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1 Innledning 

1.1 Avhandlingens tema 

Temaet for avhandlingen er middelbart patentinngrep. Et patent på en oppfinnelse gir 

patenthaveren en tidsbegrenset enerett på utnyttelse av oppfinnelsen i nærings- eller 

driftsøyemed. Enerettens omfang reguleres i Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter 

(patl.) § 3. Bestemmelsens første ledd inneholder en uttømmende oppregning av de ut-

nyttelsesformer som med en fellesbetegnelse kan omtales som direkte utnyttelser av 

oppfinnelsen. En direkte utnyttelse av oppfinnelsen under patenttiden uten patenthave-

rens samtykke vil som hovedregel utgjøre et inngrep i patenthaverens enerett – et direk-

te patentinngrep. Med direkte utnyttelse siktes det altså her til de handlingene som om-

fattes av første ledd. Med direkte patentinngrep siktes det til de tilfellene der en slik 

direkte utnyttelse er uberettiget, altså der utnyttelsen utgjør et inngrep i patenthaverens 

enerett og følgelig kan medføre ansvar for direkte patentinngrep. 

 

Middelbart eller indirekte patentinngrep reguleres i patl. § 3 annet ledd.
1
 Bestemmelsen 

gir patenthaveren en rett til, under visse omstendigheter, å motsette seg at en tredjeper-

son tilbyr eller leverer midler, som i seg selv ikke er patentbeskyttet, men som setter 

mottakeren av midlene i stand til å utføre en av de i første ledd nevnte utnyttelser av den 

patentbeskyttede oppfinnelsen. Dette kan eksempelvis være tilbud eller levering av de-

ler som setter mottakeren i stand til å tilvirke et patentbeskyttet produkt, eller tilbud 

eller levering av et apparat som setter mottakeren i stand til å utøve en patentbeskyttet 

fremgangsmåte. Bestemmelsen tar altså sikte på å ramme handlinger som tilrettelegger 

for en direkte utnyttelse av en patentbeskyttet oppfinnelse. Som vi skal se er det imidler-

tid ikke et krav at denne direkte utnyttelsen utgjør et direkte patentinngrep.
2
 

  

Til tross for at regelen tilsynelatende er meget praktisk er norsk rettspraksis vedrørende 

denne bestemmelsen beskjeden. Retter man blikket mot Europa har man imidlertid de 

                                                 

 

1
 I engelsk og tysk rett brukes henholdsvis betegnelsene «indirect infringement» og «mittelbare 

Patentverletzung». Fremstillingen vil i det følgende benytte betegnelsen middelbart patentinngrep. 
2
 Se nærmere om inngrepsformens selvstendige karakter, herunder forholdet mellom direkte og mid-

delbart patentinngrep og grensen mot medvirkning til direkte patentinngrep, nedenfor under punkt 1.5. 
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senere år sett en økning i antall avgjørelser om middelbart patentinngrep. Denne av-

handlingen tar sikte på å fastlegge patl. § 3 annet ledds innhold og omfang ved å klar-

gjøre tolkningsrommet, analysere de ulike tolkningsalternativer bestemmelsen åpner 

for, og på denne bakgrunn komme med anbefalinger de sententia ferenda.
3
 Fremstil-

lingen vil belyse tolkningsspørsmål som har vært lite berørt i norsk rett og i stor grad se 

hen til fremmed rett når bestemmelsens rekkevidde søkes klarlagt.
4
 

 

Før vi ser nærmere på bestemmelsens vilkår og problemstillingene disse reiser, kan det 

være hensiktsmessig å gjøre rede for bakgrunnen for regelen og dens plassering i 

patentretten. I det følgende vil det derfor innledningsvis redegjøres for regelens historie 

(1.2), rettskildebildet og betydningen av fremmed rett (1.3), de ulike hensyn som 

begrunner regelen (1.4), samt regelens forhold til direkte patentinngrep og grensen mot 

medvirkning til direkte patentinngrep (1.5). 

 

1.2 Bakgrunnen for regelen 

Patl. § 3 annet ledd ble innført ved patentlovharmoniseringen i 1979. Bestemmelsen 

hentet elementer fra ulike jurisdiksjoner, men det forelå ingen identisk regel om 

middelbart patentinngrep i europeisk lovgivning eller praksis da den ble introdusert.
5
 

Nordisk samarbeid på patentrettsområdet hadde tidligere ledet frem til en harmonisering 

av den materielle patentretten, ved vedtagelsen av de nordiske patentlover i 1967. 

Spørsmålet om å lovfeste en regel om ansvar for middelbart patentinngrep ble vurdert 

                                                 

 

3
 Det er derimot ikke et mål å komme med betraktninger de lege ferenda. Som det vil fremgå er 

middelbart patentinngrep en selvstendig inngrepsform som kan medføre straffe- og erstatningsansvar, 
jfr. patl. §§ 57 og 58. Rettsvirkningene av ansvar for middelbart patentinngrep vil imidlertid ikke 
behandles. 
4
 Se nærmere om rettskildebildet og betydningen av utenlandsk rettspraksis under punkt 1.3. 

5
 Se NU 1963: 6 s. 151-152 der det fremgår at ansvar for handlinger som ikke utgjorde et direkte inng-

rep, etter nordisk og tysk rett måtte bero på alminnelige medvirkningsbetraktninger, og følgelig forut-
satte at det forelå et direkte patentinngrep. For middelbart patentinngrep før og etter CPC i tysk rett, se 
BGH 10.12.1981 GRUR 1982, 165 (Rigg); Engelsk oversettelse i Windsurfing International Inc. v. Diekow-
Siegel KG, IIC, 1982 13(5) s. 645-649; Som påpekt av Court of Appeal i Grimme Landmaschinenfabrik 
GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110 (avsnitt 92), med henvisning til Amiram Benyamini, 
Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993, var en beslektet regel lovfestet i 
amerikansk rett: «Art. 26 would appear to have its closest connection with US law. The doctrine of con-
tributory infringement has been part of US law for more than 100 years. The specific origin of the term 
appears to have been s.271 of the US Patent Act 1952, in which it is specifically mentioned.» 
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av de samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteene under arbeidet med 

disse lovene. I komiteenes fellesbetenkning heter det: 

 

«[M]edverkan kan ske också genom handling, som i och för sig icke själv utgör patentinntrång. 

Ett förfarande är t.ex. patentskyddat och någon tillhandahåller produkter, som är nödvändiga för 

utförande av förfarandet. Man talar här vanligen om medelbart eller indirekt patentintrång … 

Det kan ofta ställa sig mycket svårt för innehaveren särskilt förfarandepatent att effektivt stoppa 

användare av förfarandet, t.ex. därför att deras antal är för stort eller därför att förfarandet utövas 

i hemlighet etc. I sådana fall är det en fördel för patenthavaren, om han i stället kan vända sig 

mot den som levererar för utövande av förfarandet bestämda anordningar.»
6
 

 

Til tross for at lovkomiteene altså anerkjente at en slik regel i visse situasjoner ville 

være praktisk, ble det ikke ansett nødvendig å innføre en regel om middelbart patent-

inngrep som en selvstendig inngrepsform.
7
 

 

Når en slik regel likevel ble innført et drøyt tiår senere var det som en del av en omfat-

tende harmonisering av patentloven med internasjonale konvensjoner på området, her-

under Europapatentkonvensjonen (EPC) og Fellesskapets patentkonvensjon (CPC). 

