.
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kjent fra før, og det nye består i at produktet eller fremgangsmåten tas i bruk
på en ny måte eller på et nytt område.82
Patentloven inneholder ikke noe krav om at en oppfinnelse skal kunne
plasseres i en av de nevnte kategorier. Dette er altså ikke noen betingelse for
patenterbarhet, hvilket også er reflektert i forskriften, jf. «så vidt mulig».
Underkategoriene anordninger og anvendelser brukes ikke i patentloven.
Bestemmelsene om patenthaverens enerett i patl. § 3 første ledd taler bare om
produkter og fremgangsmåter. De må forstås slik at regelen om produktvern
(nr. 1) også omfatter anordninger, og reglene om vern for fremgangsmåter
(nr. 2 og 3) omfatter anvendelser.
I litteratur og praksis kan en også finne omtalt andre kategorier av oppfinnelser. Disse
brukes som regel ikke i lovspråket, og har heller ingen rettslig betydning, men det kan
være fordelaktig å kjenne betydningen.
Kombinasjonsoppfinnelser brukes ofte om oppfinnelser som består i en kombinasjon
av to eller flere kjente trekk (komponenter, trinn e.l.). Dersom kombinasjonen er ny og
har oppfinnelseshøyde, vil den kunne patenteres, se kapittel V, 7, e.
Utvalgsoppfinnelser brukes gjerne for å betegne oppfinnelser som består i valget av et
stoff som har uventede og verdifulle egenskaper, ut fra en større gruppe som var kjent fra
før, f.eks. hvor man fra gruppen estere velger ut molekyler med en bestemt kjedelengde,
ut fra erkjennelsen av at disse er verdifulle som basis for smørevæsker. Et slikt utvalg kan
gi grunnlag for produktpatent («smørevæske karakterisert ved at den inneholder …») eller
anvendelsespatent («anvendelse av estere med kjedelengde … til …»).
En kategori av oppfinnelser som loven nevner, er de avhengige oppfinnelser, jf. patl.
§ 46. Med dette menes en oppfinnelse hvis utnyttelse faller innenfor dekningsområdet
til et annet patent med tidligere prioritet (grunnpatentet), og som derfor ikke kan utnyttes uten samtykke av innehaveren av dette. Et patent kan være avhengig av et annet
patent fordi oppfinnelsen gjelder et tillegg til, eller konkretisering av (herunder i form av
utvelgelse innenfor en patentert gruppe av stoffer), den oppfinnelsen som er beskyttet
ved grunnpatentet. Om det foreligger et slikt avhengighetsforhold, er ofte vanskelig å
bestemme. Det beror på en fastleggelse av det eldste patentets verneområde, og kan ikke
utledes av begrepet avhengighetspatent eller en definisjon av dette (se nærmere kapittel
IX, 4).

Det er i utgangspunktet opp til søkeren å bestemme om han vil bruke kategorien produkt eller kategorien fremgangsmåte, eller begge deler. Det er ingen
ting i veien for at en søknad inneholder både produkt- og fremgangsmåtekrav,
men den skal som hovedregel ikke inneholde mer enn ett selvstendig krav av
hver kategori, jf. pf. § 7.83 Kravene i patl. § 2 første ledd om nyhet og opp82
83

Jf. NU 1963: 6 s. 188.
Jf. 2. avd. kj. 2593 (NIR 1967 s. 444).
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finnelseshøyde kan dessuten begrense søkerens valgfrihet. Hvis produktet er
kjent fra før, kan søkeren normalt ikke kreve beskyttelse for produktet i seg
selv, men kanskje for en måte å fremstille det på eller for en anvendelsesmåte.
Loven stiller som nevnt krav om at angivelsen av oppfinnelsen må være
bestemt (patl. § 8 annet ledd første punktum). Bestemmelsen har til formål å
skape klarhet i hva beskyttelsen omfatter.84 Den må først og fremst oppfattes
som et krav til språklig klarhet, det vil si et krav om at det anvendes ord og
uttrykk med et relativt entydig meningsinnhold.85 I tillegg kreves at patentkravene er så kortfattede (konsise) som oppfinnelsen tillater.
Hvis oppfinnelsen ikke er bestemt angitt, må søknaden avslås (patl. § 16).
Men hvis et patent ved en feil er blitt meddelt til tross for at kravet ikke var
oppfylt, kan patentet ikke oppheves eller kjennes ugyldig av denne grunn
(patl. § 25, § 52 og § 52d).
Forarbeidene gir ingen nærmere veiledning med hensyn til hvor bestemt
patentkravene må være. Det foreligger heller ingen høyesterettspraksis om
dette spørsmålet. Bestemthetskravets nærmere innhold må derfor fastlegges i
lys av reelle hensyn og fremmed praksis, særlig i lys av praksis knyttet til den
tilsvarende bestemmelsen i art. 84 EPC.
Bestemthetskravet må fastlegges på bakgrunn av hvem som utgjør den
typiske adressat for patentkravene, nemlig en fagmann på det aktuelle området.
Det spiller liten rolle om oppfinnelsen defineres ved bruk av uttrykk som er
uforståelige for folk flest, hvis de bare har et etablert meningsinnhold på det
området det gjelder. Det avgjørende må således være om det er tilstrekkelig klart
for en fagmann på vedkommende område hvor grensene for patentvernet går.
Ved bedømmelsen av om bestemthetskravet er oppfylt, må patentkravene
(som ellers) tolkes i lys av beskrivelsen. Et ord eller uttrykk som isolert sett er
ubestemt, kan bli tilstrekkelig bestemt dersom det er definert i beskrivelsen. I
84

85

Jf. NU 1963: 6 s. 185. Se fra EPOs praksis T 337/95 NIHON NOHYAKUL/Lower
alkyl [1997] EPOR 333 på s. 336: «The central role of the claims in the European patent
system was pointed out by the Enlarged Board of Appeal when it held that the purpose
of the claims is to allow the determination of the protection conferred by the patent …
This approach ensures that the public is not left in any doubt as to which subject-matter
is covered by a particular patent and which is not. This is one aspect of legal certainty
which is a principle of paramount importance in any system where the rights of the
public are affected by the granting of a monopoly …»
Se som eksempel T 337/95 NIHON NOHYAKUL/Lower alkyl [1997] EPOR 333 på
s. 336–337 (begrepet «lower alkyl» hadde ingen alminnelig akseptert mening, og det
fantes ikke noen klar definisjon i beskrivelsen).
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utgangspunktet bør det imidlertid kreves at søkeren benytter ord og uttrykk
som har en nokså fast og alminnelig akseptert mening. Uttrykk som forutsetter subjektive vurderinger godtas normalt ikke, og heller ikke uttrykk som
viser til eksterne standarder o.l. som kan endres over tid.86
Reelle hensyn taler for at avgjørelsen må fattes på grunnlag av en konkret
interesseavveining. Det kan ikke oppstilles kataloger over uttrykk som oppfyller, eller ikke oppfyller, bestemthetskravet. Et uttrykk som er for ubestemt
i én sammenheng, kan være tilstrekkelig bestemt i en annen. Ved interesseavveiningen må en på den ene side ta hensyn til patenthaveren, hvilket tilsier
at det ikke bør stilles så strenge krav at beskyttelsesomfanget innsnevres i
urimelig grad. Vage ord og uttrykk («omtrent», «ca.», «tilnærmet», etc.) kan
godtas dersom oppfinnelsen ikke kan defineres mer presist uten at beskyttelsesomfanget blir urimelig snevert.87 En kan ikke kreve at patentkravene
er så klare at det ikke kan tenkes grensetilfelle hvor det vil være vanskelig
å avgjøre om patentet er krenket.88 På den annen side taler hensynet til
tredjemann for at patentkravene formuleres så klart at han på lojal måte
kan innrette seg i forhold til patentet, uten å måtte gå til domstolene for å
få omfanget klarlagt.
Ved interesseavveiningen kan forskjellige momenter få betydning. Et viktig
moment vil være hvilke alternativer som eksisterer til de ord og uttrykk som
er brukt i patentkravene. Hvis søkeren kan bruke ord og uttrykk som vil
gi større sikkerhet for tredjemann, uten at beskyttelsesområdet derved blir
urimelig snevert, bør det kreves at han gjør det. Ofte kan også en større grad
av klarhet oppnås ved å innta i beskrivelsen definisjoner av de betegnelsene
som er brukt i patentkravene. Hvis derimot klarhet ikke kan oppnås uten at
beskyttelsesomfanget blir begrenset i urimelig grad, bør en godta en større
grad av usikkerhet for tredjemann. En kan si at patentkravene bør være så
86
87

88

Jf. T 226/98 RICHTER GEDEON/Famotidine O.J. EPO 2002, 498.
Se eksempelvis 2. avd. kj. 6925 (NIR 2001 s. 436), som gjaldt en fremgangsmåte karakterisert ved at «oppvarmingen i alt vesentlig skjer ved hjelp av friksjonsvarme»: «Annen
avdeling har vært i noen tvil om uttrykket ‘alt vesentlig’ tilstrekkelig presist angir den del
av oppvarmingen som skyldes friksjon, men er kommet til at uttrykket bør aksepteres
for at det ikke skal bli for lett å omgå patentet ved å tilføre en relativt ubetydelig andel
varme utenfra, samtidig som det er vanskelig å angi noen eksakt grenseverdi.»
Se fra engelsk praksis Milliken Denmark AS v Walk Off Mats Ltd. [1996] FSR 292
(Patents Court) s. 302: «That it is possible to postulate difficult questions about a borderline does not make the claim so uncertain that there cannot be a reasonable degree
of certainty for third parties.»
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bestemte som oppfinnelsens karakter tillater, uten at beskyttelsesområdet blir
urimelig snevert.
Et annet moment kan være om den vage eller skjønnsmessige betegnelsen
angår et sentralt element i definisjonen av oppfinnelsen, eller om det gjelder
et mer perifert trekk som det er mindre grunn til å tro vil skape problemer.
Hvis f.eks. oppfinnelsen gjelder en ny girmekanisme for en sykkel, er det
liten grunn til å protestere mot bruk av benevnelsen «girmekanisme for sykkel», selv om det ikke er vanskelig å tenke seg grensetilfelle hvor det vil være
vanskelig å avgjøre om en står overfor en sykkel eller ikke (omfattes mopeder
med pedaler, tråsykler med hjelpemotor, ergometersykler, vannsykler osv.?).
Når en derimot kommer til de vesentlige trekk ved girmekanismen, som skiller oppfinnelsen fra teknikkens stand, er det grunn til å kreve en større grad
av presisjon.
Bestemthetskravet i § 8 innebærer også at patentkravet ikke skal inneholde
trekk som er unødvendige for å angi oppfinnelsen.89 En bør f.eks. ikke angi
oppfinnelsens tekniske fortrinn, dens fremstillingsmåte eller utseende, med
mindre dette er vesentlig fra et oppfinnelsessynspunkt, fordi overflødige angivelser vil kunne skape uklarhet ved tolkningen.
Som nevnt ovenfor under c), kreves det også at patentkravene har støtte
i beskrivelsen. Dette følger ikke direkte av patentloven, men er indirekte
kommet til uttrykk i § 8 annet ledd tredje punktum.90 Hvis patentkravene
ikke har tilstrekkelig støtte i beskrivelsen, kan patentet kjennes ugyldig etter
bestemmelsen i patl. § 52 første ledd nr. 2.
Kravet om støtte i beskrivelsen varetar hensynet til at patentbeskyttelsen
bør tilsvare det bidrag oppfinnelsen har gitt til teknikkens utvikling (propor

89

90

Jf. pf. § 6 tredje ledd, som bestemmer at et patentkrav ikke må «inneholde noe som ikke
gjelder den oppfinnelsen som er angitt i kravet, eller som er uvesentlig for den eneretten
som kreves».
Den nødvendige støtte for patentkravene må finnes allerede i den opprinnelige søknaden,
jf. patl. § 13. Hvis det er krevd prioritet fra en eldre søknad, vil det være en forutsetning
for gyldig prioritet at støtte for patentkravene kan påvises allerede i prioritetsdokumentene, se nærmere nedenfor under V, 8.
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sjonalitetsprinsippet).91 En bør unngå å meddele patenter med patentkrav
som er mer omfattende enn den oppfinneriske innsats rettferdiggjør, og tilstrebe en rimelig balanse mellom hensynet til oppfinneren på den ene siden,
og hensynet til den fortsatte tekniske utvikling på den andre.92 Har oppfinneren eksempelvis anvist én vei for å løse et bestemt problem, bør han ikke
få enerett til å løse problemet ad alle andre veier. Men beskyttelsen bør ikke
være begrenset til det som fremgår direkte av patentbeskrivelsen, for i så fall
ville patentet bli for lett å omgå, og dermed bli uten verdi for patenthaveren.
Til illustrasjon kan nevnes en sak fra Patentstyrets annen avdeling (7498), som gjaldt en
søknad om patent på anvendelse av fettsyreanaloger til fremstilling av legemidler til behandling av neoplasma. Første avdeling hadde kommet til at et par enkeltstående utførelseseksempler ikke representerte en tilstrekkelig underbygging av den generelle formel. Avslaget
ble opphevet av Annen avdeling, som kom til at den generelle formelen måtte godtas:
«Spørsmålet om hvor bredt vern søkeren kan gjøre krav på, beror i siste omgang på en
konkret, skjønnsmessig vurdering, der man på den ene siden må ta hensyn til oppfinnerens behov for effektiv patentbeskyttelse, og på den andre siden til at patentet ikke
i urimelig utstrekning skal legge en demper på andres motivasjon til fortsatt forskning
og utvikling. Det må med andre ord tilstrebes forholdsmessighet mellom oppfinnelse
og beskyttelsesomfang.»
91

92

Denne siden av bestemmelsen i § 8 annet ledd tredje punktum er ikke nevnt i forarbeidene. Se fra fremmed praksis f.eks. Biogen Inc. v. Medeva plc [1997] RPC 1 (House of
Lords) s. 54: «Section 72(1)(c) of the 1977 [Act] is not only intended to ensure that the
public can work the invention after expiration of the monopoly. It is also intended to give
the court in revocation proceedings a jurisdiction which mirrors that of the Patent Office
under section 14(3) … namely, to hold a patent invalid on the substantive ground that …
the extent of the monopoly claimed exceeds the technical contribution to the art made
by the invention as described in the specification.» Se også Kirin-Amgen v. Hoechst [2005]
RPC 169 (House of Lords) og Generics v. Lundbeck [2009] UKHL 12 (House of Lords).
Fra EPOs praksis kan nevnes T 409/91 EXXON/Fuel oils [1994] EPOR 149 s. 155: «the
underlying purpose of the requirement of support by the description, insofar as its substantive aspect is concerned, and of the requirement of sufficient disclosure is the same, namely
to ensure that the patent monopoly should be justified by the actual technical contribution
to the art.» Av EPO betraktes proporsjonalitetsprinsippet som «a general legal principle».
Se også T 1173/00 ALSTOM/Transformer for locomotives O.J. EPO 2004, 16.
Se T 133/85 XEROX/Amendments [1989] EPOR 116: «the requirement in Article 84
EPC that the claims shall be supported by the description is of importance in ensuring
that the monopoly given by a granted patent generally corresponds to the invention
which has been described in the application, and that the claims are not drafted so
broadly that they dominate activities which are not dependent upon the invention
which has been described in the application.»
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Kravet om støtte i beskrivelsen innebærer etter vanlig oppfatning at beskrivelsen må sette fagmannen i stand til å utøve oppfinnelsen innenfor hele det
området som omfattes av patentkravene. Det er med andre ord ikke uten videre
tilstrekkelig at en fagmann kan utøve én eller noen få av de utførelsesformer
som er omfattet av patentkravene. På den annen side vil det ikke utgjøre et
hinder om enkeltstående utførelsesformer viser seg å være uvirksomme. Det
som kreves er at fagmannen på grunnlag av beskrivelsen kan utøve en vesentlig
andel av de utførelsesformer som er dekket. Den grunnleggende avgjørelsen i
europeisk praksis er EXXON/Fuel oils, hvor Board of Appeal sa at beskrivelsen
må være «sufficient to enable a person skilled in the art to carry out the invention in the whole claimed range». Beskrivelsen er bare «sufficient if it enables
the skilled person to obtain substantially all embodiments falling within the
ambit of the claims».93 Dette betyr imidlertid ikke at det aldri vil være nok
å beskrive én utførelsesform. Men for at dét skal være nok, må beskrivelsen
av denne utførelsesformen gi fagmannen tilstrekkelig informasjon til å utøve
oppfinnelsen innenfor hele området av patentkravene.
Formuleringen «in the whole claimed range» kan virke villedende, fordi
den kan tyde på at enhver fremstillingsmåte, utførelsesform og anvendelse
som faller innenfor kravet, må kunne utøves av en fagmann på grunnlag av
beskrivelsen. Det er ikke meningen. Patentkravene må i en viss utstrekning
kunne omfatte mer enn det som en fagmann kan utøve på grunnlag av beskrivelsen, også oppfinnelser som ennå ikke er gjort.94 Selve fenomenet «avhengighetspatent» forutsetter at det må være slik. Hvis oppfinnelsen består i et
generelt teknisk konsept, som kan utformes på en rekke måter, må det tillates
at patentkravene dekker selve konseptet, selv om det ikke er beskrevet mer
enn én måte å realisere dette på.
Illustrerende er 2. avd. kj. 7146 av 13. oktober 2003, som gjaldt et skip, karakterisert
ved at det var utformet «slik at fartøyets mest effektive bevegelsesretning ved utførelse
av vanskelige isbryteroppgaver er med den aktre del foran, mens derimot fartøyets mest
effektive bevegelse i åpent vann er med den fremre del foran». I motsetning til første
avdeling, kom annen avdeling til at den generelle funksjonsangivelsen kunne godtas som
definisjon av oppfinnelsen:

