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Remiss: Slutbetänkande av Patentlagsutredningen (SOU 2015:41) 
Ju2015/3556/L3 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen, som beretts att yttra sig över rubricerade remiss, får 
härmed avge följande yttrande, som utarbetats av universitetslektor Ulf 
Maunsbach. 
 
Patentlagsutredningen inledde sitt arbete i oktober 2012 med direktiv att dels före-
slå författningsändringar till följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i 
EU, dels genomföra en språklig och redaktionell genomgång av gällande patentlag 
i syfte att presentera en ny överskådlig och lättillgänglig patentlag. Utredningen har 
redan överlämnat delbetänkandet SOU 2013:48 som fokuserar på de frågor som 
sammanhänger med det enhetliga patentskyddet och förevarande slutbetänkande 
(SOU 2015:41) handlar följaktligen mer om den språkliga och redaktionella revis-
ionen av patentlagen. 
 
Vad gäller den nya lagens struktur så ställer sig fakultetsstyrelsen positiv till att 
ändringar genomförs, eftersom den nu gällande lagen, till följd av ett stort antal 
lagändringar, är svåröverskådlig (och otillgänglig). Den föreslagna lagens struktur 
är genomgående väl motiverad och väl genomtänkt och den följer också den mo-
dell för lagstiftning som under senare år utvecklats vad gäller immaterialrätten, och 
som kommer till uttryck i den nya varumärkeslagen och förslaget till ny upphovs-
rättslag.  
 
När det gäller den språkliga översynen så framstår den nya lagen som välformule-
rad. Fakultetsstyrelsen ställer sig med andra ord i huvudsak positiv även till de fö-
reslagna språkliga justeringarna. En diskussion kring huruvida föreslaget innebär 
en överdriven pedagogisk anpassning kan kanske föras. Fakultetsstyrelsen är ex-
empelvis tveksam till om det verkligen är nödvändigt att infoga innehållsöversikter 
i lagtexter (även i de fall det handlar om omfattande lagverk), även om det kan mo-
tiveras av pedagogiska skäl.  
 
Vad gäller de förslag till materiella ändringar som finns i betänkandet har fakultets-
styrelsen inget principiellt att invända. En fråga som utretts gäller straffbestämmel-
serna i patentlagen och den åtalsprövningsregel som finns i nuvarande 57 § i pa-
tentlagen. Fakultetsstyrelsen är inte helt övertygad om att det är motiverat att be-
hålla denna regel, men anser att det är förnuftigt att inte föreslå några ändringar nu, 
bland annat med beaktande av en ökad EU-harmonisering och förmodade diskuss-
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ioner inom EU kring straffbestämmelsernas roll inom immaterialrätten. Rent all-
mänt tycker fakultetsstyrelsen att det är viktigare och mer effektivt för rättsinneha-
varna att fortsätta och kanske förstärka satsningen på specialåklagare än att för-
ändra åtalsprövningsregeln.  
 
Fakultetsstyrelsen anser för övrigt att det är förnuftigt att så långt möjligt anpassa 
patentlagens regler efter domstolsavtalet och att det är bra att det tydliggörs (3 kap 
5 §, p 11) att det finns en koppling till datorprogramdirektivet. 
 
En annan synpunkt gäller en fråga som kanske ligger utanför utredningsuppdraget. 
I förslaget till ny lag har det i 1 kap 9 § införts en direkt hänvisning till lag 
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Fakultetsstyrelsen har inget 
att invänd mot hänvisningen men tycker att det borde övervägas att istället införs 
de få bestämmelser som finns i denna lag direkt i den nya patentlagen. Reglerna 
om rätten till arbetstagares uppfinningar är så allmängiltiga att det enligt fakultets-
styrelsen mycket väl skulle kunna inarbetats i den nya lagförslaget under den ru-
brik som redan finns införd och därigenom skulle det också bli möjligt att göra en 
översyn av de något ålderdomliga bestämmelserna i lag 1949:345.  Fakultetsstyrel-
sen anser inte att detta är en fråga som behöver utredas särskilt utan anser att den 
föreslagna förändringen kan övervägas i samband med att det slutliga lagförslaget 
utarbetas. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att fakultetsstyrelsen inte har några invändningar 
vad gäller förslaget till ny patentförordning. 
 
 
 
 
 
Enligt delegation 
 
 
 
 
Ulf Maunsbach    
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