EPC ble vedtatt i München 15. oktober 1973 og trådte i kraft i 1977. Norge ratifiserte 

konvensjonen i 2007.
8
 Konvensjonen etablerte et system for meddelelse av såkalte eu-

ropeiske patenter, som innebærer at et patent blir meddelt for de medlemslandene søke-

ren utpeker og får samme stilling som et nasjonalt patent meddelt av de nasjonale pa-

tentmyndighetene i det aktuelle landet, jfr. art. 2 (2). Spørsmål om inngrep i et euro-

peisk patent reguleres av den nasjonale lovgivningen og avgjøres av de nasjonale doms-

toler, jfr. art. 64 (3).
9
 

 

                                                 

 

6
 NU 1963: 6 s. 151-152. 

7
 NU 1963: 6 s. 153: «En sådan reglering synes vara befogad endast om man anser det önskvärt att vissa 

former av medelbart utnyttjande skall kunna drabbas självständigt, när uppfinningens direkta utnytt-
jande icke i och för sig utgör patentintrång, t.ex. därför att det icke skär yrkesmässigt. Kommittéerna har 
icke ansett en sådan utvidgning av ensamrätten vara av behovet påkallad och därför icke i lagförslaget 
införlivat en särskild reglering för dessa fall.» 
8
 Patentloven har regler om europeiske patenter i kapittel 10a. 

9
 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, 2006 s. 40-41. 
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Fellesskapets patentkonvensjon (CPC) ble vedtatt i Luxembourg den 15. desember 

1975.
10

 Konvensjonen tok sikte på å skape et system for meddelelse av fellesskapspa-

tenter som skulle bygge videre på EPC. Fellesskapspatentet skulle være enhetlig i den 

forstand at patentet skulle få samme rettsvirkning i samtlige kontraherende stater, og 

bare kunne meddeles, overføres, erklæres ugyldig eller opphøre for hele EF-området.
11

 

Tanken var at et slikt system ville hindre en oppdeling av det indre markedet og fremme 

fri flyt av varer innen EF.
12

 

 

Patl. § 3 annet ledd ble innført etter mønster av art. 30 (senere art. 26) i Fellesskapets 

patentkonvensjon (CPC). Utvalget fremholdt blant annet at det forelå «bred enighet om 

at denne utvikling må vurderes positivt, og at harmonisering med de to konvensjoners 

bestemmelser bør overveies – også av land som ikke slutter seg til dem.»
13

 Til støtte for 

dette viste utvalget til at Danmark, som medlem av EF, ville slutte seg til Europapatent-

konvensjonen (EPC) og Fellesskapets patentkonvensjon (CPC). For å opprettholde den 

nordiske rettsenhet som ble oppnådd gjennom arbeidet med patentloven av 1967, ble 

det derfor ansett nødvendig å harmonisere den nasjonale lovgivningen med konvensjo-

nenes bestemmelser.
14

 Med hensyn til harmonisering av bestemmelsen om enerettens 

omfang heter det: 

 

«Utvalget vil peke på at når konvensjonen om fellesskapspatent trer i kraft, vil formodentlig 

samtlige EF-land tilpasse sin nasjonale patentlovgivning til konvensjonen for så vidt angår pa-

tentvernets omfang. Etter utvalgets mening vil en enhetlig regulering i Vest-Europa av eneret-

tens omfang innebære vesentlige fordeler. Utvalget anser det derfor prinsipielt gunstig om Norge 

kan innføre tilsvarende regler som det som her er redegjort for. Også utvalgene i Finland og Sve-

rige er av den oppfatning at man bør følge Danmark og de øvrige EF-land på dette punkt.»
15

 

 

På denne bakgrunn foretok de nordiske landene en revisjon av patentlovenes bestem-

melser om enerettens omfang. Etter mønster av art. 30 CPC (senere art. 26) ble det inn-

                                                 

 

10
 Se NOU 1976: 49 kapittel V 3, for en gjennomgang av hovedtrekkene i konvensjonen fra 1975. 

11
 Jfr. art. 2 (2) CPC. Konvensjonsteksten fra 1975 er inntatt i NOU 1976: 49 s. 461. 

12
 Se Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 11-13. 

13
 NOU 1976: 49 s. 94-96. 

14
 Ibid. 

15
 NOU 1976: 49 s. 105. 
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ført likelydende bestemmelser om middelbart patentinngrep i § 3 annet ledd i de nordis-

ke patentlovene. Tilsvarende bestemmelser ble innført i patentlovgivningen i blant an-

net Tyskland og England.
16

 

 

Fellesskapets patentkonvensjon oppnådde ikke tilstrekkelig tilslutning og trådte derfor 

aldri i kraft.
17

 CPC ble senere gjort til en integrert del av Avtalen om fellesskapspatenter 

av 1989, der art. 30 ble videreført som art. 26.
18

 Denne avtalen trådte heller aldri i kraft. 

Arbeidet med etableringen av et fellesskapspatent («European patents with unitary ef-

fect») og en europeisk patentdomstol («Unified Patent Court») har imidlertid siden blitt 

gjenopptatt og det har de senere år blitt tatt flere skritt på veien mot et enhetlig 

europeisk patentsystem.
19

  

 

1.3 Rettskildebildet. Betydningen av utenlandsk praksis 

Patl. § 3 annet ledds ordlyd reiser en rekke spørsmål og åpner for flere 

tolkningsalternativer. Patentlovens forarbeider gir liten veiledning med hensyn til 

hvordan regelen bør praktiseres. Fastleggelsen av regelens innhold er dermed i stor grad 

overlatt til domstolene. 

 

Regelen var som nevnt en nyskapning da den ble innført ved patentlovharmoniseringen 

i 1979. Før innføringen av regelen måtte ansvar for de handlinger som bestemmelsen tar 

sikte på å ramme, i nordisk og øvrig europeisk rettspraksis, basere seg på et alminnelig 

medvirkningsansvar. Rettspraksis fra før lovendringen er dermed ikke direkte relevant 

for tolkningen av patl. § 3 annet ledd og art. 26 CPC. I kjølvannet av at regelen ble 

introdusert så man ingen betydelig økning i saker om middelbart patentinngrep i Norge. 

Situasjonen var den samme i England, Tyskland og de øvrige nordiske landene. 

                                                 

 

16
 Henholdsvis i § 10 Patentgesetz og Section 60(2) 1977 Patent Act. Bestemmelser om middelbart pa-

tentinngrep finnes også i L613-3 i den Frankrikes Code de la Propriété Intellectuelle og i § 73 i Neder-
lands Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien. 
17

 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, 2006 s. 41-42. 
18

 89/695/EEC: Agreement relating to Community patents. 
19

 For den seneste utviklingen se Örjan Grundén, «Ett framtida nordiskt samarbete på immaterialrätts-
området med patentprocessen i focus», NIR, 2013 nr. 1 s. 113-120. 
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Juridiske fremstillinger av regelen var lenge preget av denne mangelen på rettspraksis 

og måtte i stor grad basere seg på bestemmelsenes ordlyd og reelle hensyn.
20

  

 

Nordisk praksis med hensyn til middelbart patentinngrep er fortsatt beskjeden.
21

 Med 

dommen inntatt i Rt. 2009 s. 1665 (SINTEF) fikk Norge den første 

høyesterettsavgjørelsen som gjaldt anvendelsen av patl. § 3 annet ledd. Slik saken var 

prosedert fikk Høyesterett imidlertid ikke anledning til å vurdere alle bestemmelsens 

vilkår. Avgjørelsen utgjør like fullt et viktig bidrag til avklaringen av bestemmelsens 

rekkevidde. 

 

I Europa for øvrig har man, som nevnt, de senere årene sett en økning i saker om 

middelbart patentinngrep, særlig i ledende patentrettsnasjoner som Tyskland og 

England, som i likhet med de nordiske landene har regler basert på art. 26 CPC. I lys av 

det magre norske rettskildebildet oppstår det dermed et spørsmål om i hvilken 

utstrekning norske domstoler kan og burde legge vekt på utenlandske domstolers 

praktisering av korresponderende regler om middelbart patentinngrep. 