93

94

Se T 409/91 EXXON/Fuel oils [1994] EPOR 149 s. 156. Se også T 435/91 UNILEVER/Hexagonal liquid crystal gel [1995] EPOR 314 og T 923/92 GENENTECH/t-PA
[1996] EPOR 275.
Jf. T 292/85 GENENTECH I/Polypeptide expression [1989] EPOR 1 s. 10–11 og
BGH 9.10.90, GRUR 1991, 518 (Polyesterfäden) s. 519.
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«For å oppnå den tilsiktede virkningen er det tilstrekkelig at en av skrogets ender
er utført som en isbryter og den andre enden som en vanlig baug. For å oppnå den
tilsiktede virkning, vil ulike utførelser for skrogseksjonene kunne benyttes. Søknaden beskriver således et generelt teknisk konsept, og fagmannen ville på grunnlag av
beskrivelsen forstå at konseptet kunne realiseres ved en rekke konkrete utførelsesformer. I et slikt tilfelle er det ikke riktig å begrense kravene.»
Den nevnte EPO-avgjørelsen EXXON/Fuel oils er et eksempel på patentkrav som var klart
for brede i forhold til beskrivelsen.95 Oppfinnelsen tok sikte på problemet med krystallisering av dieselolje ved lave temperaturer, som bl.a. kan føre til tilstopping av drivstoffiltre
og dyser. Søknadens prinsipale hovedkrav hadde følgende formulering: «Distillate fuel oil
boiling in the range 120 °C to 500 °C which has a wax content of at least 0.3 weight% at
a temperature of 10 °C below the Wax Appearance Temperature, the wax crystals at that
temperature having an average particle size less than 4000 nanometres.» Patentkravet
omfattet således nærmest enhver olje med gjennomsnittlig partikkelstørrelse under en viss
grense, målt ved en viss temperatur, uansett hvordan reduksjonen av partikkelstørrelsen var
oppnådd. Men beskrivelsen anga bare én måte å oppnå virkningen på, nemlig ved tilsetning av et bestemt tilsetningsstoff. Board of Appeal anså det bestemte tilsetningsstoffet for
å være det vesentlige i oppfinnelsen (s. 153), og godtok derfor ikke det brede patentkravet.

Når det skal avgjøres hvor generelt patentkravene skal tillates utformet, må man
derfor ta stilling til om fagmannen, på grunnlag av beskrivelsen, kunne utlede
et generelt teknisk konsept, og hva dette i så fall består i. Patentkravene kan ikke
omfatte mer enn det tekniske konsept som kunne utledes av beskrivelsen.96
I den ovenfor nevnte 2. avd. kj. 7498 måtte det, etter Annen avdelings oppfatning, legges til grunn at søkeren hadde funnet frem til et generelt teknisk konsept, og at det ville
være urimelig å kreve dokumentasjon for at alle de omfattede fettsyreanalogene hadde
farmasøytisk virkning.
«Søker har etter 2. avdelings oppfatning her funnet frem til et generelt teknisk konsept
og en virkningsmekanisme som er felles for et stort antall kjemiske forbindelser. Dette
konseptet synes egnet for generalisering, og man må derfor godta patentkrav som rekker videre enn til de eksemplifiserte utførelsesformer. Etter 2. avdelings oppfatning
er det ikke mulig å si med sikkerhet hvor langt den tekniske effekt rekker, eller om
den terapeutiske effekt er til stede for samtlige omfattede utførelsesformer, men det
er på den annen side heller ikke mulig å si at den ikke er det. En eventuell begrens95
96

T 409/91 EXXON/Fuel oils [1994] EPOR 149.
Se fra EPOs praksis UNILEVER/Hexagonal liquid crystal gel [1995] EPOR 314 s. 320:
«It has … to be established whether or not the present specification discloses a single
embodiment or a technical concept fit for generalisation which makes available to the
skilled person the host of variants encompassed by the respective ‘functional’ definition
of the said claim.» Illustrerende er også den engelske avgjørelsen Biogen Inc. v. Medeva
plc [1997] RPC 1 (House of Lords). Se nærmere Stenvik 2001 s. 365 flg.
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ning av kravene måtte bli nokså vilkårlig, og søkerens patentvern ville dermed kunne
undergraves. Annen avdeling kan heller ikke se at hensynet til fortsatt forskning og
utvikling på avgjørende måte taler mot å godkjenne søkerens krav. Det pekes i denne
forbindelse på at vi har å gjøre med et anvendelsesbundet patent. Andre vil dermed
ikke bli fratatt motivasjonen til å forske videre på bruk av fettsyreanaloger overfor
andre indikasjoner. Dermed blir det mindre betenkelig å godta et bredt formulert
krav, enn om det hadde dreid seg om et produktpatent som ga enerett til enhver
anvendelse. Mot denne bakgrunn må, etter 2. avdelings oppfatning, søkerens opplysninger om terapeutisk effekt legges til grunn, og de relativt omfattende selvstendige
krav må derfor godtas.»97
Som eksempel på patentkrav som dekker mer enn det oppfinneriske konseptet som søkeren har bidratt med, nevnes ofte såkalte «reach-through claims». Med dette siktes gjerne
til patentkrav for kjemiske substanser som kun er definert ved sin biologiske virkningsmekanisme, ikke ved sin struktur. I EPO Guidelines F, III, 9 gis følgende retningslinjer
for bedømmelsen av slike patentkrav:
«According to Art. 83 and Rule 42(1)(c), the claim must contain sufficient technical disclosure of the solution to the problem. A functional definition of a chemical
compound (‘reach-through’ claim) covers all compounds possessing the activity or
effect specified in the claim. It would be an undue burden to isolate and characterise
all potential compounds (e.g. agonists/antagonists), without any effective pointer to
their identity (see F-III, 1), or to test every known compound and every conceivable
future compound for this activity to see if it falls within the scope of the claim. In
effect, the applicant is attempting to patent what has not yet been invented, and the
fact that the applicant can test for the effect used to define the compounds does not
necessarily confer sufficiency on the claim; in fact it constitutes an invitation for the
skilled person to perform a research programme (see T 435/91 (Reasons 2.2.1), followed by T 1063/06 (Headnote II)).
In general, claims directed to merely functionally defined chemical compounds
that are to be found by means of a new kind of research tool (e.g. using a new screening method based on a newly discovered molecule or a new mechanism of action)
are directed to future inventions, for which patent protection under the EPC is not
designed.»

Hvis oppfinnelsen er et nytt produkt, kan søkeren som hovedregel kreve
absolutt produktbeskyttelse, dvs. en beskyttelse som er uavhengig av fremstillingsprosess og som dekker alle anvendelser. Et utslag av dette prinsippet er
bestemmelsen i patl. § 8 annet ledd annet punktum: «Den omstendighet at
oppfinnelsen gjelder en kjemisk forbindelse, medfører ikke at en bestemt
anvendelse må angis i patentkravet.»

97

Se også 2. avd. kj. 7188 av 17. august 2004.
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Presiseringen i patl. § 8 annet ledd annet punktum har en historisk forklaring. I eldre
tider mente mange at kjemiske produkter ikke kunne oppfinnes, bare oppdages, fordi de
enten fantes i naturen på forhånd eller fordi det iallfall ikke kunne utelukkes at de fantes
i naturen. Nyheten måtte derfor, mente man, ligge i anvendelsen av produktet. Det ble
imidlertid etterhvert klart at denne oppfatningen var i utakt med den internasjonale
rettsutviklingen, og i 1979 ble bestemmelsen om absolutt produktbeskyttelse innført.

Prinsippet om absolutt produktbeskyttelse er imidlertid ikke uten unntak. For
bioteknologisk materiale er patentvernet etter direktivets art. 9 og patl. § 3a
tredje ledd begrenset til varer hvor det patenterte produktet inngår og utøver
sin funksjon, jf. EU-domstolens dom i sak C-428/08 Monsanto, premissene
43–50. Også ellers kan det forekomme tilfelle hvor fremgangsmåten eller
anvendelsen er så vesentlig at det må innføres begrensninger i patentkravene.
Patentkravene skal inneholde alle vesentlige elementer som bidrar til løsningen av problemet. Som vesentlige anses for det første de elementer som
i beskrivelsen er angitt som nødvendige for problemets løsning,98 og for det
andre alle elementer som objektivt sett er nødvendige for å oppnå den tilsiktede
effekt.99 Det første er et utslag av kravet om «bestemt angivelse»; manglende
samsvar mellom beskrivelse og patentkrav innebærer en inkonsekvens som kan
føre til uklarhet. Det andre kan ses som et utslag av kravet om støtte i beskrivelsen, men har også sammenheng med kravet om teknisk effekt. Et utslag av
kravet om «bestemt angivelse», er dessuten regelen om at patentkrav ikke skal
inneholde noe som «ikke gjelder den oppfinnelsen som er angitt i kravet, eller
som er uvesentlig for den eneretten som kreves» (pf. § 6 tredje ledd).
Kravet om at alle vesentlige elementer skal angis, innebærer at oppfinnelsen såvidt mulig må defineres gjennom angivelse av de konstruktive trekk
eller handlinger som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning. Det
er normalt ikke tilstrekkelig å angi den virkning som søkes oppnådd. I patent
retningslinjene avsnitt C, III, 4.6 heter det om dette:
«Generelt bør det ikke tillates krav som forsøker å definere oppfinnelsen ved et resultat som skal oppnås – særlig hvis de bare strekker seg til å kreve vernet det tekniske
problem som oppfinnelsen skal løse. Imidlertid kan de tillates dersom oppfinnelsen
enten bare kan defineres ved slike angivelser eller på annen måte ikke kan defineres
mer nøyaktig uten unødig å begrense omfanget av kravene. Det kreves i slike tilfeller
98
99

Se f.eks. T 409/91 EXXON/Fuel oils [1994] EPOR 149 og T 939/92 AGREVO/Triazole
sulphonamides [1996] EPOR 171.
Jf. T 694/92 MYCOGEN/Modifying plant cells [1998] EPOR 114 og T 332/94 UNILEVER/Use of lipolytic enzymes av 18. februar 1998.
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at resultatet er slik at det direkte og sikkert kan bekreftes ved prøver eller prosedyrer
tilstrekkelig angitt i beskrivelsen eller kjent for en fagmann og som ikke krever unødig
eksperimentering.»

Det fremgår ikke klart av bestemmelsen hva som skal til for å fravike hovedregelen, med andre ord hvor mye som skal til for at oppfinnelsen ikke på vanlig
måte kan «defineres mer nøyaktig uten unødig å begrense omfanget av patentkravene». Dette må bero på en avveining mellom på den ene siden behovet
for en bestemt angivelse av oppfinnelsen, og på den andre siden søkerens
interesse i å oppnå en beskyttelse som står i rimelig forhold til den tekniske
lære han har brakt til allmennhetens kunnskap.100 I denne sammenheng vil
det også ha betydning hvor vesentlige trekk ved oppfinnelsen det gjelder, og
om patentkravet ut over de funksjonelle angivelser også angir konstruktive
trekk eller handlinger som er nødvendige for å oppnå den ønskede effekt. Det
kan neppe komme på tale å definere en oppfinnelse utelukkende ved bruk
av funksjonelle angivelser, idet en slik definisjon i realiteten ville være en ren
oppgaveangivelse.
Annen avdelings kjennelse i sak 7058 (4. februar 2002) er illustrerende: Søknaden gjaldt
anvendelse av «et flertall inerte, farmasøytiske perler» til fremstilling av en oral doseringsform med forsinket frigivelse. Det eneste konstruktive trekk i patentkravet, besto i en
angivelse av at perlene skulle være «overbelagt med et belegg med regulert frigivelse», og
for øvrig var det bare angitt hvilken oppløsningshastighet preparatet skulle ha in vitro.
Annen avdeling stadfestet Første avdelings avgjørelse om å nekte patent:
«Etter 2. avdeling oppfatning kan det foreliggende kravsett, på samme måte som det
kravsett som forelå for 1. avdeling, heller ikke anses å oppfylle patenterbarhetsvilkårene i patentlovens § 8 annet ledd med tilhørende forskrifter. Søknadens krav 1 angir
ikke de fremgangsmåtetrekk som er nødvendige for å oppnå den regulerte frigivelse,
men bare selve frigivelseshastigheten, i første rekke hvor meget opioid som er frigitt
etter 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer, og at varigheten av den terapeutiske effekt
av doseringsformen skal være 24 timer. Dette siste må antas å være det resultat som
oppnås når frigivelsen forløper som angitt. Det skal bemerkes at intervallene for hvor
meget opioid som er frigitt etter 1, 2 og 4 timer er meget vide. Kravet angir også
andre resultater som skal oppnås, men ikke hvilke handlinger som er nødvendige for

100

Jf. NU 1963: 6 s. 187, der det forutsettes at funksjonelle definisjoner kan benyttes hvis
funksjonen er «det vesentlige fra et oppfinnelsessynspunkt». Domeij 1998 s. 244 mener
det er «svårt att sammanfatta och dra några konkreta slutsatser från den praxis som finns
på området … Det görs en in casu bedömning där man ser till vilka användningsmöjligheter som öppnats med hjälp av informationen i patentansökan och vilka praktiska
möjligheter det finns att formulera dessa i patentkraven.»
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at de skal oppnås. Dette er i strid med patentbestemmelsenes § 3‑2 som sier at hvert
patentkrav skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.
Når kravet ikke er slik begrenset, vil patentkravet få et dekningsområde som ikke med
rimelighet kan anses å ha støtte i beskrivelsen, jf. patentlovens § 8 annet ledd tredje
punktum og patentbestemmelsenes § 2‑1 nr. 2 annet punktum. Også dette tilsier at
det foreliggende krav 1 ikke kan godtas.»