 

Patentretten har tradisjonelt vært preget av innflytelse fra fremmed rett.
22

 Formålet med 

innføringen av patl. § 3 annet ledd var også som nevnt å oppnå harmonisering på 

patentrettsområdet. Konvensjonen om fellesskapspatenter (CPC) trådte aldri i kraft, 

men innføringen av materielt identiske bestemmelser, basert på art. 26 CPC, skapte et 

godt grunnlag for harmonisering. For å oppnå harmonisering er det imidlertid ikke 

tilstrekkelig at det innføres like regler. Disse må også praktiseres likt. Mangelen på 

relevant norsk og nordisk rettspraksis åpner for at norske domstoler, og domstoler i 

Norden for øvrig, kan se hen til praksis fra Tyskland, England og andre land som har 

regler om middelbart patentinngrep basert på art. 26 CPC. Hensynet til harmonisering 

                                                 

 

20 Se Philip Johnson, «The indirect infringement of patents», JIPLP, 2010 Vol. 5 No. 7 s. 514-520 (s. 515-

516).  
21

 Se David Nilsson og Timo Minssen, «What intent, whose intent, and to what extent?», JIPLP, 2012 Vol. 
7 No. 6, s. 437-448 (s. 446-447); Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, 10. utgave, Stockholm 2011 s. 
311, fremholder at regelen sjelden anføres i praksis. 
22

 Se Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Oslo 2001 s. 183 flg. 
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taler for at norske domstoler bør følge en eventuell ensartet europeisk praksis 

vedrørende tolkning av regelen. 

 

Høyesterett har tidligere gitt uttrykk for et slikt syn da spørsmålet om betydningen av 

utenlandsk praksis oppsto i Rt. 1994 s. 1584 (LEGO):  

 

«Siden det dreier seg om spørsmål som har meldt seg og kan melde seg på noenlunde samme 

måte i mange land, er det i og for seg klart at rettsavgjørelser fra andre land hvor rettsgrunnlaget 

er tilnærmet det samme som i Norge, har atskillig interesse. Imidlertid vil det fremgå at de 

foreliggende avgjørelser fra andre land ikke avtegner noen ensartethet i vurderingene. Når dette 

er situasjonen, kan avgjørelsene etter min mening ikke tillegges betydning ut over den 

argumentasjonsverdi som ligger i avgjørelsesgrunnene.»  

 

Saken gjaldt markedsføringsrett, men som påpekt av Stenvik må synspunktet «i enn 

større grad gjelde for patentretten, hvor det internasjonale samarbeidet og rettsenheten 

går lenger enn for markedsføringsrettens vedkommende.»
23

  

 

Et slikt syn på betydningen av fremmed rett synes å være i samsvar med den oppfatning 

som har kommet til uttrykk i europeiske domstoler. Den engelske Patents Act Section 

60(2) inneholder, i likhet med patl. § 3 annet ledd, en regel om middelbart 

patentinngrep basert på art. 26 CPC.
24

 I saken Grimme v. Scott ga Court of Appeal, ved 

Lord Justice Jacob, uttrykk for en klar vilje til å legge vekt på fremmed rettspraksis 

vedrørende denne bestemmelsen: 

 
«Advocates should recognise that where a point of patent law of general importance, such as the 

construction of a provision which by Treaty (either the EPC or the Community Patent 

Convention) is to be implemented by states parties to those conventions, has been decided by a 

court, particularly a higher court, of another member state, the decision matters here. For, 

despite the fact that there is no common ultimate patent court for Europe, it is of obvious 

importance to all the countries of the European Patent Union or the parties to the Community 

Patent Convention ("the CPC"), that as far as possible the same legal rules apply across all the 

                                                 

 

23
 Are Stenvik, «Nyhetskravet i patentretten» i Ånd og rett – Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-

årsdagen, Oslo 1997 s. 959-979 (s. 962 fotnote 18). 
24

 Etter Section 130(7) er denne bestemmelsen «so framed as to have, as nearly as practicable, the same 
effects in the UK as the corresponding provisions of the Community Patent Convention». 
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countries where the provisions of the Conventions have been implemented. An important 

decision in one member state may well be of strong persuasive value in all the others, 

particularly where the judgment contains clear reasoning on the point. 

 

Broadly we think the principle in our courts – and indeed that in the courts of other member 

states - should be to try to follow the reasoning of an important decision in another country. 

Only if the court of one state is convinced that the reasoning of a court in another member state 

is erroneous should it depart from a point that has been authoritatively decided there. 

Increasingly that has become the practice in a number of countries, particularly in the important 

patent countries of France, Germany, Holland and England and Wales. Nowadays we refer to 

each other's decisions with a frequency which would have been hardly imaginable even twenty 

years ago. And we do try to be consistent where possible. The Judges of the patent courts of the 

various countries of Europe have thereby been able to create some degree of uniformity even 

though the European Commission and the politicians continue to struggle on the long, long road 

which one day will give Europe a common patent court.»
25 

 

En ensartet praktisering av regelen om middelbart patentinngrep vil bidra til å skape 

forutberegnelighet for patenthaveren med hensyn til dennes rettsstilling ved å belyse 

grensene for enerettens omfang. Videre vil dette være positivt for andre kommersielle 

aktørers interesse i å opptre i samme marked som patenthaveren, ved at det skapes fo-

rutberegnelighet med hensyn til hvilke handlinger som kan foretas uten risiko for å bli 

holdt ansvarlig for patentinngrep. 

 

De samme hensyn gjør seg gjeldende i alle CPC-jurisdiksjoner. Der det i andre land 

finnes velbegrunnede avgjørelser og tolkninger av bestemmelser basert på art. 26 CPC, 

taler mangelen på nasjonal praksis og harmoniseringshensynet for at disse avgjørelsene 

bør kunne vektlegges ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd.
26

 Der det foreligger en 

ensartet fortolkning av slike bestemmelser, vil denne formodentlig representere en vel-

fundert avveining av de hensyn som gjør seg gjeldende ved anvendelsen av regelen. I 

slike tilfeller taler harmoniseringshensynet for at denne praksisen bør legges til grunn 

ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd.  

                                                 

 

25
 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 79-81. 

26
 Se i denne retning David Nilsson og Timo Minssen, «What intent, whose intent, and to what extent?», 

JIPLP, 2012 Vol. 7 No. 6, s. 437-448 (s. 447-448). 
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1.4 Hensyn bak regelen 

Etter patl. § 1 har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt «rett til 

etter søknad å få patent» på denne. Ved meddelt patent oppnås det som nevnt en tidsbe-

grenset enerett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed. Eneretten kan 

begrunnes med allmenne rettferdsbetraktninger, ved at oppfinneren i tråd med en natur-

rettslig tankegang har rett til eierskap til sine intellektuelle frembringelser.
27

 Mer sen-

tralt i patentsystemets begrunnelse er patentrettens funksjon som stimulans til teknisk 

utvikling.
28

 Eneretten skal motivere oppfinneren til å frembringe ny kunnskap ved å 

gjøre oppfinnelser («incentive to invent»), samt fungere som incentiv for tredjeparter til 

å investere i kommersialiseringen av oppfinnelsen («incentive to commercialize»).
29

 

 

For å fungere som et slikt samfunnsøkonomisk virkemiddel må eneretten være reell og 

effektiv. Patl. § 3 første ledd gir patenthaveren en rett til å forby handlinger som utgjør 

direkte utnyttelser av oppfinnelsen. På denne bakgrunn er det vanlig å betegne eneretten 

som en forbudsrett.
30

 Regelen om middelbart patentinngrep er utformet med sikte på å 

styrke patenthaverens enerett ved å gi patenthaveren mulighet til å motsette seg tilbud 

og levering av midler som kan føre til en senere direkte utnyttelse av oppfinnelsen. Be-

stemmelsen bidrar med dette til en effektiv håndhevelse av eneretten, ved at patenthave-

ren kan rette et krav mot det leddet som tilrettelegger for flere senere direkte utnyttelser. 