Innenfor de rammer loven trekker opp gjennom §§ 1, 2 og 8, er det som nevnt
opp til søkeren selv å utforme patentkravet.101 Utgangspunktet må være at
søkeren kan bruke de ord og formuleringer som etter hans mening beskriver
det vesentlige ved oppfinnelsen på den mest treffende måte. I NU 1963: 6
s. 187 heter det:
«Avgjørende for hvordan produktet bør karakteriseres i patentkravet blir oppfinnelsens innhold. Er således produktets sammensetning eller dets utformning i rommet
det vesentlige, bør karakteriseringen i patentkravet skje gjennom oppgaver om dette.
Er derimot det vesentlige fra et oppfinnelsessynspunkt at produktet skal være utformet
på en spesiell måte for å kunne fylle en bestemt oppgave, f.eks. ved en tilvirkning, vil
karakteriseringen kunne skje ved angivelse av detaljenes funksjon, men forlangendet
om at patentkravet skal gi en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet, må dog alltid has for øye.»

Forskriftene kan oppstille ordensregler om utforming og kravsoppstilling,
men ikke regler som begrenser patenteringsadgangen eller den beskyttelse
søkeren kan oppnå.102

f ) Flere patentkrav
Et patent kan inneholde ett eller flere patentkrav, som kan være selvstendige
eller uselvstendige. Det karakteristiske for uselvstendige krav er at de omfatter
alle trekk fra det selvstendige kravet de er knyttet til (pf. § 7 tredje ledd).103 Et
uselvstendig krav vil typisk innledes med uttrykk som «anordning ifølge krav
1 …», «fremgangsmåte i samsvar med krav 1 …» e.l. Det kan også være vist til
flere av de foranstående patentkravene. Patentkrav som ikke viser til et foran-

101
102
103

Jf. NU 1963: 6 s. 185, hvor det understrekes at patentkravet «er søkerens egen viljeserklæring». Se også Rt. 2001 s. 450 (dreietårn) på s. 458.
Jf. Stuevold Lassen 1983 s. 555.
Jf. NU 1963: 6 s. 186. Et uselvstendig krav kan også omfatte trekk fra andre uselvstendige
krav, i tillegg til samtlige trekk fra det selvstendige krav det er tilknyttet.
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stående krav, er selvstendige. Som selvstendige anses normalt også patentkrav
som viser til et foranstående krav av en annen kategori.
Uselvstendige krav angir utførelsesformer av oppfinnelsen i det selvstendige kravet de er knyttet til. Et uselvstendig krav kan for det første inneholde
en konkretisering av en generell angivelse i det selvstendige kravet, som der
det selvstendige kravet angir en generell klasse, f.eks. «klemanordning», og
det uselvstendige kravet angir et medlem av den generelle klassen, f.eks. på
følgende måte: «… karakterisert ved at klemanordningen er en eksenterskive
…». For det annet kan det uselvstendige kravet inneholde en begrensning av
et område eller intervall i det selvstendige kravet, f.eks. et snevrere temperaturområde. For det tredje kan det uselvstendige kravet angi et tillegg til den
oppfinnelsen som er angitt i det selvstendige kravet, f.eks. hvor det selvstendige kravet angir en rammekonstruksjon for en tilhenger, og det uselvstendige
tilføyer: «… karakterisert ved at der på hver side av tilhengeren anvendes
hjulganger …» (se Rt. 1965 s. 893).
Under søknadsbehandlingen blir det normalt ikke foretatt noen materiell
prøving av de uselvstendige patentkravene, bare om de formelt sett er akseptable og ikke strider mot forskriftens bestemmelser om kravsutforming.
Det har vesentlig betydning for beskyttelsesomfanget om et krav er selvstendig eller uselvstendig. Ettersom et uselvstendig krav forutsetter anvendelse av
samtlige trekk i det overordnede krav det knytter an til, vil det aldri kunne
foreligge en krenkelse av det uselvstendige kravet uten at også det selvstendige
kravet er krenket. Fra et beskyttelsessynspunkt har derfor et uselvstendig krav
ingen verdi.104 Uselvstendige krav har først og fremst interesse som reservekrav
ved delvis ugyldighet.105
I dommen om Løkka-doningen (Rt. 1965 s. 893) holdt riktignok Høyesterett døren på
gløtt for at det unntaksvis kan tenkes å foreligge beskyttelse for noe som bare er angitt i
et uselvstendig krav, hvis det etter omstendighetene må anses som klart at det har vært
meningen å kreve slik beskyttelse. Men i praksis er det vanskelig å forestille seg et slikt
tilfelle.

Det beror i prinsippet på tolkning om et patentkrav skal anses som selvstendig
eller uselvstendig. Tolkningen vil imidlertid sjelden være problematisk, iallfall
ikke så lenge man står overfor krav som tilhører samme kategori. Uttrykk som
«ifølge krav …» og «i samsvar med krav …» må etter vanlig språkbruk forstås
104
105

Jf. Udkast 1904 s. 56. Se også Mellbye 1971 s. 353–354.
NU 1963: 6 s. 186.
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slik at det forutsettes et produkt eller en fremgangsmåte som beskrevet i det
angitte selvstendige krav, med alle de trekk som der er angitt. Med andre ord
inkorporeres samtlige trekk i det eller de patentkravene det er vist til gjennom
ingressen i det uselvstendige patentkravet. Et patentkrav som henviser til ett
eller flere foregående krav av samme kategori, må derfor, iallfall som en klar
hovedregel, anses som uselvstendig. I tilfelle hvor det vises til patentkrav av en
annen kategori, kan det være vanskeligere å avgjøre om det dreier seg om et
selvstendig eller uselvstendig krav. Dersom man ikke har holdepunkter for noe
annet, bør man formentlig legge til grunn at et slikt patentkrav er selvstendig.106

g) Enhetskravet
Patl. § 10 slår fast at oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, ikke kan
patenteres sammen. Man taler i denne forbindelse gjerne om enhetskravet.
Bestemmelsen forutsetter at oppfinnelser som er avhengige av hverandre,
kan patenteres sammen, noe som igjen betyr at en patentsøknad godt kan
inneholde flere selvstendige patentkrav, også av samme kategori, så lenge det
foreligger et slikt avhengighetsforhold som bestemmelsen krever. Enhetskravet skal praktiseres på samme måte enten oppfinnelsene er tatt inn i særskilte
patentkrav eller som alternativer i samme krav.
Enhetskravet er begrunnet i fiskale hensyn og ordenshensyn
(klassifiseringshensyn).107 Det tar ikke sikte på å begrense den beskyttelse
søkeren kan oppnå. Hvis enhetskravet er til hinder for å ta med alle kravene
i samme søknad, kan det innleveres flere søknader, eventuelt etter deling den
opprinnelige søknaden (patl. § 11). I praksis vil imidlertid mange patentsøkere
begrense innleveringen til én søknad, eller i høyden noen få søknader, av kostnadsgrunner. De patentkrav som blir avvist under henvisning til enhetskravet,
vil derfor ofte falle bort. Dermed kan enhetskravet i praksis få stor betydning
for den beskyttelse som oppnås.
Etter gjeldende forskrifter er ordningen at flere avhengige oppfinnelser kan
patenteres sammen dersom det er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene.108 En slik teknisk sammenheng foreligger «når ett eller flere like eller
106
107
108

Se nærmere Stenvik 2001 s. 319.
Jf. NU 1963: 6 s. 192.
Forskriftens bestemmelse om enhetskravet har gjennomgått betydelige endringer etter at
loven ble vedtatt. Den svarer nå i det vesentlige til Rule 30 EPC, og må formentlig tolkes
på samme måte. Lovens § 10 er ikke endret tilsvarende, og ordlyden avviker vesentlig fra
art. 82 EPC. For å bringe klarhet i forholdet, ville det være ønskelig å endre § 10, slik at
denne bringes i samsvar med ordlyden i art. 82 EPC.
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tilsvarende tekniske særtrekk er felles for dem» (pf. § 8). Med «særtrekk» er
de trekk «ved hver oppfinnelse som utgjør et bidrag ut over teknikkens stilling». Det må altså foreligge minst ett nytt trekk, det vil si et trekk som ikke
var kjent fra nærmeste mothold, og som er felles («like eller tilsvarende») for
samtlige oppfinnelser.
Når flere selvstendige krav tillates tatt inn i samme patent, vil det oftest
dreie seg om krav tilhørende forskjellige kategorier. Det kan f.eks. være ett
krav som gjelder en fremgangsmåte for påstøping av slitesåle på skotøy, og
ett krav som gjelder en anordning til bruk ved fremgangsmåten (se Rt. 1971
s. 714). Som hovedregel skal en søknad ikke inneholde mer enn ett selvstendig krav av hver kategori, jf. pf. § 7 fjerde ledd. Men det forekommer tilfelle
hvor man må tillate sampatentering av flere oppfinnelser tilhørende samme
kategori. Det kan eksempelvis dreie seg om produkter som kan selges hver for
seg, men som virker sammen og bygger på samme idé, slik som kontakt og
støpsel, sender og mottaker osv. Eller det kan dreie seg om mellomprodukter
og sluttprodukter i en prosess.
Enhetskravet gjelder i prinsippet også for uselvstendige patentkrav. Men
uselvstendige patentkrav vil nødvendigvis omfatte alle elementer i det selvstendige krav de er knyttet til (pf. § 7). Hvis det selvstendige patentkravet
bidrar med noe ut over teknikkens stand, vil det selvstendige og det uselvstendige kravet derfor alltid inneholde ett eller flere like eller tilsvarende tekniske
særtrekk. Enhetskravet vil derfor være oppfylt.
Enhetlighet er en patenterbarhetsforutsetning. Hvis enhetskravet ikke er
oppfylt, skal søkeren underrettes om dette og gis anledning til å begrense
søknaden. Han kan eventuelt dele søknaden etter patl. § 11, slik at hver av
de uavhengige oppfinnelsene blir videreført i særskilte søknader (se nærmere
nedenfor under 4). Er patent meddelt til tross for at enhetskravet ikke er
oppfylt, kan det ikke kjennes ugyldig med den begrunnelse at det inneholder
to eller flere uavhengige oppfinnelser, jf. patl. § 52.

h) Søknadens allmenne tilgjengelighet
Hensynet til at nye oppfinnelser bør bringes til allmennhetens kunnskap, taler
isolert sett for at søknadsdokumentene holdes allment tilgjengelige straks de
er inngitt. Dessuten bør interesserte tredjemenn raskest mulig gis anledning
til å tilpasse sin virksomhet til de patentrettigheter som kan oppstå, slik at
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investeringer i produktutvikling, produksjonsutstyr mv. ikke går til spille.109
På den andre siden taler hensynet til søkeren for at dokumentene unntas
fra offentlighet i en viss periode. For det første gir dette ham muligheten til
å trekke søknaden tilbake før den blir allment tilgjengelig, slik at den ikke
får nyhetsskadelig virkning (patl. § 2 annet ledd annet punktum). Dette vil
først og fremst være aktuelt der søkeren ønsker å inngi en ny søknad, f.eks.
fordi den første ikke ga klart nok uttrykk for det vesentlige i oppfinnelsen,
eller fordi den på andre måter var ufullstendig. Dessuten bør søkeren gis
anledning til å motta Patentstyrets første realitetsuttalelse før han treffer sin
endelige beslutning med hensyn til om han vil gå videre med søknaden. Hvis
det viser seg at søknaden, etter Patentstyrets mening, ikke inneholder noe
patenterbart, bør søkeren få anledning til å bevare informasjonen i søknaden
som en bedriftshemmelighet.
Som et kompromiss mellom disse motstående hensyn, bestemmer patl.
§ 22 at søknadsdokumentene skal holdes tilgjengelige for enhver fra den dag
patent er meddelt, men likevel senest når det er gått 18 måneder fra søknadens inngivelsesdag, eventuelt prioritetsdagen.110 I praksis kommer som regel
18-månedersregelen til anvendelse, fordi patent sjelden blir meddelt før de
18 månedene er gått. Etter § 22 femte ledd kan det i visse tilfelle besluttes at
dokumenter skal unntas fra offentlighet.
Hvis søkeren ønsker det, kan han begjære at dokumentene skal holdes
allment tilgjengelige fra et tidligere tidspunkt (§ 22 tredje ledd), for på den
måten å oppnå provisorisk beskyttelse (§ 60 første ledd første punktum), samt
beskyttelse mot at tredjemann erverver rett til tvangslisens (§ 48).111

109

110
111

Reglene om forbenyttelsesrett (patl. § 4) og tvangslisens (§ 48) ivaretar riktignok et
stykke på vei hensynet til den som har startet utnyttelse av oppfinnelsen, men ikke i en
slik grad at behovet for informasjon bortfaller.
Jf. NU 1963: 6 s. 246–249. Patentlovens bestemmelser går foran bestemmelsene i lov
19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
Hvis patentsøkeren påberoper seg søknaden overfor tredjemann, før søknaden er blitt
allment tilgjengelig, plikter han på begjæring å gi vedkommende adgang til å gjøre seg
kjent med søknadsdokumentene, jf. patl. § 56.
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Rett til å få patent tilkommer etter patl. § 1 den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt: «den som har gjort en oppfinnelse som kan
utnyttes industrielt, … [har] i overensstemmelse med denne lov rett til etter
søknad å få patent på oppfinnelsen …» Formuleringen ligger nær den man
finner art. 52 (1) EPC: «European patents shall be granted for any inventions,
… provided that they … are susceptible of industrial application». Bestemmelsene skal tolkes antitetisk, i den forstand at hvis søknadsgjenstanden ikke
er en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, kan den ikke patenteres.
Ved lovendring i 2003 ble det presisert at retten til å få patent gjelder
«[i]nnenfor ethvert teknisk område». Bestemmelsen gir uttrykk for et generelt ikke-diskrimineringsprinsipp, som innebærer at de samme patenterbarhetsvilkår som hovedregel skal legges til grunn for alle typer oppfinnelser, jf.
også TRIPS-avtalens art. 27 (1). Presiseringen tok særlig sikte på å klargjøre
at «bioteknologiske oppfinnelser kan patenteres på lik linje med andre typer
oppfinnelser», og den gjennomfører biopatentdirektivet artikkel 3 nr. 1, jf.
også patl. § 1 tredje ledd første punktum.240 Dette betyr at f.eks. gener, celler,
bakterier, proteiner og annet biologisk materiale kan utgjøre oppfinnelser, og
kan patenteres om også de øvrige patenterbarhetsvilkår er oppfylt.
Kravet om at søknadsgjenstanden må være en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, er et materielt patenterbarhetsvilkår. Loven stiller også opp
andre materielle patenterbarhetsvilkår, bl.a. at oppfinnelsen må være ny, ha
oppfinnelseshøyde og ikke være unntatt fra patentering (kapitlene IV og V).
Man må derfor sondre mellom det alminnelige oppfinnelsesbegrep og det
snevrere begrepet ‘patenterbare oppfinnelser’. I dette kapitlet skal det alminnelige oppfinnelsesbegrep behandles, herunder kravet om industriell anvendbarhet. De øvrige vilkår som stilles for patentering, vil bli behandlet i de
påfølgende kapitler.

240

Ot.prp. nr. 86 (2002–2003) s. 71. Se generelt om patentering av bioteknologiske oppfinnelser f.eks. Levin 2011 s. 280–284.
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1. Generelt om oppfinnelsesbegrepet
Oppfinnelsesbegrepet er ikke definert i loven. De nordiske patentlovkomiteene vurderte muligheten for å innta en nærmere karakteristikk eller begrensning av oppfinnelsesbegrepet i lovteksten, men fant ingen egnet og dekkende
formulering. Det fremgår imidlertid av komiteenes drøftelser hva de mente å
legge i begrepet, jf. NU 1963: 6 s. 96–98:
«Det på grundlag af de gældende love i de nordiske lande udviklede opfindelsesbegreb
indeholder et krav om at opfindelsen skal have teknisk karakter. Nogen eksakt bestemmelse af, hvad der ligger heri, kan næppe gives, men der ligger i begrebet i hvert fald
et krav om, at der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter,
d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie og energi.
Udenfor dette opfindelsesbegreb falder således den rene opdagelse, hvor der alene
er tale om en erkendelse af noget allerede i naturen foreliggende, som blot ikke hidtil
er kendt. En sådan opdagelse af f. eks. et nyt stof eller en hidtil ukendt naturkraft kan
ikke i sig selv patenteres. Først i det øjeblik, der på grundlag af opdagelsen, f. eks. i
kraft af særlige egenskaber ved det nye stof, kan løses et teknisk problem, der enten
ikke hidtil er løst eller er løst på anden måde, således at opdagelsen derved tilgodegøres
i den tekniske udvikling, kan der blive spørgsmål om, at der herved kommer til at
foreligge en opfindelse. På tilsvarende måde er ej heller en videnskabelig erkjendelse
i sig selv patenterbar. Men en videnskabelig erkendelse kan danne grundlag for en
patenterbar opfindelse, når det drejer sig om en opfindelse, hvor den nye videnskabelige erkendelse gøres anvendelig til løsning af tekniske problemer. Grænsedragningen
mellem ‘opdagelse’ og ‘opfindelse’ vil dog ofte frembyde vanskeligheder.
Udenfor begrebet ‘teknik’ ligger ligeledes alt, hvad der har karakter af blotte anvisninger til den menneskelige ånd. Dette vil således kunne gælde visse undervisningsmetoder, skriftmetoder, stenografi- og bogholderisystemer, reklamemetoder, spilleregler,
pengesystemer, byplaner og lign.
Begrebet ‘teknik’ er forstået så vidt, at man herunder til en vis grad også inddrager
opfindelser, hvorved man delvis udnytter den levende natur, hvad der ofte vil være
tilfældet, hvor det drejer sig om opfindelser, der er anvendelige indenfor landbrug,
skovbrug m v. Man har således patenteret fremstilling af antibiotica ved udnyttelse
af bakteriers og svampes organismer. Medens opfindelser, der går ud på at fremstille
serum indenfor en dyrisk, levende organisme, vil kunne patenteres, har man nægtet
at patentere anvendelse af den menneskelige natur, f. eks. ved anvendelse af denne til
fremstilling af serum.
…
Opfindelsen må have ‘teknisk effekt’. Heri ligger, at opfindelsens særlige formål
skal kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst.
Det må for fagmanden være i det mindste sandsynligt, at den påståede effekt virkelig
kan opnås ved opfindelsens udøvelse.
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Opfindelsen skal være reproducerbar. Heri ligger, at den må have en sådan karakter, at man ved den gentagne, rette udøvelse af opfindelsen kan være sikker på at opnå
det ved opfindelsen tilsigtede resultat.
Dette krav medfører blandt andet, at en fremgangsmåde til frembringelse af en
ny varietet indenfor plantevækster sædvanligvis ikke vil kunne gøres til genstand for
patentbeskyttelse. Ved forædlingsarbejde foretages der som bekendt indenfor en række
kønnede krydsninger en udvælgelse af de typer, som i en vis henseende anses for at
have fortrin, og disse typer fremavles. Ved fremstilling af det materiale, hvoraf udvælgelsen sker, kan forskellige metoder anvendes, men det er ikke – i hvert fald ikke på
den biologiske tekniks nuværende standpunkt – praktisk muligt med sikkerhed at
tilvejebringe flere eksemplarer af den ny sort ved en gentagelse af den fremgangsmåde,
ved hvilken det første eksemplar blev tilvejebragt. Derimod kan en ny vækstvarietet,
som er frembragt gennem forædlingsarbejdet, eventuelt vegetativt formeres. Den nye
vækstvarietet kan således måske være reproducerbar i biologisk forstand, men den
opfundne fremgangsmåde er ikke reproducerbar i patentretlig betydning, og patent
på en sådan fremgangsmåde kan derfor ikke gives.
Derimod vil der eventuelt kunne opnås patent på f. eks. en ny måde at udføre podning (ympning) eller plantning på. Ved patent på opfindelsen af en sådan fremgangsmåde
vil der muligvis kunne blive tale om en patentbeskyttelse også af de derved fremstillede
produkter som følge af den indirekte produktbekyttelse, der er hjemlet i alle de nordiske
patentlove. Nogen sikker praksis på disse områder foreligger imidlertid ikke.»

Komiteene anså det altså for å ligge implisitt i oppfinnelsesbegrepet krav om
teknisk karakter, teknisk effekt og reproduserbarhet. Vi kan på denne bakgrunn
stille opp følgende definisjon: En oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.
Ved patentlovrevisjonen i 1979 ble det, etter mønster av art. 52 (2) EPC,
innført en rekke negative avgrensninger av oppfinnelsesbegrepet i § 1 annet
ledd («Som oppfinnelser anses ikke …»). Denne oppregningen inneholder de
praktisk viktigste tilfellene som faller utenfor oppfinnelsesbegrepet: oppdagelser, vitenskapelige teorier, kunstneriske frembringelser mv. Bestemmelsen ble
av lovutvalget antatt å kodifisere gjeldende rett på området.241
Unntakene i annet ledd er ikke uttømmende. At noe faller utenfor unntakene, betyr derfor ikke uten videre at det skal anses som en oppfinnelse.
Prinsipielt har det derfor fortsatt betydning å fastlegge det alminnelige oppfinnelsesbegrepets utstrekning.
Det har opp gjennom årene knyttet seg en viss usikkerhet til oppfinnelsesbegrepets
avgrensning, og en kan ikke uten videre gå ut fra at eldre definisjoner stemmer overens
241

NOU 1976: 49 s. 99 og Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 21.
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med gjeldende rett. I tilslutning til eldre tysk teori ga Knoph denne definisjonen: «en teknisk idé, frembragt ved originalt, skapende åndsarbeide, og med en industriell og social
nytteeffekt».242 Knophs definisjon stemmer ikke med den någjeldende patentlovens oppfinnelsesbegrep. Loven stiller nemlig ikke noe krav til måten oppfinnelsen er fremkommet på
– det kan godt ha skjedd ved en ren tilfeldighet – og heller ikke til dens sosiale nytteeffekt.243
Patentlovkomiteen vurderte å foreslå et krav om at en oppfinnelse for å kunne patenteres
måtte være nyttig eller representere et teknisk fremskritt, men vek tilbake for dette.244
Alf B. Bryns definisjon ligger nærmere gjeldende rett: «en forskrift for teknisk virke
med henblikk på å tilfredsstille et behov».245 Men det bør påpekes at Bryn la mer i begrepet
«behov» enn hva som er forenlig med gjeldende patentrett – det måtte etter Bryns oppfatning kreves at oppfinnelsen kunne «bidra til å lette tilpasningen av jordens energiforråd
for menneskenes behov».246 Etter gjeldende rett er det tilstrekkelig at oppfinnelsen løser
et teknisk problem av en hvilken som helst art.

2. Teknisk effekt
I kravet om teknisk effekt ligger det at oppfinnelsen må løse det problemet
den tar sikte på. Det er med andre ord et krav at oppfinnelsen må virke. Det
samme kravet kan utledes av bestemmelsen om at oppfinnelsen må kunne
«utnyttes industrielt» (patl. § 1 første ledd), og det ligger implisitt i bestemmelsen om at oppfinnelsen må være beskrevet «så tydelig at en fagmann på
grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen» (§ 8 annet ledd tredje
punktum). Uansett hvilken av bestemmelsene kravet knyttes til, er realiteten
den samme: det er et vilkår for patentering at oppfinnelsen faktisk virker.
I europeisk praksis knyttes kravet om at oppfinnelsen må virke som regel
til art. 83 EPC, som tilsvarer patl. § 8 annet ledd tredje punktum. I EPO
Guidelines omtales kravet slik:
«there is a fundamental insufficiency in the invention … [if ] it cannot be carried
out by a person skilled in the art; there is then a failure to satisfy the requirements of
Art. 83 which is essentially irreparable» (F, III, 1).

To tilfelle fremheves spesielt: Det ene er hvor oppnåelsen av virkningen
beror på tilfeldigheter («where the successful performance of the invention is
242
243

Knoph s. 206.
Se uttalelse i Rt. 1935 s. 1033 på s. 1034. Se på den annen side Rt. 1939 s. 847, hvor
Høyesterett trykket Knophs formuleringer til sitt bryst (s. 850–851).
244 NU 1963: 6 s 101.
245 Bryn 1938 s. 84.
246 Bryn 1938 s. 88.
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dependent on chance»). Det andre er hvor den anviste løsningen strider mot
naturens lover («where successful performance of the invention is inherently
impossible because it would be contrary to well-established physical laws»).
Det klassiske eksempelet på en oppfinnelse som strider mot naturens lover,
er en perpetuum mobile – en evighetsmaskin.
Det forekommer ikke ofte søknader om patent på oppfinnelser som strider mot naturens
lover, men se PS-2010-7846, som gjaldt en anordning som tok sikte på å oppnå en evigvarende rotasjon av et hjul. Annen avdeling opprettholdt Første avdelings avslag, og bemerket:
«Det følger av patentlovens oppfinnelsesbegrep, jf. patentlovens § 1, at patentets gjenstand må virke; oppfinnelsen må ha teknisk effekt. I den nordiske utredningen som
patentloven bygger på, fremholdes at i dette ligger ‘at opfindelsens særlige formål skal
kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst. Det
må for fagmanden være i det mindste sandsynligt, at den påståede effekt virkelig kan
opnås ved opfindelsens udøvelse’ (NU 1963: 6 s. 97, jf. s. 102).
Det er ansett som en etablert sannhet innenfor naturvitenskapen, at en mekanisk
innretning må tilføres energi for å opprettholde bevegelse. En maskin kan ikke arbeide
uten energitilførsel, enn mindre produsere mer energi enn den tilføres. Denne oppfatningen har, som Første avdeling har pekt på, vært forankret i termodynamikkens første lov, om at energi ikke forbrukes, men omformes, og andre lov, om at den energien
som omformes, vil forringes. Ved omforming av energi synker således energimengden.
… Slik Annen avdeling ser det, må det påligge en patentsøker som anfører å ha
overvunnet etablerte oppfatninger i vitenskapen, å fremskaffe dokumentasjon som
sannsynliggjør at oppfinnelsen faktisk virker etter sin hensikt. … Søkeren har …
ikke fremlagt noen … dokumentasjon med sikte på å sannsynliggjøre oppfinnelsens
virkning.
Slik saken nå er opplyst, må Annen avdeling legge til grunn at oppfinnelsen ikke
virker etter sin hensikt. Den oppviser dermed ikke en slik teknisk effekt som etter
patentlovens § 1 kreves for at det skal foreligge en patenterbar oppfinnelse.»

Kravet om teknisk effekt, eller industriell utnyttbarhet, har størst betydning
innenfor medisin og bioteknologi. Det innebærer at søkeren, for det første,
må beskrive en relevant anvendelse, og, for det andre, underbygge at virkningen
faktisk oppnås.247 Den som søker patent på et gen eller en gensekvens, må
kunne påvise minst én anvendelsesmåte for genet eller sekvensen (jf. patl.
§ 3c annet punktum). Og den som søker patent på et nytt legemiddel, må
sannsynliggjøre at produktet har terapeutisk eller profylaktisk virkning.
Fra norsk praksis kan nevnes 2. avd. kj. 7090, hvor patent ble nektet på celle/vev for
xenotransplantasjon. Xenotransplantasjon er transplantasjon av levende celler, vev eller

247

Jf. EPO-avgjørelsen T 870/04 MAX-PLANCK/BDP1 Phosphatase.

124

00 104103 GRMAT Patentrett - utdrag 140101.indb 124

21.01.14 10:11

2.

Teknisk effekt

organer fra en art til en annen, f.eks. fra dyr til menneske. Ifølge patentkravet var transplantasjonsproduktet modifisert for å hindre avstøtning i mottakerarten, herunder menneske. Søknaden ble avslått fordi problemene knyttet til avstøtning hos mottakeren ennå
ikke var løst på kontrollerbar måte og i en slik grad at oppfinnelsen i praksis kunne tas
i bruk ved transplantasjon til menneske som mottakerart: «Slik 2. avdeling ser det, har
patenthaveren da ikke frembragt en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, men snarere
påvist en lovende mulighet for videre forskning og utvikling. Uansett hvor fortjenstfull
denne innsats enn måtte være, er det ikke tale om en innsats av en slik karakter at den
berettiger meddelelse av patent. Skulle patent vært meddelt på oppfinnelser som er kommet såvidt kort på veien mot industriell anvendbarhet som i nærværende tilfelle, ville det
i realiteten innebære at man tillot monopolisering av forsknings- og utviklingsmuligheter som er påvist, men ennå ikke er realisert. Man ville derved i urimelig grad kunne
begrense, i stedet for å stimulere, konkurransen om utvikling av nye og viktige produkter
og fremgangsmåter.»
Se i denne sammenheng også NU 1963: 6 s. 110:
«Et nyt stof kan … ikke i sig selv anses for en patenterbar opfindelse, idet der som
foran fremhævet hertil kræves, at stoffet skal være anvendeligt indenfor det materielle produktionsliv. En opfindelse foreligger derfor først, når stoffets anvendelighed
indenfor et teknisk område er påvist eller dog sandsynliggjort.»

Spørsmålet om hva som skal anses som en relevant virkning, reiser flere problemer. Et viktig spørsmål er om det skal anses tilstrekkelig å påvise at et
produkt kan være egnet som kandidat for fortsatt forsknings- og utviklingsarbeid. Dette spørsmålet bør trolig besvares benektende. Hvis slike kandidater belegges med en enerett før det er påvist en konkret anvendelse, vil man
risikere å hemme arbeidet med å finne frem til egnede, praktisk verdifulle
anvendelsesmåter. Et annet spørsmål er hvordan man skal behandle produkter som på den ene side har en virkning (f.eks. en terapeutisk virkning), men
på den annen side har skadelige bivirkninger. Det kan hevdes at patentering
ikke bør tillates hvis bivirkningene er så dominerende at de vil være til hinder
for praktisk anvendelse av produktet. Disse spørsmålene er imidlertid ikke
avklart i norsk rett.
Det er ikke alltid like lett for Patentstyret å vurdere om en oppfinnelse
virker. Patentstyret kan naturligvis ikke prøve ut oppfinnelsen selv, og vil
derfor oftest være henvist til å bygge på søkerens opplysninger, f.eks. om at
et nytt legemiddel virker mot den sykdommen det tar sikte på. Ifølge forarbeidene bør søkerens egne opplysninger om terapeutisk virkning for et lege-
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middel normalt godtas som tilstrekkelig.248 Heller ikke på andre områder av
teknikken stilles det særlig strenge krav til sannsynliggjøring av den tekniske
effekten.249 Hvis Patentstyret er i begrunnet tvil, har det imidlertid en plikt
til å sørge for sakens opplysning, og kan oppfordre søkeren til å gi nærmere
opplysninger eller innsende dokumentasjon. Prinsipielt må det antakelig kreves sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 % sannsynlighet) for at oppfinnelsen
virker. Men en bevisføringsplikt for søkeren oppstår først når det er rimelig
grunn til å trekke hans opplysninger om virkningen i tvil.
I kravet om at oppfinnelsen må gi en praktisk løsning av et problem, ligger
det ingen kvalitetssensur i form av en fordring om at oppfinnelsen må ha en
sosial nytteverdi. Heller ikke behøver oppfinnelsen å innebære noe teknisk fremskritt. Denne løsningen overensstemmer med den europeiske rettstilstand.250
Tidligere synes det å ha vært en viss usikkerhet på dette punkt. I Auto-Lux I (Rt. 1932
s. 587) uttalte mindretallet: «Der ligger ikke i patentets meddelelse noget tilkjennegivende
fra rettsvernstyret om at opfinnelsen antas at være særlig nyttig eller verdifull, men alene at
den er ny og kan betegnes som en opfinnelse i lovens forstand» (s. 590). Flertallet behøvde
ikke gå inn på dette spørsmålet, fordi de tolket patentkravet annerledes. I Haasted-saken
(Rt. 1935 s. 1033) uttalte førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommere, at det
kan være «tvilsomt nok om en oppfinnelse … behøver at inneholde et fremskritt i forhold
til teknikkens tilstand paa den tid da patentansøkningen inngis. Ialfall kan det ikke stilles
store krav i saa henseende.» Etter gjeldende rett er imidlertid løsningen klar. I NU 1963: 6
s. 101 heter det:
«Man har været inde på, om man da ikke på anden måte kunne fastlægge begrænsninger i adgangen til patentering af opfindelser. Således har man overvejet muligheden
af at foreskrive, at disse for at kunne patenteres skulle være ‘nyttige’, jfr. ordet ‘useful’,
som det er anvendt i engelsk og amerikansk lovsprog. Man er dog veget tilbage herfra
på grund af dette udtryks uklarhed; en opfindelses nyttighed kan iøvrigt hyppigt
først konstateres på et senere tidspunkt. Endvidere har man overvejet, om der burde
248