Regelen vil være et effektivt og praktisk verktøy i situasjoner der det foreligger flere 

potensielle direkte utnyttere, særlig der disse utnytter oppfinnelsen privat, eller opererer 

i en mindre skala og dermed vil være vanskelige å oppdage, lokalisere og saksøke.
31

 I 

slike tilfeller vil et krav rettet mot den direkte inngriper være en lite effektiv måte å 

håndheve eneretten på. Regelen om middelbart patentinngrep gir i en slik situasjon et 

grunnlag for å gripe inn mot leverandøren av midler som setter mottakeren i stand til å 

                                                 

 

27
 Se Are Stenvik, «Patentrett og rettsøkonomi», TfR, 2000 s. 657-692 (s. 660-661). 

28
 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 16 flg. 

29
 Se nærmere Are Stenvik, «Patentrett og rettsøkonomi», TfR, 2000 s. 657-692; Se også Donald Chisum 

m.fl., Principles of Patent Law, New York 1998 s. 62 flg. 
30

 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, 2006 s. 300. 
31

 Se Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 175; Peter 
Mes, «Indirect patent infringement», IIC, 1999 30(5) s. 531-537 (s. 531-532). 
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utnytte oppfinnelsen og dermed stanse de senere uberettigede utnyttelsene ved kilden.
32

 

Videre vil regelen være praktisk der de tilbudte eller leverte midler er reservedeler mv. 

til et patentbeskyttet produkt satt på markedet av patenthaveren, ettersom den direkte 

utnytter i et slikt tilfelle er patenthaverens kunde. I en slik situasjon vil et krav overfor 

den middelbare inngriper trolig være å foretrekke.  

 

Som vi skal se er middelbart patentinngrep en selvstendig inngrepsform.
33

 I lys av dette 

kan regelen i tillegg begrunnes ut fra en tanke om at tilbud eller levering av midler, i de 

situasjonene som bestemmelsen rammer, utgjør en selvstendig kommersiell utnyttelse 

av oppfinnelsen, ved at etterspørselen etter de aktuelle midlene er skapt av den patent-

beskyttede oppfinnelsen.  

 

Regelen om middelbart patentinngrep innebærer at forbudsretten, under visse omsten-

digheter, utvides til også å omfatte tilbud og levering av midler som ikke er beskyttet av 

patentet. Der samtlige vilkår er oppfylt vil patenthaveren oppnå kontroll over handel 

med slike midler.
34

 Der midlene utgjør deler til å utøve oppfinnelsen, kan dette innebæ-

re en kontroll over et lukrativt reservedelsmarked. Regelen er imidlertid, som nevnt, 

utformet for å styrke patenthaverens enerett, ikke for å beskytte denne mot konkurranse 

fra andre produsenter av de aktuelle midler.
35

 Regelen har med dette en klar side mot 

konkurranseretten ved at markedsaktørers interesse i å kunne produsere og selge varer 

som ikke er omfattet av eneretten, må tas i betraktning når regelens innhold skal fast-

legges. Ved tolkningen av patl. § 3 annet ledd må det derfor søkes å oppnå en balanse 

mellom patenthaverens interesse i en effektiv beskyttelse av patentet og allmennhetens 

interesse i å ha fri tilgang til varer som ikke omfattes av eneretten.
36

 

 

                                                 

 

32
 Se Philip Johnson, «The indirect infringement of patents», JIPLP, 2010 Vol. 5 No. 7 s. 514-520 (s. 515); 

Se også de nordiske lovkomiteenes uttalelser i NU 1963: 6 s. 151-152, sitert ovenfor. 
33

 Se punkt 1.5. 
34

 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 176-177. 
35

 Ibid. s. 184. 
36

 Ibid. s. 180. 
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1.5 En selvstendig inngrepsform. Grensen mot medvirkning til direkte 

patentinngrep 

Direkte inngrep i et produktpatent og fremgangsmåtepatent reguleres separat i hen-

holdsvis patl. § 3 første ledd nr. 1 og første ledd nr. 2. I tillegg oppstiller første ledd nr. 

3 en regel om såkalt indirekte produktbeskyttelse.
37

 Forbudsretten etter første ledd kan 

beskrives som en rett til å forby uberettiget direkte utnyttelse av oppfinnelsen. Med di-

rekte utnyttelse av oppfinnelsen menes i utgangspunktet en utnyttelse av samtlige av 

oppfinnelsens elementer, slik disse er definert i patentkravet. Bestemmelsen om mid-

delbart patentinngrep i annet ledd er felles for produkt- og fremgangsmåtepatenter og 

gir patenthaveren en rett til, under visse omstendigheter, å motsette seg at det tilbys 

eller leveres «midler til å utøve oppfinnelsen til noen som ikke er berettiget til å utnytte 

den». Forbudsretten etter annet ledd kan med dette betegnes som en rett til å forby indi-

rekte utnyttelse av oppfinnelsen.
38

 

 

Bestemmelsen i annet ledd tar sikte på å gi patenthaveren en mulighet til å gripe inn 

mot handlinger som senere kan lede til en direkte utnyttelse av oppfinnelsen.
39

 Ansvar 

etter bestemmelsen er imidlertid ikke betinget av at det faktisk finner sted en etterføl-

gende utnyttelse. Inngrepsformens selvstendige karakter reflekteres i bestemmelsens 

ordlyd, for det første ved at bestemmelsen benytter formuleringen «… utnytte oppfin-

nelsen ved å …».
40

 Det er med andre ord tale om en selvstendig utnyttelsesform omfat-

tet av patenthaverens enerett. For det andre viser det faktum at bestemmelsen rammer 

«tilbud», at middelbart patentinngrep kan foreligge før en mottaker har fått mulighet til 

å utnytte oppfinnelsen. Det er altså tilstrekkelig at tilbudet eller leveringen skaper en 

risiko for at en etterfølgende direkte utnyttelse vil finne sted.  

 

                                                 

 

37
 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 324. 

38
 I CPC har artiklene om direkte patentinngrep (art. 25) og middelbart (indirekte) patentinngrep (art. 

26) henholdsvis har fått overskriftene «prohibition of direct use of the invention» og «prohibition of 
indirect use of the invention». 
39

 Jfr. NOU 1976: 49 s. 105. 
40

 Jfr. Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 327; Dette fremgår også av overskriften til art. 26 
CPC, som forteller at bestemmelsen forbyr «indirect use of the invention».  
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Videre er det ikke et krav at den etterfølgende utnyttelsen som tilbudet eller leveringen 

tilrettelegger for vil utgjøre et direkte patentinngrep. Dette fremgår blant annet av be-

stemmelsens siste punktum som fastslår at middelbart patentinngrep kan konstateres 

selv om den etterfølgende utnyttelsen ikke foretas i nærings- eller driftsøyemed, og 

dermed ikke vil utgjøre et direkte inngrep.
41

 Middelbart patentinngrep er etter dette en 

selvstendig inngrepshandling. Handlingene som rammes av bestemmelsen kan dermed 

medføre straffe- og erstatningsansvar uavhengig av om et direkte patentinngrep finner 

sted, jfr. patl. §§ 57 og 58.
42

 

 

Ved å påpeke bestemmelsens selvstendige karakter markerer man samtidig middelbart 

patentinngreps grense mot medvirkning til direkte patentinngrep, ettersom medvirkning 

nettopp kjennetegnes ved at «ansvar pådras som følge av delaktighet i andres inngreps-

handlinger».
43

 Patl. § 3 annet ledd rammer handlinger som rent språklig kan karakteri-

seres som medvirkningshandlinger.
44

 Når bestemmelsen som nevnt ikke er aksessorisk, 

er det er imidlertid ikke snakk om medvirkning i egentlig forstand.
45

 Regelen om mid-

delbart patentinngrep utelukker imidlertid ikke ansvar for medvirkning til direkte pa-

tentinngrep, men supplerer det alminnelige medvirkningsansvaret.
46

 

 

Regelen innebærer etter dette en utvidelse av forbudsretten med hensyn til hvilke hand-

linger patenthaveren kan motsette seg. Samtidig innebærer dette en utvidelse av for-

budsretten i tid, ved at bestemmelsen rammer handlinger foretatt før det foreligger et 

direkte inngrep, samt en utvidelse av den personkretsen som rammes av patenthaverens 

forbudsrett. 