249

250

Ot.prp. nr. 36 (1965–66) s. 19. Se også 2. avd. kj. 7498 av 3. mai 2006: «Annen avdeling
er enig med 1. avdeling i at de fremlagte forsøk ikke gjør det mulig å si med sikkerhet
at alle forbindelsene vil ha terapeutisk virkning. På den annen side kan man ikke kreve
konkret dokumentasjon for den terapeutiske virkning til hver enkelt forbindelse. Et slikt
dokumentasjonskrav ville det være helt ugjørlig for oppfinneren å tilfredsstille. Utgangspunktet må derfor være at søkerens påstand om terapeutisk effekt legges til grunn, med
mindre det er grunn til å betvile denne …»
Se f.eks. 2. avd. kj. 6601 av 25. august 1997: «Etter den redegjørelse som søker innsendte
…, kan 2. avdeling ikke se bort fra at søkeren med sin utførelse kan oppnå den påståtte
virkning.»
Jf. Guidelines G, I, 3: «The EPC does not require explicitly or implicitly that an invention, to be patentable, must entail some technical progress or even any useful effect.»
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opstilles et krav om, at opfindelsen skal betegne et teknisk fremskridt. Selv om dette
sædvanlig vil være tilfældet, har man dog ikke ment, at det vil være rigtigt at opstille
fremskridt (teknisk eller økonomisk) som en legal betingelse for patenterbarhed. Også
en opfindelse, der betegner en ringere løsning af et teknisk problem, set i forhold til
hidtil kendte løsninger, vil efter omstændighederne kunne patenteres.»

Regelen om at det ikke kreves sosial nytteverdi eller teknisk fremskritt, har
gode grunner for seg. En oppfinnelses sosiale nytteverdi vil sjelden kunne
bedømmes riktig på tidspunktet for søknadsbehandlingen, og ofte ikke kunne
bedømmes i det hele tatt.251 Et illustrerende eksempel er Industriklassens vurdering av Edisons søknad fra 1880 om patent på glødelampen. Denne ble
ansett som en mindre god oppfinnelse, og fikk derfor bare patent for 7 år (mot
10 år for meget gode oppfinnelser).252 Dessuten vil patent på oppfinnelser som
fremtrer som unyttige, ofte ikke utgjøre noe synderlig bånd på den alminnelige tekniske handlefrihet.
Selv om sosial nytteverdi eller teknisk fremskritt ikke er et begrepskjennetegn ved oppfinnelsen, vil det ofte kunne ha betydning for patenterbarheten.
Et teknisk fremskritt kan være en viktig indikasjon på at det foreligger oppfinnelseshøyde (kapittel V, 7, g nedenfor).
Under enhver omstendighet må oppfinnelsen ha foreligget som en teknisk
realitet på søknadstidspunktet. Det er ikke nok å stille oppgaven, og heller
ikke å angi en løsningsidé. Som det ble uttrykt i en engelsk avgjørelse: «a
patent will not be granted for an idea which is mere speculation, unsupported
by anything disclosed in the specification.»253 Se nærmere om dette nedenfor
under punkt 6.

3. Teknisk karakter
I kravet om teknisk karakter ligger først og fremst at oppfinnelsen må løse det
problemet den angår ved utnyttelse av naturens materiale og energi.254 Dette
omfatter utnyttelse av alle slags råstoffer og biologisk materiale. Levende biologisk materiale står i utgangspunktet i samme stilling som annet materiale
(patl. § 1 tredje ledd). Oppfinnelsesbegrepet omfatter også utnyttelse av naturkrefter, så som elektrisitet eller magnetisme, samt biologiske krefter, f.eks. når
251
252
253
254

Se uttalelse i Rt. 1935 s. 1035.
Jf. Svinndal s. 64
Conor Medsystems v. Angiotech [2008] UKHL 49.
Jf. NU 1963: 6 s. 96.
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bakterier utnyttes for å fremstille proteiner. Rent abstrakte frembringelser,
f.eks. noe som bare utgjør en intellektuell angivelse eller teori, faller derimot
utenfor oppfinnelsesbegrepet.
Det må anses som en betingelse at naturkreftene er behersket, i den forstand at resultatet med nødvendighet følger av naturens lover. Det må også
kreves at resultatet følger umiddelbart fra naturkreftenes utnyttelse, i den forstand at intellektuell innsats ikke er nødvendig for å oppnå resultatet. Kravene
om beherskbarhet og umiddelbarhet er det nærliggende å se som elementer i
kravet om reproduserbarhet, som vil bli behandlet under 4 nedenfor.
Det er bare utnyttelse av naturens materiale og energi som kan utgjøre en
oppfinnelse, i motsetning til den rene erkjennelse av noe som eksisterer eller
har eksistert. Utenfor oppfinnelsesbegrepet faller derfor rene oppdagelser (patl.
§ 1 annet ledd nr. 1). Oppdagelser kan således ikke patenteres, og de kan heller ikke rettsbeskyttes på noen annen måte.255 Dette gjelder både oppdagelser
som knytter seg til naturens materiale og energi, slik som oppdagelsen av et
nytt stoff, og oppdagelser på andre livsområder, f.eks. en «oppdagelse» av en
historisk begivenhet.
Det er bare selve erkjennelsen som ikke kan patenteres. Hvis erkjennelsen
gir grunnlag for å utnytte naturens materiale eller energi ved løsningen av
et teknisk problem, vil det foreligge en teknisk løsning som kan utgjøre en
oppfinnelse. Historien er rik på eksempler på oppfinnelser som bygger på
naturvitenskapelige oppdagelser. Knoph nevner Marconis oppfinnelse av den
trådløse telegrafi, på grunnlag av Hertz’ oppdagelse av bølgebevegelsene i
eteren.256 Koktvedgaard nevner oppfinnelsen av elektromotoren, som bygde
på H.C. Ørsteds oppdagelse av det elektromagnetiske kraftfelt.257 Grensen
mellom oppdagelser og oppfinnelser vil bli behandlet under 5, a nedenfor.
Det følger videre av § 1 annet ledd nr. 1 at vitenskapelige teorier og matematiske metoder ikke skal anses som oppfinnelser. Vitenskapelige teorier, iallfall på naturvitenskapens område, har det til felles med oppdagelser at de
ikke utnytter naturens materiale og energi, men øker kunnskapen om hvordan
naturen er eller virker, gjennom erkjennelse eller antakelse. Slik kunnskap

255

256
257

Det finnes en traktat om registrering av vitenskapelige oppdagelser, Geneva Treaty on
the International Recording of Scientific Discoveries 3. mars 1978, men denne er ikke
undertegnet av Norge og har heller ikke trådt i kraft.
Knoph s. 208.
Jf. Koktvedgaard og Østerborg 1979 s. 60–61. Se også Schovsbo og Rosenmeier 2013
s. 312.
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kan man ikke få enerett til. Matematiske metoder kan ikke patenteres fordi de
utelukkende utgjør anvisninger for intellektuell virksomhet.
I tillegg til matematiske metoder, nevnes i § 1 annet ledd nr. 3 «planer,
regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet». Dette omfatter forskjellige slags instruksjoner for menneskelig virksomhet, som har det til felles at det ønskede resultat oppnås uten
at det er nødvendig å ta i bruk naturens materiale og energi i noe vesentlig
omfang. Det kan dreie seg om instruksjoner for læring av språk, løsning av
oppgaver, lagerstyring og innkjøp, arkivering, kortspill osv.258 Tradisjonelt har
slike planer, regler og metoder vært karakterisert som blotte anvisninger til den
menneskelige ånd.259
Det er bare «planer, regler eller metoder» i seg selv som omfattes av unntaksregelen i § 1 annet ledd nr. 3. En gjenstand for bruk i spill eller forretningsvirksomhet, eller et produkt eller en fremgangsmåte som er basert på en
ny matematisk metode, kan patenteres (forutsatt at den har teknisk karakter,
se nærmere punkt 5, b nedenfor).260
Unntaksbestemmelsen i § 1 annet ledd nr. 3 omfatter bare slike «planer, regler eller metoder» som gjelder «intellektuell virksomhet, for spill eller for forretningsvirksomhet». I
2. avd. kj. 6311 (NIR 1995 s. 674) ble en avgjørelse av Første avdeling om å nekte patent
på en boligenhet med en bestemt planløsning, under henvisning til bestemmelsen i § 1
annet ledd nr. 3, opphevet. Annen avdeling la til grunn at ordet «planer» får sitt innhold
presisert gjennom leddene «for utøvelse av intellektuell virksomhet» og «for spill eller
forretningsvirksomhet», og uttalte videre: «Annen avdeling finner det heller ikke naturlig
å betegne det som her er patentsøkt, som en plan i lovens forstand. At den inngitte tegning viser en plan – en planløsning – er riktig. Men det som søkes patentert, er en idé,
den idé å la skillevegger i en bolig stå skrått i boligenhetens lengderetning, og da slik at to
slike skråttstilte skillevegger inngår i soverommets avgrensning.» Plan må derfor forstås i
betydningen forslag eller anvisning, og ikke i betydningen grunnriss eller flate.

258

Se som eksempel EPO-avgjørelsen T 51/84 SOCKBURGER/Coded distinctive mark
[1986] EPOR 229 (fremgangsmåte for beskyttelse mot vareforfalskninger gjennom
koding av varene ble ikke ansett patenterbar) og T 769/92 SOHEI/General purpose
management system [1996] EPOR 253 (system for bl.a. finansiell styring og lagerstyring
ansett patenterbart, idet systemet omfattet et brukergrensesnitt som nødvendiggjorde
nye tekniske overveielser).
259 Jf. NU 1963: 6 s. 97.
260 Se f.eks. T 208/84 VICOM/Computer-related invention O.J. EPO 1987, 14; [1987]
EPOR 74 (fremgangsmåte for digital billedprosessering, basert på en ny matematisk
algoritme, ble ansett patenterbar).
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Ettersom bestemmelsene i § 1 annet ledd ikke er uttømmende, vil også anvisninger for intellektuell virksomhet eller menneskelig handling som ikke faller
naturlig innenfor noen av de oppregnede kategorier, kunne falle utenfor oppfinnelsesbegrepet, dersom de finnes å mangle teknisk karakter. Som eksempler
kan nevnes instruksjoner for å kjøre bil eller føre et fly.
Programmer for datamaskiner er også er nevnt i § 1 annet ledd nr. 3. Det
var ved vedtakelsen av EPC nokså bred enighet om å unnta datamaskinprogrammer fra patentering (se art. 52(2)(c) EPC). Begrunnelsen var dels
de problemer en antok ville oppstå ved granskningen av patentsøknader på
dette området, dels at slike programmer ble antatt å kunne beskyttes mer
hensiktsmessig etter opphavsrettslige regler (se åvl. § 1 nr. 12). Tilpasning til
art. 52 EPC var den direkte begrunnelse for å innføre regelen i norsk rett.261
Patenteringsforbudet omfatter bare produkter («programmer for datamaskiner») og ikke fremgangsmåter for styring av datamaskiner eller fremgangsmåter
som utøves ved bruk av datamaskiner
Et datamaskinprogram er en serie instruksjoner til en datamaskin. Programmet kan foreligge i kildeversjon (programmeringsspråk) eller objektversjon (maskinlesbar form). Begge deler omfattes i utgangspunktet av unntaksregelen. I nyere praksis er imidlertid forbudet tolket innskrenkende, slik at
dets rekkevidde er blitt begrenset. Etter EPOs praksis omfatter forbudet bare
datamaskinprogrammer uten teknisk karakter, slik at et datamaskinprogram
som f.eks. løser et teknisk problem, eller som medfører et teknisk resultat, kan
patenteres.262 Regelen er naturligvis heller ikke til hinder for patentering av en
fremgangsmåte eller et produkt hvor det inngår et dataprogram.263 Grensen
mellom patenterbare og ikke patenterbare dataprogrammer og programbaserte oppfinnelser, vil bli behandlet under 5, b nedenfor.
Estetiske frembringelser anses ikke som oppfinnelser. Patentlovens § 1 annet
ledd nr. 2 nevner spesielt kunstneriske frembringelser, men det samme må
gjelde andre estetiske frembringelser. Bestemmelsen i art. 52(2)(b) EPC, som
har vært forbilde for den norske loven, unntar alle «aesthetic creations». Slik
var det også etter eldre norsk rett,264 og det er ingen ting som tyder på at
bestemmelsen i § 1 annet ledd nr. 2 tok sikte på å endre rettstilstanden på
dette punkt.
261
262

NOU 1976: 49 s. 99 og Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 22.
Se de grunnleggende avgjørelsene T 935/97 IBM/Computer programs [1999] EPOR
301 og T 1173/97 IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 609.
263 Jf. T 208/84 VICOM/Computer-related invention [1986] EPOR 74.
264 Knoph s. 207.
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Som estetiske frembringelser regnes f.eks. formen eller fargen på en vare,
såfremt den ikke har andre virkninger enn å gjøre varen tiltalende.265 Slike
frembringelser kan eventuelt være beskyttet etter andre regler, så som åndsverkloven eller designloven. Hvis formgivningen eller fargen løser et teknisk
problem, kan det imidlertid gis patent på løsningen, selv om den samtidig
er tiltalende. Det kan også gis patent på fremgangsmåter som gir en estetisk
effekt (f.eks. en fremgangsmåte for trykking av bilder), eller på tekniske hjelpemidler til slike fremgangsmåter (f.eks. en trykkerimaskin).266
Fremleggelse av informasjon (§ 1 annet ledd nr. 4) er beslektet med de estetiske frembringelser.267 Forbudet omfatter både innhold, slik som innholdet av
en bok eller en film, og form, f.eks. utformingen av et formular eller en tabell
for å gjøre den mer tiltalende.268 Slike frembringelser kan utgjøre opphavsrettslig vernede verk, eller de kan utgjøre en design og beskyttes etter designlovens regler. Tekniske hjelpemidler eller fremgangsmåter for fremleggelse av
informasjon, kan patenteres, f.eks. et fjernsynssignal, en elektronisk melding
eller et display for optisk varsling om tilstanden i en maskin.269 Også et pro265