                                                 

 

41
 Se Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 181. 

42
 NOU 1976: 49 s. 106. 

43
 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 331. 

44
 Middelbart patentinngrep ble også omtalt som en form for medvirkning av de nordiske lovkomiteene, 

se NU 1963: 6 s. 151-152; I art. 26 CPC har inngrepsformen fått navnet «indirect infringement». I 
engelskspråklig litteratur benyttes betegnelsene «indirect infringement» og «contributory 
infringement» om hverandre. Som det vil fremgå kan imidlertid sistnevnte betegnelse være misvisende.  
45

 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 327; Philip Johnson, «The indirect infringement of 
patents», JIPLP, 2010 Vol. 5 No. 7 s. 514-520 (s. 515): «The absence of the fact that there be a direct 
infringer, as explained below, exemplifies the fact that indirect infringement should not be considered 
contributory infringement but rather as part of the patent monopoly.» 
46

 Ot.prp. nr. 32 (1978-1979) s. 25; Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 330 om 
medvirkning til patentinngrep. 
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Det må imidlertid understrekes at regelen ikke utvider patentets gjenstand slik denne er 

angitt i patentkravet. Regelen medfører ikke at eneretten utvides til også å omfatte 

utnyttelse av de enkelte midler isolert sett. Det er kun der midler som «vedrører noe 

vesentlig i oppfinnelsen» tilbys eller leveres til «noen som ikke er berettiget» til å 

utnytte denne, og det «etter omstendighetene er åpenbart» at midlene er «egnet og 

bestemt» for utnyttelse av oppfinnelsen, at patenthaveren kan motsette seg tilbud og 

levering av disse. Det er altså i en situasjon der det skapes en åpenbar fare for en senere 

direkte utnyttelse av oppfinnelsen at patenthaveren gis en forbudsrett. 

 

1.6 Opplegget videre 

Kapitlene 2-8 utgjør avhandlingens hoveddel. I denne delen vil det foretas en analyse av 

patl. § 3 annet ledd i lys av konvensjonsteksten i art. 26 CPC og CPC-relatert praksis. 

Målet er her å belyse de spørsmål bestemmelsen reiser og undersøke hvorvidt den 

foreliggende praksis tilbyr løsninger på disse spørsmålene, samt vurdere i hvilken grad 

denne praksisen, og eventuelle retningslinjer som kan utledes fra den, bør være 

retningsgivende for anvendelsen av regelen om middelbart patentinngrep i norsk rett.  

 

Bestemmelsens vilkår og de ulike problemstillingene som reiser seg under disse 

behandles i kapitlene 2-5. Av disse er spørsmålet om hvilke krav som stilles til de 

tilbudte eller leverte midler (kapittel 3) og kravet om at tilbudet eller leveringen av 

midlene må skje til noen som ikke er berettiget til å utnytte oppfinnelsen (kapittel 5) 

viet mest plass. I forlengelsen av sistnevnte vilkår diskuteres spørsmålet om når en 

tilbyder eller leverandør av reservedeler eller andre utskiftbare deler rammes av 

bestemmelsen om middelbart patentinngrep, herunder forholdet mellom middelbart 

patentinngrep og grensen mellom reparasjoner og nytilvirkning, under 5.3. Særregelen 

for varer som vanligvis forekommer i handelen, bestemmelsens territorielle begrensning 

og unntaksreglene i tredje ledd, behandles henholdsvis i kapitlene 6, 7 og 8, før det 

avslutningsvis i kapittel 9 kort knyttes noen bemerkninger til de funn som er blitt gjort. 
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2 Inngrepshandlingene 

2.1 Innledning 

Handlingene som rammes av patl. § 3 annet ledd er å «tilby eller levere midler». Den 

korresponderende bestemmelsen i art. 26 CPC benytter formuleringen «supplying or 

offering to supply … means». I likhet med de direkte utnyttelsesformene i 

bestemmelsens første ledd, må de to alternative indirekte utnyttelsesformene oppstilt i 

annet ledd, anses som en uttømmende oppregning av de forbudte indirekte 

inngrepshandlinger. Tilvirkning, bruk, import og besittelse av midler som vedrører noe 

vesentlig i oppfinnelsen faller med dette utenfor bestemmelsens anvendelsesområde.
47

 

Det er altså ikke før disse midlene blir tilbudt eller levert at det kan foreligge et inngrep 

under denne bestemmelsen.
48

 Problemstillingen blir etter dette når en handling kan sies 

å utgjøre et tilbud eller en levering. Disse spørsmålene behandles under henholdsvis 2.2 

og 2.3. 

 

Det følger av territorialprinsippet at tilbudet eller leveringen må ha skjedd innenfor 

patentlovens geografiske virkeområde.
49

 I tillegg fremgår det uttrykkelig av 

bestemmelsen at den utnyttelse som tilbudet eller leveringen tilrettelegger for er 

utnyttelse «her i riket». Tilbud eller levering av midler, foretatt innenfor patentlovens 

geografiske virkeområde, til utøvelse av oppfinnelsen i utlandet, rammes følgelig ikke 

av bestemmelsen.
50

 Patl. § 3 annet ledd inneholder med dette en dobbel territoriell 

begrensning som får betydning for hvilke handlinger som rammes av bestemmelsen. 

Spørsmål vedrørende denne territorielle begrensningen behandles nedenfor under 

kapittel 7. 

 

                                                 

 

47
 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 328; Se for øvrig kapittel 7 om grenseoverskridende 

levering.  
48

 Philip Johnson, «The indirect infringement of patents», JIPLP, 2010 Vol. 5 No. 7 s. 514-520 (s. 516). 
49

 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 303 om territorialprinsippet. 
50

 Ibid. s. 330. 
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2.2 Tilby midler 

Betegnelsen «tilby» må forstås på samme måte som «utby» i § 3 første ledd.
51

 

Alternativet omfatter dermed konkrete henvendelser om salg, utleie eller vederlagsfri 

overføring i form av gave, såfremt dette skjer i nærings- eller driftsøyemed.
52

 En slik 

tolkning harmonerer godt med den korresponderende bestemmelsen i art. 26 CPC, som 

taler om «offer to supply». Ordlyden trekker etter dette i retning av at det er tale om en 

handling som foretas med sikte på en senere levering.  

 

Dette er også lagt til grunn i forarbeidene som fastslår at det er «tilstrekkelig at det er 

innledet en aktivitet som tar sikte på en slik transaksjon».
53

 Et tilbud rammes følgelig 

uavhengig av om en senere transaksjon faktisk gjennomføres. Verken ordlyden eller 

bestemmelsens forarbeider oppstiller noen krav til tilbudets form. Fraværet av et 

formkrav trekker i retning av at et tilbud vil rammes uavhengig av om det fremmes 

muntlig, skriftlig eller i handling, og uavhengig av om tilbudet er initiert av 

mottakeren.
54

 Forarbeidene gir ingen videre retningslinjer for hvor de nærmere grensene 

for når en handling kan sies å utgjøre et tilbud skal trekkes. 

 

I norsk rettspraksis har vi foreløpig ingen autoritativ avgjørelse med hensyn til hva som 

utgjør et tilbud. Fra nordisk praksis kan nevnes NJA 2008 s. 1192 (Sertralin), som gjaldt 

spørsmålet om en søknad om markedsføringstillatelse og prisgodkjennelse for et lege-

middel utgjorde et tilbud etter den svenske patentloven § 3 første ledd. Etter å ha påpekt 

lovtekstens, konvensjonstekstens og forarbeidenes manglende bidrag til avklaring, tok 

Högsta domstolen, med henvisning til juridisk teori, utgangspunkt i at et tilbud «omfat-

ter varje uttryck för en vilja att under kommersiella villkor erbjuda en produkt, t.ex. 

genom uthyrning, pantsättning eller utlåning».
55

 

                                                 

 

51
 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 328; Se også Innst. O. nr. 83 (1978-1979) s. 6, der 

tilbud og utbud brukes om hverandre i omtalen av første ledd; Se Amiram Benyamini, Patent 
Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 189, om det tilsvarende forholdet mellom 
art. 26 og art. 25 i CPC. 
52

 NOU 1976: 49 s. 105. 
53

 Ibid. 
54

 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 313; Amiram Benyamini, Patent Infringement in the 
European Community, Weinheim 1993 s. 117.  
55

 NJA 2008 s. 1192 s. 5-6. 



 16 

 

En slik tolkning som Högsta domstolen tok utgangspunkt i samsvarer med den som ble 

lagt til grunn i saken Gerber v. Lectra, der Patents Court i England og Wales fikk an-

ledning til å fastlegge tilbudsbegrepets nærmere innhold.
56

 Det britiske selskapet Lectra 

Systems hadde markedsført en maskin for automatisk kutting av tekstiler, samt innledet 

forhandlinger med en potensiell kunde om salg av en slik maskin. Maskinen var 

omfattet av det amerikanske selskapet Gerber Garment Technologys patenter. Dermed 

oppsto det et spørsmål om også markedsføring og prekontraktuelle forhandlinger var å 

anse som et tilbud og følgelig kunne utgjøre et inngrep. Spørsmålet ble besvart 

bekreftende. Retten uttalte at begrepet måtte tolkes løsrevet fra den kontraktsrettslige 

forståelsen av når det foreligger et tilbud. Begrepet måtte undergis en mindre restriktiv 

tolkning og gis et kommersielt innhold, slik at enhver henvendelse til potensielle 

kunder, individuelt eller gjennom markedsføring, som viser at en part er villig til å 

levere et patentbeskyttet produkt, anses som et tilbud.
57

 Denne tolkningen av begrepet 

ble også senere, med henvisning til Gerber v. Lectra, lagt til grunn i Tamglass Ltd. Oy 

v. Luoyang North Glass Technology Company Ltd.
58

  

 

Det sentrale i tilbudsbegrepet ser etter dette ut til å være at handlingen uttrykker en vilje 

til å bringe de aktuelle midler i omsetning.
59

 Videre fremgår det av uttalelsene at denne 

viljen må komme til uttrykk overfor noen, nærmere bestemt at handlingen må foretas 

overfor potensielle kunder. Dermed avgrenses tilbudsbegrepet mot handlinger som kan 

betegnes som rene forberedelser til en senere inntreden på markedet.   

 

Högsta domstolens ovennevnte avgjørelse i Sertralin-saken kan her være illustrerende. 

Legemiddelfirmaet Stadapharm hadde søkt det svenske Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket om markedsføringstillatelse og prisgodkjennelse for det 

generiske legemidlet Sertralin STADA, som var omfattet av legemiddelfirmaet Pfizers 

                                                 

 

56
 Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. and anr. [1995] RPC 383. 

57
 Ibid. s. 411-412. Uttalelsene gjaldt tolkningen av Section 60 (1) i Patents Act 1977, som i likhet med 

patl. § 3 første ledd nr. 1 er basert på art. 25 (a) CPC. 
58

 Tamglass Ltd. Oy v. Luoyang North Glass Technology Company Ltd. [2006] EWHC 65 (Ch) avsnitt 37.   
59

 Dette er også lagt til grunn av Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 313. 

http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2006/65.html&query=tamglass&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2006/65.html&query=tamglass&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2006/65.html&query=tamglass&method=boolean
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patenterte produkt ZOLOFT.
60

 Högsta Domstolen kom her til at en slik søknad ikke var 

å anse som et tilbud etter den svenske patentloven § 3 første ledd, tolket i lys av CPC: 

 

«Åtgärden att ansöka om subvention och pris hos den ansvariga myndigheten, och de eventuella 

kontakter som förekommer mellan myndigheten och sökanden i anledning av ansökan, kan i sig 

inte anses ske i syfte att myndigheten skall förvärva någon rätt till ett alster vare sig för 

myndighetens egen eller för någon annans räkning. Den påtalade åtgärden utgör således inte ett 

sådant utbjudande som avses i 3 § första stycket patentlagen.» 

 

Stadapharms handling var foretatt som en del av nødvendige forberedelser til en senere 

markedsintroduksjon. På denne bakgrunn kan det sies at handlingen viser en vilje til å 

bringe et patentbeskyttet produkt i omsetning. Begrunnelsen for at handlingen likevel 

ikke ble ansett som et tilbud var at søknaden med informasjon om produktet rettet seg 

mot en statlig myndighet, som i denne sammenhengen ikke opptrådte som en potensiell 

kunde.
61

 Når handlingen ikke var foretatt overfor markedet, utgjorde den følgelig ikke 

et tilbud. 

 

En slik tolkning er forenelig med ordlyden i patl. § 3 annet ledd og de ovennevnte 

uttalelsene i bestemmelsens forarbeider. Videre synes en slik avgrensning fornuftig ut 

fra et synspunkt om at det først er når viljen til å bringe de aktuelle midler i omsetning 

uttrykkes overfor potensielle kunder, enten individuelt eller gjennom markedsføring, at 

det skapes en fare for en senere direkte utnyttelse av oppfinnelsen. Avgrensningen ser 

dermed ut til å ivareta patenthaverens interesse i en effektiv patentbeskyttelse. Samtidig 

bidrar en slik avgrensning til å ivareta konkurrenters interesse i å forberede en inntreden 

på markedet etter patenttidens utløp. Gode grunner taler dermed for at en slik tolkning 

kan legges til grunn ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd. 

 

2.2.1 Tilbud med sikte på levering etter patenttidens utløp 

Det er på det rene at middelbart patentinngrep ikke forutsetter et etterfølgende direkte 

inngrep. Tanken bak regelen er likevel som nevnt blant annet at en patenthaver må ha et 

                                                 

 

60
 NJA 2008 s. 1192. 

61
 Ibid. s. 6-7. 
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rimelig krav på i en viss utstrekning på et tidlig stadium å kunne gripe inn mot 

handlinger som senere kan lede til et direkte patentinngrep.
62

 Der det fremmes et tilbud 

under patenttiden med sikte på levering etter patenttidens utløp, vil det ikke kunne skje 

et senere direkte inngrep. Dermed oppstår det et spørsmål om et slikt tilbud likevel kan 

utgjøre et middelbart patentinngrep. 

 

Etter ordlyden er det ikke at krav at tilbudet leder til en levering. Dette er, som nevnt 

ovenfor, også fastslått i forarbeidene.
63

 Mangelen på en ytterligere betingelse taler for at 

det å «tilby», i likhet med å «utby» i første ledd, er en selvstendig inngrepshandling 

omfattet av patenthaverens enerett. En slik tolkning trekker videre i retning av at et 

tilbud fremmet før patenttidens utløp anses som et inngrep uavhengig av når en 

eventuell etterfølgende levering finner sted.  

 

Betegnelsen «tilby» må som nevnt tolkes på samme måte som «utby» i patl. § 3 første 

ledd. Med hensyn til sistnevnte bestemmelse mente de nordiske lovkomiteene at tilbud 

med sikte på levering etter patenttidens utløp ikke skulle være omfattet av eneretten. 

Standpunktet ble begrunnet med at opplysningen om at patentbeskyttelsen utløper et 

visst tidspunkt allerede fremgår av patentet. Etter de nordiske lovkomiteenes syn 

innebar en slik henvendelse dermed ikke annet enn at denne opplysningen 

videreformidles sammen med et tilbud om å levere varer når patentbeskyttelsen ikke 

lenger hindrer slik levering.
64

 Justiskomiteen var imidlertid av motsatt oppfatning og 

viste til at det hadde blitt tatt avstand fra komitéinnstillingens uttalelser på dette punkt i 

de svenske og finske proposisjonene til ny patentlov.
65

 Komiteen ga ingen nærmere 

begrunnelse for sitt standpunkt. En slik tolkning av regelen harmonerer imidlertid som 

nevnt godt med bestemmelsens ordlyd.  