Se T 119/88 FUJI/Coloured disc jacket O.J. EPO 1990, 395 (en diskett med farget
overflate ble ikke ansett patenterbar).
266 Jf. Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 21. Som eksempel kan også nevnes 2. avd. kj. 6767 av
6. januar 1999, som gjaldt en plastfolie til å legge utenpå fotografier, for å oppnå en
gradvis overgang mellom motivet og fotografiets ytterkanter (utfasing). Det var ikke
omtvistet at oppfinnelsen hadde teknisk karakter.
267 Forarbeidene begrunner unntaket med at fremleggelse av informasjon ligger nær de
rene «anvisninger for det menneskelige intellekt», jf. NOU 1976: 49 s. 99. Det synes
imidlertid vel så nærliggende å se det som en form for estetiske frembringelser. Regelen
bygger på art. 52(2)(d) EPC.
268 Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 22.
269 Se f.eks. T 858/02 LUCENT TECHNOLOGIES/Structured voicemail messages av
12. august 2005, som gjaldt en elektronisk beskjed bestående av et flertall elementer, hvor
minst ett er knyttet til informasjonsinnholdet og minst ett omfatter instruksjoner som
definerer beskjedens struktur, samt en mottakeradresse som lagrer beskjeden og kan sette
sammen informasjonselementene iht. instruksjonene: «whereas the term ‘message’ may in
some contexts refer merely to the information it is intended to convey (‘The message of
“Don Quixote” is …’), when qualified by the term ‘electronic’ the natural meaning refers to
its physical realisation. An electronic message is an electrical, magnetic or electromagnetic
signal or collection of signals and moreover clearly the product of an electronic process»
(punkt 1.2). «Moreover, since the parts of the message which constitute ‘instructions’ must
be automatically recognised and processed by the receiving message system, which processing in turn determines how the message is presented to its final recipient, the board considers that the instructions do constitute ‘functional’ rather than ‘cognitive’ data» (punkt 2.5).
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dukt eller en fremgangsmåte for sikrere eller bedre formidling av informasjon,
kan patenteres. Et klassisk eksempel er en teaterbillett trykt på en slik måte at
tilskuerens halvdel alltid vil inneholde den vitale informasjon om seterad og
plassnummer, uansett hvorledes billetten rives av vakten.270

4. Reproduserbarhet
En oppfinnelse må som nevnt være reproduserbar. Dette innebærer at oppfinnelsen må kunne gjentas med sikkerhet for oppnåelse av samme resultat. Kravet om reproduserbarhet kan også ses som et krav som stilles til beskrivelsen,
jf. § 8 annet ledd tredje punktum; oppfinnelsen må beskrives slik at en fagmann kan gjenta den med samme resultat.271 En slik betraktningsmåte følges
i EPOs praksis. Som eksempel på et tilfelle av mangelfull beskrivelse, nevner
retningslinjene at «the successful performance of the invention is dependent
on chance. That is to say, the skilled person, in following the instructions for
carrying out the invention, finds either that the alleged results of the invention are unrepeatable or that success in obtaining these results is achieved in
a totally unreliable way.»272
Kravet om reproduserbarhet kan, som nevnt i punkt 2, deles inn i kravene
om beherskbarhet og umiddelbarhet. Hvis naturkreftene ikke beherskes, kan
en naturligvis ikke være sikker på å oppnå resultatet ved gjentakelse av oppfinnelsen. Det er ikke tilstrekkelig at resultatet kan oppnås under gunstige
betingelser. Forarbeidene nevner som eksempel fremgangsmåter for planteforedling, hvor det ofte kan være uforutsigbart hvilke resultater som oppnås.273
Problemer kan også oppstå i forbindelse med diagnose, terapi o.l.274
I kravet om umiddelbarhet ligger det at oppfinnelsen må kunne utøves
uten at intellektuelle vurderinger er nødvendige for resultatet. Grunnen er at
intellektuelle vurderinger er subjektive, og at en derfor ikke kan gjøre regning
med at hvert individ vil gjøre den samme vurderingen. Dermed kan en ikke
være sikker på å få det samme resultatet hver gang fremgangsmåten utøves.
For eksempel kan en fremgangsmåte for diagnostisering neppe anses som en

270
271
272
273
274

Jf. Fishburn’s Application (1940) 57 RPC 245.
NU 1963: 6 s. 97 og 102.
Guidelines F, III, 3.
Jf. NU 1963: 6 s. 97–98.
Se f.eks. NIR 1997 s. 260 (Patentbesvärsrätten).
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oppfinnelse hvis den forutsetter en vurdering fra utøverens side for å komme
frem til resultatet.275
Det gjelder ikke noe krav om at oppfinneren forstår sin oppfinnelse – han
behøver ikke vite hvorfor det angitte resultat oppstår, bare hvordan. Hvis han
ikke forstår oppfinnelsen, kan det imidlertid være fare for at patentsøknaden
formuleres slik at den ikke dekker det verdifulle i oppfinnelsen.276

5. «noe som bare utgjør»
Unntakene i patl. § 1 annet ledd er begrenset til «noe som bare utgjør» fenomener av de typer som er nevnt i nr. 1 til 4.277 Ordlyden tar sikte på å få frem
at unntakene bare gjelder de nevnte fenomener i seg selv.278 I art. 52 (3) EPC
kommer dette tydeligere frem, der sies det at unntakene utelukker patentering
«only to the extent» søknaden eller patentet gjelder ekskludert «subject-matter
or activities as such». Unntakene er således ikke til hinder for å patentere
tekniske løsninger som er basert på eller omfatter de fenomener de gjelder.279
Dette gjelder selv om et fenomen som er omfattet av annet ledd, utgjør et
vesentlig element i oppfinnelsen. Et nytt apparat kan f.eks. patenteres selv
om et datamaskinprogram inngår som et vesentlig element.280 Og et nytt
biologisk produkt kan patenteres selv om det bygger direkte på oppdagelsen
av det biologiske materialet (patl. § 1 tredje ledd).
Når grensen skal trekkes mellom oppfinnelser og frembringelser som ikke
er patenterbare, oppstår forskjellige problemer. I forhold til oppdagelser består
oppgaven først og fremst i å trekke grensen mellom den rene erkjennelse og
275
276
277
278
279

280

Fremgangsmåter for diagnostisering kan heller ikke patenteres hvis de skal foretas på
mennesker eller dyr, jf. punkt 6 nedenfor.
Jf. Bryn 1938 s. 125–126.
Det gjelder ikke noen tilsvarende begrensning for unntakene i § 1 siste ledd (terapeutiske, diagnostiske og kirurgiske fremgangsmåter), jf. punkt 6 nedenfor.
Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 21.
Se G 2/88 MOBIL OIL/Friction reducing additive [1990] EPOR 73: «the fact that the
idea or concept underlying the claimed subject-matter resides in a discovery does not
necessarily mean that the claimed subject-matter is a discovery ‘as such’.»
Se T 26/86 KOCH AND STERZEL/X-ray apparatus [1988] EPOR 72: «In deciding
whether a claim relates to a computer program as such, it is not necessary to give a
relative weighting to its technical and non-technical features. If the invention defined
in the claim uses technical means, it can be patented provided it meets the requirements
of Articles 52 to 57 EPC.»
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tekniske løsninger, i form av produkter eller fremgangsmåter, som er basert
på erkjennelsen. For de såkalte anvisninger for intellektuell virksomhet og for
datamaskinprogrammer blir oppgaven noe annerledes. Her er problemet først
og fremst at søknadsgjenstanden, eksplisitt eller implisitt, omfatter en serie
instruksjoner som i seg selv ikke kan patenteres, og spørsmålet er hvor mye
som skal kreves i tillegg for å anse frembringelsen som en oppfinnelse.

a) Grensen mellom oppfinnelser og oppdagelser
I tidligere tider mente mange at ting som finnes i naturen, ikke kan oppfinnes,
bare oppdages. Etter dette syn vil naturlig forekommende stoffer aldri kunne
patenteres. Enkelte ville også trekke synspunktet så langt at det ikke bare rammet stoffer som var utvunnet fra naturen, men også kunstig fremstilte stoffer
som fantes eller kunne finnes i naturen. I norsk rett kom ikke spørsmålet
på spissen, fordi både loven av 1885 og loven av 1910 uttrykkelig unntok
kjemiske forbindelser fra patentering. Og for andre produkter er ikke spørsmålet særlig praktisk. Men i Danmark, hvor loven ikke hadde noe tilsvarende
unntak, var man i praksis tilbøyelig til å mene at nye kjemiske forbindelser
måtte anses som oppdagelser, og at de derfor ikke kunne patenteres.281 Et slikt
synspunkt ble imidlertid avvist av de nordiske lovkomiteene ved forberedelsen
av 1967-loven.282 Og etter gjennomføringen av biopatentdirektivet i 2003,
fremgår det nå uttrykkelig av loven at biologisk materiale «som er isolert fra
sitt naturlige miljø eller fremstilt ved hjelp av en teknisk fremgangsmåte, kan
være gjenstand for en oppfinnelse selv om det allerede forekommer i naturen»
(§ 1 tredje ledd annet punktum).283
Fortsatt gjelder det imidlertid at selve erkjennelsen ikke kan patenteres. Av
§ 1a første ledd fremgår at «den rene oppdagelse» av en av menneskekroppens
bestanddeler ikke kan patenteres. Dette er imidlertid ikke noe som bare gjelder for menneskekroppen. Det gjelder som et generelt prinsipp at oppdagelser
ikke kan patenteres (§ 1 annet ledd nr. 1). Det må foreligge en utnyttelse av
erkjennelsen, i form av et produkt eller en fremgangsmåte. Dette følger av
det alminnelige oppfinnelsesbegrepet, både av kravet om teknisk karakter og
av kravet om teknisk effekt.284

281
282
283
284

Jf. NU 1963: 6 s. 104.
NU 1963: 6 s. 107.
Se om patentering av biologisk materiale f.eks. Levin 2011 s. 280–284.
Jf. NU 1963: 6 s. 96–97, som er gjengitt under 1 ovenfor.
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Grensen mellom oppdagelser og oppfinnelser trekkes prinsipielt på samme
måte for biologisk materiale som for andre stoffer. I en stortingsmelding om
bioteknologi er det uttrykt slik:
«Patentloven utelukker ikke patent på naturlig forekommende kjemiske forbindelser
forutsatt at det foreligger en oppfinnelse og ikke bare en oppdagelse. Dersom foregangspersonen bare er blitt klar over at det i naturen eksisterer en kjemisk forbindelse
som tidligere var ukjent eller ubeskrevet og har nøyet seg med å beskrive forbindelsen, foreligger det bare en oppdagelse. Dersom vedkommende i tillegg har funnet ut
hvordan forbindelsen kan brukes til å løse et problem, foreligger det en oppfinnelse
dersom løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. I prinsippet
er grensen mellom oppfinnelser og rene oppdagelser klar. I praksis kan grensedragningen ofte være vanskelig.»285

Den siste uttalelsen, om at grensedragningen i praksis ofte er vanskelig, er det
grunn til å reservere seg mot. Etterhvert har det utviklet seg en fast praksis på
dette området, og det oppstår sjelden tvil om man står overfor en oppdagelse
eller en oppfinnelse. Man kan ikke få patent på selve erkjennelsen av et nytt
stoff slik det foreligger i naturen. Men hvis man har gjort noe med stoffet, slik
at det ikke lenger foreligger i sin naturlige form, er det ikke lenger snakk om
en ren erkjennelse. Man må i det minste ha isolert stoffet fra sine naturlige omgivelser.286 Det kreves derimot ikke at stoffet er endret med hensyn til struktur
eller egenskaper (patl. § 1 tredje ledd annet punktum).
Gjennomføringen av biopatentdirektivet i 2003 medførte ingen endring av rettstilstanden
på dette punkt, men slo fast prinsipper som var etablert allerede i Bristol-Myers-saken
(2. avd. kj. 6552, NIR 1998 s. 278), som gjaldt en søknad om patent på fremgangsmåte
til fremstilling av et antibiotikum, samt en naturlig forekommende mikroorganisme som
produserte antibiotikumet. Mikroorganismen var patentsøkt som «biologisk ren kultur»,
det vil si at den var isolert fra sine naturlige omgivelser. Patentstyrets første avdeling kom
til at det var gjort en oppfinnelse, og uttalte i den forbindelse:
«Ved en ren oppdagelse er det bare snakk om en erkjennelse av at noe foreligger i naturen, noe som ikke tidligere har vært kjent. Biologisk materiale, omfattende planter,
dyr, mikroorganismer, gener eller biokjemikalier, slik en finner dette materialet i sitt
naturlige miljø, anses som oppdagelser. Biologisk materiale som har gjennomgått en
form for bearbeiding/modifisering, f. eks. i form av en isoleringsprosess, kan, dersom
materialet kan benyttes til å løse et teknisk problem, være en patenterbar oppfinnelse.
285
286

St.meld. nr. 8 (1990–91) s. 81. Tilsvarende synspunkter kom til uttrykk i NU 1963: 6
s. 96–97 for kjemiske forbindelser.
Slik St.meld. nr. 25 (1992–93) s. 148.
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Under bearbeidingsprosessen av det biologiske materialet vil man på et visst punkt
passere grensen mellom de ikke-patenterbare oppdagelsene og de patenterbare oppfinnelsene. Man kan si at det patenterbare materiale, slik det er hensiktmessig å utnytte
dette industrielt, foreligger på en annen form enn det gjorde i naturen.»»
Annen avdelings flertall (fire medlemmer) sluttet seg til Første avdelings vurdering, og
uttalte:
«Det neste spørsmålet flertallet tar stilling til, er patenterbarheten av naturlig forekommende mikroorganismer. For flertallet er det åpenbart at patentloven, med sitt
unntak i § 1 annet ledd nr. 1 for de rene oppdagelser, stiller seg hindrende for at naturlig forekommende mikroorganismer, slik de forekommer i naturen, kan patenteres.
Spørsmålet i foreliggende sak er imidlertid om patentloven likevel hjemler adgang
til patentering av mikroorganismer som i utgangspunktet finnes i naturen, men som
etter en isolerings- eller annen bearbeidingsprosess kan settes til industriell anvendelse.
…
Etter flertallets oppfatning kan lovens unntaksbestemmelse ikke være til hinder
for at den som setter en naturlig forekommende mikroorganisme inn i en industriell
sammenheng, kan ha gjort en patenterbar oppfinnelse. Dersom mikroorganismen
er isolert, kan karakteriseres på en tilfredsstillende måte og dessuten ikke var kjent
på dagen for inngivelse av patentsøknaden, kan mikroorganismen være patenterbar.
Denne praksis er i dag vel etablert i EPO, se avsnittet om oppdagelser i Guidelines
for Examination in the European Patent Office …, og bør etter flertallets oppfatning
også legges til grunn i Norge.
For flertallet veier i denne sammenheng hensynet til harmoniserte europeiske
patenterbarhetsvilkår tungt, idet en slik harmonisering nå er gjort til en folkerettslig
forpliktelse for Norge innenfor EØS-samarbeidet. Det kan her vises til EØS-avtalens
protokoll 28 om immaterialrett, der artikkel 1.3 inneholder en generell forpliktelse
for EFTA-statene til å tilpasse beskyttelsesnivået for immaterielle rettigheter – herunder patenter – til det som til enhver tid gjelder i EU, samt artikkel 3.4 som påbyr
en tilpasning av norsk rett til de materielle bestemmelsene i EPC. Da EØS-avtalen
trådte i kraft 01.01.1994, var EPO’s ovenfor skisserte praksis med hensyn til patentering av naturlig forekommende mikroorganismer vel etablert, og i Norge hadde også
Patentstyrets 1. avdeling lagt grunnen for tilsvarende praksis ved bl.a. å ha meddelt
patent på renkulturer av naturlig forekommende melkesyrefrembringende bakterier.
En eventuell innstramming av praksis i foreliggende sak, ville således være tvilsom i
forhold til EØS-avtalen.»
Ett medlem dissenterte, idet han mente at naturlig forekommende organismer generelt
måtte anses som oppdagelser.