 

Spørsmålet har ikke kommet på spissen for norske domstoler. Europeisk rettspraksis har 

derimot flere eksempler på at tilbud med sikte på levering etter patenttidens utløp 

                                                 

 

62
 NOU 1976: 49 s. 105. 

63
 Ibid. 

64
 NU 1963: 6 s. 149. 

65
 Innst. O. nr. 1 (1967-68) s. 10. 
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rammes som et selvstendig inngrep. Noen ensartet tolkningspraksis foreligger imidlertid 

ikke.  

 

I Glaxo Group v. Pharmachemie fra 2012 svarte Nederlands høyesterett Hoge Raad 

bekreftende på spørsmålet om et tilbud med sikte på levering etter patenttidens utløp 

utgjorde et patentinngrep.
66

 Legemiddelselskapet Pharmachemie hadde utviklet et 

generisk legemiddel som var omfattet av selskapet Glaxo Groups patent. Under to 

måneder før utløpet av patenttiden publiserte Pharmachemie informasjon om sitt 

produkt i en database med oversikt over legemidler som var eller kom til å bli 

tilgjengelige i apoteker. Samtidig informerte selskapet databasens brukere, blant andre 

farmasøyter og leger, om at produktet ikke ville bli tilgjengelig for salg før utløpet av 

Glaxo Groups patent. Retten fant at en slik henvendelse til markedet utgjorde et 

«tilbud» og følgelig et inngrep i Glaxo Groups patent. Det var uten betydning at et 

eventuelt salg ikke ville finne sted før etter patenttidens utløp.  

 

Avgjørelsen er i tråd med praksis fra Tysklands høyesterett Bundesgerichtshof (BGH), 

som i Simvastatin fra 2006 kom til samme resultat i et tilsvarende saksforhold.
67

 Et 

legemiddelfirma hadde patent på det kolesterolsenkende legemidlet Simvastatin, som 

var beskyttet av et Supplementary Protection Certificate (SPC) som utløp 6. mai 2003. 

Kort tid før utløpet av beskyttelsesperioden rykket en generikaprodusent inn 

reklameannonser i legetidsskrifter for et generikaprodukt som inneholdt Simvastatin. I 

tillegg gjorde generikaprodusenten potensielle kunder oppmerksomme på at 

generikaproduktet ville bli tilgjengelig, ved å publisere informasjon om produktet, 

herunder pris, i en database for leger og farmasøyter. Det var på det rene at 

generikaproduktet ikke ville bli tilgjengelig for salg før noen uker etter patenttidens 

                                                 

 

66
 HR 22. juni 2012, LJN BW4006 (Pharmachemie/Glaxo Group); For en engelsk oversettelse av avgjørel-

sen se http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2012/08/nl-pharmachemie-bv-glaxo-group-
limited.html.  
67

 BGH 5.12.06 GRUR 2007, 221 (Simvastatin); Sammendrag og kommentar ved Thomas Reimann 
publisert på www.kluweripcases.com: http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-
CLBas0724054-Germany-pat&highlight=simvastatin&location=highlight1 (april 2013). 

http://www.kluweripcases.com/
http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-CLBas0724054-Germany-pat&highlight=simvastatin&location=highlight1
http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-CLBas0724054-Germany-pat&highlight=simvastatin&location=highlight1


 20 

utløp. Tidspunktet for en eventuell senere levering var imidlertid uten betydning for 

spørsmålet om tilbudet utgjorde et inngrep.
68

  

 

I både Glaxo Group v. Pharmachemie og Simvastatin var det foretatt en handling som 

viste en vilje til å bringe produktet i omsetning. Avgjørelsene skiller seg imidlertid fra 

saken i ovennevnte Sertralin, ved at handlingene i Glaxo Group v. Pharmachemie og 

Simvastatin i tillegg var foretatt overfor potensielle kunder.  

 

Tysk og nederlandsk praksis samsvarer etter dette med Justiskomiteens standpunkt i 

patentlovens forarbeider. Engelsk praksis synes imidlertid å ha inntatt motsatt 

standpunkt. I ovennevnte Gerber v. Lectra fremholdt retten at et tilbud om levering etter 

patenttidens utløp, fremmet nær utløpstidspunktet, ikke kunne anses som et inngrep, 

ettersom dette ikke forstyrret patenthaverens enerett:  

 

«I see no reason to regard an "offer" to supply purely post-expiry as an infringement in itself, 

even if made during subsistence. It is not a disturbance of the monopoly. I can, for instance, see 

no reason why a trader should not say "X's product is coming off patent at the end of the year. I 

will take orders now for supply next year." That is not "offering a product which is the subject-

matter of the patent." The product offered is off patent. If such an activity causes X's customers 

not to buy but to wait until next year then X will not like it, but I can see no interference with his 

monopoly.»
69

 

 

Avgjørelsen ble vurdert av BGH i Simvastatin, men altså ikke fulgt. Uttalelsen i Gerber 

v. Lectra samsvarer med de nordiske lovkomiteenes argumentasjon ovenfor, som begge 

ser ut til å sette spørsmålstegn ved om et slikt tilbud påvirker patenthaverens enerett. 

Med hensyn til legemidler har det blitt anført at den aktuelle kundegruppen vil være 

godt kjent med tidspunktet patentet utløper. Dersom det dreier seg om et etterspurt 

                                                 

 

68
 Retten kom videre med noen generelle uttalelser med hensyn til tilbud som ikke inneholdt en 

spesifikk henvisning til den patenterte oppfinnelsen. I slike tilfeller måtte retten, i sin vurdering av 
hvorvidt det forelå et patentinngripende tilbud, ta alle relevante omstendigheter i betraktning. Sentralt i 
denne vurderingen måtte etter rettens mening være tilbudets målgruppe og dennes evne til å oppfatte 
at tilbudet gjaldt et patentbeskyttet produkt. I denne saken fant BGH at det var klart at tilbudet gjaldt et 
legemiddel som inneholdt Simvastatin. Følgelig utgjorde tilbudet et patentinngrep. En slik vurdering vil 
imidlertid være lite aktuell når det er spørsmål om middelbart patentinngrep, ettersom midlene som 
tilbys levert i slike tilfelle sjelden i seg selv utgjør et patentbeskyttet produkt. 
69

 Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. and anr. [1995] RPC 383 s. 412. 
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legemiddel vil det uavhengig av et eventuelt tilbud, foreligge en forventning om at et 

generikaprodukt vil introduseres på markedet kort tid etter dette tidspunktet.
70

 Dersom 

dette legges til grunn, kan det argumenteres for at effekten av et tilbud fremmet nær 

patenttidens utløp vil være begrenset. 

 

Som det fremgår foreligger det ingen entydig europeisk praksis med hensyn til dette 

spørsmålet. Tolkningen som Glaxo Group v. Pharmachemie og Simvastatin gir 

anvisning på harmonerer imidlertid best med ordlyden i patl. § 3 annet ledd og art. 26 

CPC, som begge trekker i retning av at et tilbud utgjør en selvstendig utnyttelsesform 

som omfattes av patenthaverens enerett. Et slikt tilbud utgjør dermed et selvstendig 

inngrep uavhengig av om og eventuelt når en etterfølgende levering finner sted. Når 

dette standpunktet som nevnt er inntatt i forarbeidene taler dette for at en slik tolkning 

burde legges til grunn ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd. 

 

2.2.2 Oppsummering og konklusjon 

På denne bakgrunn kan man stille opp to vilkår for når det foreligger et «tilbud» etter 

patl. § 3 annet ledd. For det første må det være foretatt en handling som viser en vilje til 

å bringe de aktuelle midlene i omsetning. For det andre må denne handlingen være 

foretatt overfor markedet eller potensielle kunder. Såfremt de øvrige vilkårene er 

oppfylt vil en slik henvendelse til markedet under patenttiden utgjøre et tilbud og 

dermed et middelbart patentinngrep, uavhengig av om tilbudet tar sikte på levering 

under beskyttelsesperioden eller etter patenttidens utløp. 