For at et stoff som finnes i naturen, skal kunne patenteres, må naturligvis også
de øvrige patenterbarhetsbetingelser være oppfylt, bl.a. kravene om nyhet og
oppfinnelseshøyde. Det at et stoff har eksistert før søknadstidspunktet, er ikke
til hinder for at det i patentrettslig henseende anses som nytt (se kapittel V, 3,
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d og f ). Patentlovens § 2 første ledd krever bare at oppfinnelsen ikke var kjent.
Det kreves ikke at den var «absolutt ny», at den overhodet ikke fantes fra før.
Men hvis stoffet har tilhørt den tradisjonelle kunnskap – det har f.eks. vært
brukt som naturlegemiddel, næringsmiddel e.l. – er det ikke nytt, og vil ikke
kunne patenteres.287 En ny måte for fremstilling eller anvendelse kan derimot
patenteres, om de alminnelige patenterbarhetsvilkår er oppfylt.
Kravet om oppfinnelseshøyde innebærer at den tekniske løsningen ikke må
ha vært nærliggende for en fagmann som var kjent med teknikkens stand på
søknadstidspunktet.288 Hvis oppdagelsen har vært holdt hemmelig, vil den
tekniske løsningen som regel ikke kunne anses nærliggende, nettopp fordi
fagmannen ikke kjente til den oppdagelsen som oppfinnelsen bygger på (se
kapittel V, 7, b). Det at oppfinneren kjente til oppdagelsen da oppfinnelsen ble
gjort, er i denne sammenheng ikke relevant; det avgjørende etter § 2 annet
ledd er hva som var allment tilgjengelig, ikke hva som var tilgjengelig for oppfinneren. Den nødvendige oppfinnelseshøyde kan således foreligge selv om
den tekniske løsningen lå snublende nær når oppdagelsen først var gjort.289
Endelig skal det nevnes at loven ikke stiller noe krav om at oppfinnelsen
må være «skapt» av patentsøkeren – den kan godt være skapt i det vesentlige
av naturen selv. Riktignok snakkes det i § 1 om den som har «gjort en oppfinnelse». Men meningen med denne bestemmelsen er bare å fastslå hvilket
rettssubjekt som har retten til oppfinnelsen (kapittel VI), ikke å stille krav om
noen «skaperinnsats».

b) Grensen mellom oppfinnelser og andre ikke-patenterbare
frembringelser
Formålet med unntakene i patl. § 1 annet ledd, som ble inntatt ved en lovendring i 1979, er ifølge forarbeidene å utelukke fra patentering rent abstrakte
frembringelser, det vil først og fremst si frembringelser som ikke løser noe problem i den fysiske verden, eller som ikke har noen fysisk effekt. I den nordiske
287
288
289

Jf. Schovsbo og Rosenmeier 2013 s. 351.
Se om vurderingen av oppfinnelseshøyde for bioteknologiske oppfinnelser, Midtbø 2004
og Minssen 2012.
Knoph s. 209 mente tilsynelatende at det måtte være en viss avstand fra oppdagelsen
til oppfinnelsen. Han nevnte som eksempel Davys sikkerhetslampe: «Denne lampen
hadde lenge vært anvendt som belysningsmiddel. Davy opdaget imidlertid at dens konstruksjon gav sikkerhet mot eksplosjon av omgivende gass, så den kunde gjøre tjeneste
i gruber. Dette blev holdt for en opdagelse, ikke for en opfinnelse.» Det er tvilsomt om
dette synet kan opprettholdes i dag.
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utredningen fra 1963 ble det lagt til grunn at «hvad der har karakter af blotte
anvisninger til den menneskelige ånd» ikke bør kunne patenteres. «Dette vil
således kunne gælde visse undervisningsmetoder, skriftmetoder, stenografi- og
bogholderisystemer, reklamemetoder, spilleregler, pengesystemer, byplaner og
lign.».290 Langt på vei kodifiserte regelen eldre praksis, hvor det eksempelvis
var lagt til grunn at en fremgangsmåte for opplæring av personale, med sikte
på å øke produktiviteten, ikke var å anse som en patenterbar oppfinnelse. Den
patentsøkte fremgangsmåte var «endast ett uttryck för en pedagogisk metod
av ikke patenterbar natur».291
For datamaskinprogrammer er imidlertid denne begrunnelsen ikke helt treffende, eller iallfall ufullstendig. Som nevnt ovenfor under 3, ble datamaskinprogrammer unntatt fra patentering fordi en regnet med at granskningen av
slike søknader ville volde betydelige problemer, og fordi den opphavsrettslige
beskyttelsen ble ansett som tilstrekkelig. Utviklingen har da også vist at programvareindustrien har gjennomgått en blomstrende utvikling uten tilgang
på patentvern, og studier som har vært foretatt, tyder på at softwarepatenter
generelt gjør mer skade enn gavn.292 Noe av det samme kan sies om forretningsmetoder: Manglende muligheter for patentering har aldri lagt noen demper
på forretningsfolks kreativitet, og det har derfor formodningen mot seg at
patentering av slike metoder vil ha samfunnsøkonomisk fordelaktige effekter.
Den tekniske utvikling har imidlertid lagt press på den tradisjonelle,
restriktive oppfatningen. Datamaskiner og datamaskinprogrammer spiller i
dag en langt større rolle enn da patentloven ble vedtatt, og IT-industrien
er blitt en betydelig maktfaktor. En stadig større del av varehandel og tjenesteyting foregår ved hjelp av informasjonsteknologi. Næringslivet – eller
iallfall deler av det – ønsker nå patenter på datamaskinprogrammer, og det
ønsker patenter på datamaskinbaserte fremgangsmåter og metoder, herunder
på fremgangsmåter og metoder for forretningsvirksomhet. Dette ønsket er
langt på vei blitt innfridd av europeiske patentmyndigheter, som gjennom
en innskrenkende tolkning av patenteringsforbudene, har åpnet for patentering av både datamaskinprogrammer og forretningsmetoder, såfremt disse har
teknisk karakter. Her i landet har vi ingen avklarende rettspraksis, men det er
290
291

292

NU 1963: 6 s. 97.
Regeringsrättens dom i NIR 1973 s. 330 (arbeidsprogram). Sitatet er fra Besvärsavdelningens avgjørelse (s. 332). Flere eksempler er nevnt i Jacobsson m.fl. s. 52–53 og
Koktvedgaard og Østerborg s. 77–78. Fra norsk praksis kan nevnes avgjørelsen fra
Patentstyrets 2. avd. i NIR 1983 s. 144 (spillet «21»).
Jf. Schovsbo og Rosenmeier 2013 s. 319.
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grunn til å anta at norske myndigheter her som ellers vil legge betydelig vekt
på praksis fra EPOs appellkamre.293
EPO har – i tråd med oppfatningen i de nordiske lovforarbeidene – lagt til
grunn at det implisitt i oppfinnelsesbegrepet ligger et krav om at frembringelsen må ha teknisk karakter. Motsetningen til «technical character» er «abstract
and intellectual character».294
Ved avgjørelsen av om kravet til teknisk karakter var oppfylt, la man lenge
til grunn at det avgjørende var hvilket bidrag søknadsgjenstanden tilførte den
kjente teknikk: «Decisive is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art.»295
Man krevde altså at den tekniske karakter måtte være knyttet til de nye og
293

294
295

Det finnes enkelte nordiske avgjørelser av interesse, men disse må behandles med
varsomhet, idet de ikke reflekterer den senere tids utvikling i EPOs praksis. Se f.eks.
Regeringsrättens avgjørelser i RÅ 1982 2:25 (metode for fordeling av kostnader, f.eks.
til oppvarming av leiligheter i en leiegård, ble ikke ansett patenterbar), RÅ 1983 2:25
(krypteringssystem for meldinger ble ikke ansett patenterbart) og RÅ 1985 2:52 (forretningsblankett ble ikke ansett patenterbar). Ved Regeringsrättens avgjørelse i NIR 1990
s. 486 ble imidlertid eldre praksis fraveket (metode for beregning av tonehøyden i menneskelig tale ble ansett å utgjøre en oppfinnelse med teknisk karakter). Det finnes også
nyere eksempler på patentmeddelelser som kunne reist spørsmål i forhold til forbudet
mot patentering av forretningsmetoder, men uten at det fremgår om bestemmelsens
rekkevidde har vært vurdert, se f.eks. Högsta domstolens avgjørelse i NJA 2000 s. 497;
NIR 2001 s. 290, som gjaldt en fremgangsmåte for mobiltelefonsystemer, der det karakteristiske besto i «att man tillordnar abonnentidentitetsmodulen (SIM) åtminstone två
identiteter … vilka är selektivt utnyttjningsbara». Formålet med å tilordne modulen
to eller flere identiteter, var å gjøre det enklere for brukerne å fordele samtaleavgiftene
på to eller flere poster, f.eks. slik at kostnader knyttet til privatsamtaler kan skilles fra
kostnader som gjelder næringssamtaler. Patentets gyldighet var ikke bestridt av saksøkte.
Nevnes kan også det norske patentet nr. 179 888, som var gjenstand for Oslo tingretts
dom 15. august 2002, sak nr. 00-09816-A88 (Bellboy-saken). I krav 1 var oppfinnelsen definert som en fremgangsmåte «til bestilling av tjenester, spesielt til bestilling av
hotellrom og reiser i inn- og utland samt helsetjenester, hvor bestillingen foretas over en
brukerterminal forbundet med minst én sentral databehandlingsinnretning, hvor den
sentrale databehandlingsinnretning omfatter en datalagringsinnretning og dessuten er
forbundet med en tjenestestedterminal», og som karakteristiske trekk er det bl.a. angitt
at det skjer en sanntidsoppdatering av databasen på tjenestestedet, og en automatisk
oppdatering av den sentrale databasen.
Se f.eks. T 854/90 IBM/Card reader [1994] EPOR 89.
Se f.eks. den ofte siterte avgjørelsen T 208/84 VICOM/Computer-related invention
O.J. EPO 1987, 14; [1987] EPOR 74.
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karakteristiske elementene i oppfinnelsen. Et slikt synspunkt stemmer godt
overens med det som tidligere ble lagt til grunn i nordisk praksis.296
På dette grunnlaget avslo f.eks. ett av EPOs appellkamre en søknad om patent på en fremgangsmåte for drift av selvbetjeningsmaskiner, eksempelvis bankautomater, der det nye
besto i at kunden kunne bruke kort han allerede var i besittelse av, og altså ikke behøvde
et kort utstedt av maskinoperatøren. Om kunden ikke allerede var autorisert til å bruke
maskinen, ville maskinen lese av de magnetisk lagrede data, og disse ville bli underkastet
en behandling med sikte på meddelelse av autorisasjon. Ideen var å unngå en tradisjonell
og kostnadskrevende søknadsprosedyre, f.eks. ved utfylling av skjema. Begrunnelsen for
å avslå søknaden var at en slik fremgangsmåte måtte anses som «part of a business operation», og at forekomsten av tekniske komponenter – slik som selve kortleseren, som i seg
selv ikke var ny – ikke kunne endre bedømmelsen av søknadsgjenstanden.297

I nyere praksis skilles det derimot ikke lenger mellom kjente og nye elementer
ved bedømmelsen av søknadsgjenstandens tekniske karakter. I motsetning til
tidligere, kreves det ikke lenger at det nye og karakteristiske for oppfinnelsen
ligger i de tekniske elementene. Det er nok at oppfinnelsen inneholder et
teknisk element, hva enten dette var tidligere kjent eller nytt. Man har med
andre ord forlatt den tidligere «technical contribution approach», hvoretter
bidraget til teknikkens stand – altså det nye og karakteristiske – i seg selv måtte
ha teknisk karakter, til fordel for den såkalte «whole contents approach».
En av de tidligste avgjørelsene som slo inn på denne linjen, var PETTERSON/Queuing
system fra 1994. Søknaden gjaldt et køsystem for dirigering av kunder til flere betjeningssteder med ulike tjenestetilbud.298 Ideen var at kundene i et ekspedisjonslokale skulle
kunne velge betjeningssted når de trakk kølapp. Valget innebar at de gikk inn i køordningen, men likevel slik at de måtte vente til det valgte betjeningssted ble ledig. Systemet
296
297

298

Se f.eks. kjennelse av Patentstyrets 2. avd. i NIR 1983 s. 144 (spillet «21»).
T 854/90 IBM/Card reader [1994] EPOR 89. Se også T 51/84 STOCKBURGER/
Coded Distinctive Mark [1986] EPOR 229, der en patentsøknad på metode for koding
av fonogrammer med sikte på beskyttelse mot forfalskninger ble avslått. Patent ble
derimot gitt på en fremgangsmåte for transport og lossing av bulkmateriale, der det
nye besto i at hvert skip skulle bringe med seg sin egen transportable sekkemaskin.
Søkerens suksess skyldtes riktignok at han hadde «conceived a business system of the
contractual bagging of bulk material which enabled the shipment of such material to
ports, especially in underdeveloped countries, not equipped with bagging plant. This
cannot however detract from the fact that the method defined in present Claim 1 clearly
has technical character in that it involves the use of technical equipment (the bagging
plant) to achieve a technical end (the production of sealed, weighed bags of the material
involved)», jf. T 636/88 NAT/Method of material distribution av 12. mars 1992.
T 1002/92 PETTERSON/Queuing system [1996] EPOR 1.

140

00 104103 GRMAT Patentrett - utdrag 140101.indb 140

21.01.14 10:11

5.

«noe som bare utgjør»

besto, kort sagt, av en terminal med tilknyttet dataprosessor, samt en skjerm («display»)
som viste kunden når og hvor han vil bli betjent. Appellkammeret anså systemet for å ha
teknisk karakter, og viste ganske enkelt til at patentkravet definerte en teknisk gjenstand
– et fysisk objekt. Innsigerens anførsel om at det fysiske objekt – den såkalte «hardware»
– bare omfattet kjente elementer, og at den eneste «contribution» var en forretningsmetode uten teknisk karakter, ble avvist under henvisning til at innsigeren hadde misforstått
forholdet mellom bestemmelsen i art. 52 EPC, om at det må foreligge en oppfinnelse, og
bestemmelsen i art. 56 EPC, om at det kreves oppfinnelseshøyde. En eventuell «technical contribution» var ifølge appellkammeret ikke relevant ved bedømmelsen av teknisk
karakter, bare ved vurderingen av oppfinnelseshøyde.299 Senere er dette prinsippet blitt
bekreftet gjennom flere avgjørelser fra EPOs appellkamre.300
I noen avgjørelser fra EPOs appellkamre har vurderingen av om teknisk karakter
foreligger blitt praktisert ulikt for produktkrav eller fremgangsmåtekrav. Når det gjelder
produktkrav, har appellkamrene ført en nokså ensartet praksis. Produkter anses alltid for
å ha teknisk karakter. Produkter består av fysiske elementer, og fysiske elementer anses
som «tekniske», uavhengig av om vedkommende element var kjent eller nytt.301 Vurderingen av fremgangsmåter er ikke like konsistent. Enkelte avgjørelser har stilt krav om at
det for fremgangsmåter må foreligge noe mer kjente og banale tekniske elementer, uten
at det fremgår helt klart hva dette «noe mer» består i. Som eksempel på det sistnevnte,
kan nevnes PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system, hvor det ikke ble
ansett tilstrekkelig at fremgangsmåten (for beregning av pensjonsytelser) skulle utføres ved
bruk av en datamaskin.302 De fleste nyere avgjørelser har imidlertid lagt «whole contents
approach» til grunn også for fremgangsmåter, hvilket innebærer at et hvilket som helst
innslag av tekniske elementer anses som tilstrekkelig for at fremgangsmåten skal anses som
en oppfinnelse.303 Denne forståelsen må nå anses som etablert.304
299

Den parallelle svenske søknaden ble avslått fordi søknadsgjenstanden ikke ble ansett å
ha teknisk karakter, et avslag som ble opprettholdt av Regeringsrätten. I Danmark og
Norge førte derimot søknaden til patent, jf. for Norges vedkommende Oslo byretts dom
29. november 1995.
300 Jf. T 935/97 IBM/Computer programs [1999] EPOR 301, T 1173/97 IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 609 og T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system O.J. EPO 2001, 441. Tilsvarende fra tysk praksis,
BGH 11.5.2000 GRUR 2000, 1007 (Sprachanalyseeinrichting).
301 Se f.eks. de avgjørelsene som er nevnt ovenfor i note 300. Jf. også Se også BGH 19.10.2004
GRUR 2005, 141 (Anbieten interaktiver Hilfe) og BGH 19.10.2004 GRUR 2005,
143 (Rentabilitätsermittlung).
302 T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system O.J. EPO 2001, 441.
303 Se f.eks. T 258/03 HITACHI/Auction system O.J. EPO 2004, 575. Se også T 1002/92
PETTERSON/Queuing system [1996] EPOR 1, T 769/92 SOHEI/General-purpose management system [1996] EPOR 253, T 935/97 IBM/Computer programs
[1999] EPOR 301, T 1173/97 IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 609.
Smnl. fra amerikansk praksis AT&T Corp. v. Excel Communications Inc. 172 F.3d 1352
(Fed. Cir. 1999): «whether the invention is a process or a machine is irrelevant.»
304 Jf. G 3/08 Programs for computers O.J. EPO 2011, 10 (avsnitt 10.7).
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Selv om prinsippene for vurdering av teknisk karakter må anses som i alt vesentlig klarlagt, er bedømmelsen i praksis ofte vanskelig. Veiledning må først og
fremst hentes i den etterhvert rikholdige praksis fra EPO. Etter denne praksis
anses en oppfinnelse for å ha teknisk karakter om den har praktisk anvendelse
på et teknisk område,305 bygger på tekniske overveielser,306 løser et teknisk
problem,307 utnytter naturkrefter eller resulterer i fysiske modifikasjoner.308
Også dataprogrammer i seg selv («software») kan ha teknisk karakter. Det
kreves ikke at programmet er lastet inn på en datamaskin eller fiksert på et
lagringsmedium, men programmet må medføre det som kalles «furter technical effects». I en avgjørelse som er blitt retningsgivende for senere praksis,
uttrykte appellkammeret det slik:
«physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents)
driving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute the technical character required for avoiding the exclusion of
those programs. … It is thus necessary to look elsewhere for technical character in
the above sense: it could be found in the further effects deriving from the execution
(by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where the said
further effects have a technical character or where they cause the software to solve a
305

306
307

308

Jf. f.eks. T 767/99 PITNEY BOWES/Mail processing av 13. mars 2002, som gjaldt
postbehandling, og BGH 13.12.99 GRUR 2000, 498 (Logikverifikation), der oppfinnelsen skulle anvendes ved fremstilling av integrerte kretser.
Jf. f.eks. BGH 13.12.99 GRUR 2000, 498 (Logikverifikation), der oppfinnelsen forutsatte en analyse og forståelse av de integrerte kretsenes oppbygning og virkemåte.
Se f.eks. T 1227/05 INFINEON/Circuit simulation I O.J. EPO 2007, 574. Se fra
tysk praksis BGH 17.10.01 GRUR 2002, 143 (Suche fehlerhaften Zeichenketten) på
s. 145: «Sowohl … wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden als
auch … Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sind nur insoweit
vom Patentschutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten Umsetzung
beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lösung eines konkreten technischen Problems Verwendung finden, sind sie – in diesem Kontext – grundsätzlich patentfähig …»
(kursivering tillagt). Se også BGH 19.10.2004 GRUR 2005, 141 (Anbieten interaktiver
Hilfe), BGH 19.10.2004 GRUR 2005, 143 (Rentabilitätsermittlung) og BGH 24.2.2011
IIC 2012, 222 (Webseitenanzeige). – Se på den annen side T 619/02, OJ EPO 2007,
63 QUEST/Odour selection (fremgangsmåte for utvelgelse av dufter med «emotional
value», ble ikke ansett å ha teknisk karakter; et subsidiært krav rettet mot fremstilling
av parfymeprodukter ble ansett å ha teknisk karakter, men ikke oppfinnelseshøyde) og
T 154/04 DUNS/Estimating sales activity O.J. EPO 2008, 46.
Jf. f.eks. T 208/84 VICOM/Computer-related invention [1987] EPOR 74, der fremgangsmåten førte til modifikasjoner i et elektronisk lagret billedsignal.
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technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered
an invention …»309

Vilkåret om «further technical effect» kan være oppfylt f.eks. dersom programmet er egnet til å styre en industriell prosess, bearbeider data som representerer
fysiske størrelser, påvirker datamaskinens arbeidsmåte (bedre effektivitet, høyere sikkerhet etc.) eller styrer dataoverføring til eller fra andre maskinenheter.
Det er derimot ikke tilstrekkelig at en fremgangsmåte gir praktiske resultater
«i den virkelige verden»; ikke alle slike resultater har teknisk karakter.310
Den praksis fra appellkamrene som hadde utviklet seg fra siste halvdel av
1990-tallet, ble bekreftet av det utvidede appellkammeret («Enlarged Board
of Appeal») i en avgjørelse fra 2010.311 Foranledningen var en foreleggelse fra
EPOs president, begrunnet med at det forelå motstridende avgjørelser fra
de tekniske appellkamrene. Det utvidede appellkammeret var uenig i at det
forelå motstridende avgjørelser – hvilket er en betingelse for at presidenten
skal kunne forelegge spørsmål for det utvidede appellkammeret – og avviste
derfor foreleggelsen. Men av begrunnelsen for avvisningen fremgår hvorledes
det utvidede appellkammeret så på de forelagte spørsmålene.
Avgjørelsen bekrefter for det første at den såkalte «whole contents
approach» skal legges til grunn ved vurderingen av om et datamaskinprogram er unntatt fra patentering etter art. 52 (2) (c) og (3) EPC. Det betyr
309

310

311

Jf. T 935/97 IBM/Computer programs [1999] EPOR 301, se også T 1173/97 IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 609. Tilsvarende fra tysk praksis, BGH 17.10.01
Mitt. 2001, 553 (Suche fehlerhafter Zeichenketten).
Jf. T 388/04, O.J. EPO 2007, 16 PITNEY BOWES/Undeliverable mail (fremgangsmåte
for å respondere på meldinger om at e-post ikke kunne leveres, ble ikke ansett patenterbar). Se fra tysk praksis BGH 19.10.04 Mitt. 2005, 20 (fremgangsmåte for beregning av lønnsomhet ved anskaffelse av kapitalkrevende medisinsk utstyr, kjennetegnet
ved at opplysninger om bruk, inntekter og driftsutgifter knyttet til eksisterende utstyr
overføres til en sentral database, og at det på grunnlag av disse data utføres beregninger
som viser om det vil være lønnsomt å anskaffe ytterligere utstyr, ev. erstatte eksisterende
utstyr; ikke ansett patenterbar) og BGH 19.10.04 Mitt. 2005, 78 (fremgangsmåte for
kommunikasjon mellom kunde og leverandør ved elektronisk handel, kjennetegnet ved
at kundens valg registreres og evalueres fortløpende, og ved at kunden tilbys interaktiv
hjelp dersom han eller hun har problemer med å fullføre bestillingen; ikke ansett patenterbar). Fra norsk praksis, se Bergen tingretts dom 23. juni 2004 (TBERG-2003-2914,
fremgangsmåte for telekommunikasjon, kjennetegnet ved at SMS-meldinger konverteres til teletekst og publiseres via et tv-kringkastingsnettverk, ble ansett patenterbar)
G 3/08 Programs for computers O.J. EPO 2011, 10.
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at teknisk karakter skal vurderes for oppfinnelsen som helhet, uavhengig av
om de tekniske elementene er nye eller var kjent fra teknikkens stand (avsnitt
10.4). For datamaskinprogrammer innebærer kravet om teknisk karakter at
det kreves en «further technical effect», dvs. en effekt «which goes beyond
the ‘normal’ physical interactions between the program (software) and the
computer (hardware)» (avsnitt 10.2.1, jf. avsnitt 13.5). Hvis datamaskinprogrammet har en slik «further technical effect», oppfyller programmet i seg selv
kravet om teknisk karakter, og kan patenteres som sådant. Og uavhengig av
dataprogrammets karakter, vil et patentkrav som inneholder et fysisk element,
slik som et lagringsmedium eller en datamaskin, oppfylle kravet om teknisk
karakter (avsnitt 10.7, jf. avsnitt 10.8).312 Dette betyr imidlertid ikke at det er
fritt frem for patentering av all slags programvare. Ved vurderingen av oppfinnelseshøyde (art. 56 EPC) skal det nemlig ses bort fra alle elementer som ikke
har teknisk karakter, herunder datamaskinprogrammer som ikke oppfyller
kravet om «further technical effect». Dette betyr at
«if a claim to a program X falls under the exclusion of Articles 52 (2) and (3) EPC,
a claim which specifies no more than ‘Program X on a computer-readable storage
medium,’ or ‘A method of operating a computer according to program X,’ will always
still fail to be patentable for lack of an inventive step under Articles 52 (1) and 56
EPC» (avsnitt 10.13, se også avsnitt 12.2.1).

Slik praksis har utviklet seg, har unntaket for datamaskinprogrammer i
patl. § 1 annet ledd nr. 3 svært begrenset betydning som selvstendig nektelsesgrunn. Bestemmelsen har likevel stor betydning for patenterbarhetsvurderingen, ved at den er avgjørende for hvilke elementer som kan tillegges vekt
ved bedømmelsen av oppfinnelseshøyde etter § 2 første ledd. Det samme må
gjelde for de øvrige unntakene i § 1 annet ledd (oppdagelser, kunstneriske
frembringelser, spilleregler, forretningsmetoder mv.).313 I den utstrekning slike
elementer savner teknisk karakter, skal man se bort fra dem ved vurderingen
av oppfinnelseshøyde. En film-DVD vil f.eks. tilfredsstille kravet om teknisk
karakter, men hvis det eneste nye elementet er selve filmen, er kravet om
312

313

På dette punkt fulgte det utvidede appellkammeret synspunktet fra T 424/03 MICROSOFT/Clipboard formats I, som bygde på den såkalte «any hardware approach», og
fraved dermed T 935/97 IBM/Computer programs [1999] EPOR 301 og T 1173/97
IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 609, som bygde på at «it does not
make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on
a carrier» (se avsnitt 10.12 i avgjørelsen fra det utvidede appellkammeret).
Se f.eks. T 1782/09 BANDAI/Game apparatus.
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oppfinnelseshøyde ikke oppfylt. Man må imidlertid være oppmerksom på at
også elementer som omfattes av oppregningen i § 1 annet ledd kan ha teknisk karakter, og i så fall kommer saken i en annen stilling. Elementer som
har teknisk karakter tas i betraktning ved vurderingen av oppfinnelseshøyde,
selv om de omfattes av oppregningen i § 1 annet ledd og ikke kan patenteres
som sådanne. For eksempel vil ofte en oppdagelse ha teknisk karakter fordi
den beror på tekniske overveielser og løser et teknisk problem, og i så fall kan
oppdagelsen bidra til å gi oppfinnelsen den for patentering nødvendige oppfinnelseshøyde (se avsnitt 12.2.2 i det utvidede appellkammerets avgjørelse,
og nærmere nedenfor under V, 7, f ).
Selv om prinsippene for vurderingen av teknisk karakter etter dette langt
på vei må anses avklart, står det avgjørende spørsmålet fortsatt ubesvart, nemlig hva som skal anses som teknisk. Ethvert forsøk på å definere teknikkbegrepet vil antagelig feile, på grunn dets iboende vaghet.314 Og under enhver
omstendighet kan det ikke defineres en gang for alle, for teknikken har den
iboende egenskap at den utvikler seg, og det må derfor til enhver tid bero
på en konkret vurdering om et produkt eller en fremgangsmåte har tilstrekkelig tilknytning til et område eller et problem som kan karakteriseres som
teknisk. Ytterpunktene er imidlertid klare: Fysikk, kjemi og biologi er klassiske teknikkområder. Ingeniørfag likeså. På den andre siden har man f.eks.
økonomistyring, markedsføring og salg, som er typiske forretningspregede
områder. Mellom disse ytterpunktene finnes atskillige tvilstilfelle.

6. Når må oppfinnelsen ha foreligget?
Spørsmålet om det foreligger en oppfinnelse, må vurderes ut fra situasjonen
på søknadstidspunktet.315 Dette kan få praktisk betydning bl.a. i situasjoner
hvor det er et kappløp om utviklingen av et nytt produkt eller en ny prosess,
og det gjelder å være først ute med søknad om patent. Hvis oppfinneren
314

315

Jf. CFPH LLC’s Application [2006] RPC 8 [12] (Patents Court): «We sense that we know
‘technology’ when we see it. And no doubt that is correct, most of the time. – But it is
not correct all of the time. Therein lies the delusion. You can prove that for yourself by
trying to find a definition of ‘technology’ that everybody can agree on. The more you
try, the more you will discover what a horribly imprecise concept it is. … The hard truth
is this: concepts of that sort have no existence, and words of that sort have no meaning,
except by human convention; but human beings are hopelessly in disagreement at the
margin. And it is, precisely, at the margin of uncertainty that cases come up for decision.»
Jf. Levin 2011 s. 267–268 og Schovsbo og Rosenmeier 2013 s. 316.
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innleverer sin søknad før han har funnet en praktisk løsning som er reproduserbar, må søknaden avslås selv om han senere finner en måte å realisere
sin teori på, eller for å reprodusere resultatet. Patentsøkeren kan ikke endre
eller supplere søknaden ved å legge til eller trekke fra vesentlige elementer i
oppfinnelsen, slik den ble beskrevet i basisdokumentene (patl. § 13). En slik
praksis er nødvendig for å sikre at ingen legger beslag på muligheter for fremtidig utvikling, og dermed avbryter innovasjonskonkurransen før en virkelig
innovasjon er realisert.
Dersom det er nødvendig for å bedømme en patentsøkt oppfinnelse, kan
Patentstyret pålegge søkeren å sende inn modell, prøve e.l. eller å la utføre
undersøkelser eller forsøk. Supplerende dokumentasjon om oppfinnelsens
tekniske effekt kan inngis på et senere tidspunkt, f.eks. dokumentasjon om
virkning, fordelaktige effekter osv. Men oppfinnelsen kan ikke utelukkende
underbygges med slikt materiale.316 En vag angivelse som senere underbygges med eksperimentelle data, er ikke tilstrekkelig.317 Oppfinnelsens tekniske
effekt må allerede ved inngivelsen av søknaden være sannsynliggjort i en slik
grad at det fremstår som troverdig for en fagperson at virkningen ville oppnås.318 Effekten behøver ikke nødvendigvis være dokumentert på søknadstidspunktet, men den må være underbygd på en troverdig måte.319 Oppfinnelsen
må være praktisk gjennomførbar, og det må på søknadstidspunktet fremstå
som sannsynlig («plausible») for en fagperson at den påståtte effekt oppnås
ved oppfinnelsens utøvelse.
Det kreves ikke at søkeren faktisk har utøvet oppfinnelsen før søknaden ble
inngitt.320 Oppfinnelsen må være beskrevet og eksemplifisert (patl. § 8 annet
ledd tredje punktum), men det er ikke noe prinsipielt i veien for at eksemplene er konstruerte (skrivebordseksempler). Det som kreves, er at oppfinnelsen faktisk virker, og at den er beskrevet slik at en fagmann på grunnlag av
beskrivelsen vil være i stand til å utøve den (kapittel II, 2, c). Og disse kravene
må altså være oppfylt på søknadstidspunktet.

316
317
318
319
320

Jf. EPO-avgjørelsen T 1329/04 JOHN HOPKINS/Factor-9.
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