 

2.3 Levere midler 

I tillegg til å «tilby» rammer patl. § 3 annet ledd det å «levere» midler til å utøve 

oppfinnelsen. Forarbeidene gir ingen veiledning med hensyn til hvilke handlinger som 

omfattes av alternativet. Sammenlignet med «tilby» tilsier ordlyden at det å «levere» 

                                                 

 

70
 Se i denne retning Thomas Reimann, på www.kluweripcases.com: 

http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-CLBas0724054-Germany-
pat&highlight=simvastatin&location=highlight1 (april 2013). 
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http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-CLBas0724054-Germany-pat&highlight=simvastatin&location=highlight1
http://www.kluweripcases.com/toc-fulltext.aspx?id=KLI-EUIPC-CLBas0724054-Germany-pat&highlight=simvastatin&location=highlight1
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innebærer noe mer enn en handling som viser en vilje til å bringe midlene i omsetning. 

Ordlyden trekker i retning av at det for det første foreligger en konkret mottaker, og at 

handlingen for det andre sørger for at denne mottakeren utstyres med midlene.
71

 

«Levere» omfatter således i utgangspunktet enhver handling som innebærer en 

midlertidig eller permanent overføring av rådigheten over de aktuelle midlene til 

mottakeren.  

 

På denne bakgrunn ser begrepet i utgangspunktet ut til å favne videre enn «bringe i 

omsetning» i patl. § 3 første ledd. Levering i annet ledds forstand vil dermed i hvert fall 

omfatte salg, utleie og utlån, enten dette skjer direkte eller indirekte.
72

 Betydningen av 

den i utgangspunktet vidtfavnende ordlyden begrenses imidlertid av patl. § 3 tredje ledd 

nr. 1, som fastslår at leveringen må foretas i nærings- eller driftsøyemed. Alternativets 

anvendelsesområde vil dermed trolig begrenses til de handlinger som rammes av 

«bringe i omsetning» i første ledd. 

 

3 Midler til å utøve oppfinnelsen 

3.1 Innledning 

Patl. § 3 annet ledd rammer det å tilby eller levere «midler til å utøve oppfinnelsen». 

Formuleringen reiser for det første et spørsmål om hva som innebærer en utøvelse av 

oppfinnelsen. Dette spørsmålet behandles under 3.2. For det andre oppstår det et 

spørsmål om hva som kan utgjøre «midler». Dette spørsmålet behandles under 3.3.  

 

Ordlyden omfatter midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområder – såkalt 

nøytrale midler. Dette fremgår blant annet av at det i bestemmelsens annet punktum er 

gitt en særregel om varer som «vanligvis forekommer i handelen».
73

 Midler som også 

har ikke-inngripende anvendelsesområder, men som ikke faller inn under denne 

kategorien, må dermed anses omfattet av «midler» i bestemmelsens første punktum.
74

 

                                                 

 

71
 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 190.  

72
 NOU 1976: 49 s. 105. 

73
 Se om denne regelen under kapittel 6. 

74
 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 196. 
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For at det skal foreligge et inngrep oppstilles det derfor ytterligere krav til midlenes 

funksjonalitet (3.4), mottakerens formål (3.5) og sammenhengen mellom midlene og 

den patentbeskyttede oppfinnelse (3.6). 

 

3.2 Å utøve oppfinnelsen 

For at det skal bli tale om et middelbart patentinngrep må det som tilbys eller leveres 

være midler til «å utøve oppfinnelsen». Forarbeidene benytter også formuleringen 

«midler til å iverksette oppfinnelsen», uten at man med dette bringes noe nærmere en 

avklaring av hvilke handlinger det siktes til.
75

 For det første må det dermed avklares hva 

som menes med «oppfinnelsen». For det andre melder det seg et spørsmål om hva det 

vil si «å utøve» denne. Spørsmålene har betydning også for bestemmelsens krav om at 

«midlene er egnet og bestemt for slik utnyttelse», ettersom det fremgår av 

sammenhengen at «slik utnyttelse» viser tilbake til «å utøve oppfinnelsen». Det samme 

følger av ordlyden i art. 26 CPC, som taler om «means … for putting it into effect» og 

videre at disse midlene er «suitable and intended for putting that invention into effect».   

 

Begrepet «oppfinnelse» slik det er anvendt i patl. § 3 angir «den bestemte tekniske 

løsning som er beskyttet ved et patent, eller om man vil; den gjenstand patenthaverens 

enerett knytter seg til».
76

 Dette omtales gjerne som patentets gjenstand.
77

 Hva som 

utgjør patentets gjenstand må avgjøres etter en tolkning av patentkravet. Ordlyden i 

patl. § 3 annet ledd taler etter dette for at det med «oppfinnelsen» siktes til den tekniske 

løsningen som er angitt i patentkravet. En slik tolkning er i overensstemmelse med 

ordlyden i art. 26 CPC, der «midler til å utøve oppfinnelsen» svarer til «means … for 

putting it into effect». Bruken av «it» viser tilbake til «the patented invention». 

Konvensjonsteksten underbygger dermed at det med «oppfinnelsen» siktes til det som 

er beskyttet ved patentet. 
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 NOU 1976: 49 s. 105. 
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 Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Oslo 2001 s. 31. 

77
 Ibid. s. 34-35. 
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Et av formålene med patl. § 3 annet ledd er å gi patenthaveren en mulighet til å gripe 

inn mot handlinger som kan lede til en senere direkte utnyttelse av oppfinnelsen. På 

denne bakgrunn er det nærliggende å tolke bestemmelsen slik at «å utøve oppfinnelsen» 

sikter til en handling som innebærer en direkte utnyttelse av denne. 

 

Høyesterett ser ut til å gi uttrykk for en slik tolkning i Rt. 2009 s. 1665 (SINTEF). Med 

hensyn til bestemmelsens krav om at «midlene er egnet og bestemt for slik utnyttelse» 

fremholdt førstvoterende: «De subjektive vilkårene knytter seg til at de overleverte 

midler var egnet og bestemt til en utnyttelse som objektivt sett krenker patentet» (min 

kursivering).
78

 Det fremgår som nevnt av bestemmelsen at «slik utnyttelse» viser 

tilbake til «å utøve oppfinnelsen». Høyesteretts uttalelse taler dermed for at «å utøve 

oppfinnelsen» sikter til en handling som utgjør en direkte utnyttelse av oppfinnelsen. 

Dette underbygges videre av særregelen for varer som vanligvis forekommer i 

handelen, som krever at den som tilbyr eller leverer midlet søker å påvirke mottakeren 

til å begå «handlinger som omfattes av eneretten etter første ledd».  

 

På denne bakgrunn kan det sluttes at det «å utøve oppfinnelsen» sikter til handlinger 

som utgjør en direkte utnyttelse av oppfinnelsen, med andre ord de 

utnyttelseshandlingene som er angitt i patl. § 3 første ledd.
79

 Det må imidlertid 

understrekes at det ikke er et krav at utnyttelsen isolert sett utgjør et direkte 

patentinngrep.
80

 

 

Et særlig spørsmål er om regelen kommer til anvendelse der den senere direkte utnyttel-

sen utføres eller er tiltenkt utført av flere enn ett rettssubjekt – såkalt «divided infringe-

ment». I et slikt tilfelle vil ingen av partene som deltar i utnyttelsen kunne holdes an-

svarlig for direkte patentinngrep. Dermed melder det seg et spørsmål om tilbyderen 

eller leverandøren av midler til en slik delt utnyttelse kan holdes ansvarlig for middel-

                                                 

 

78
 Dommens avsnitt 55. 

79
 Se Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 193. 

80
 Dette underbygges av særregelen i patl. § 3 annet ledd siste punktum. Etter denne bestemmelsen skal 

personer som utnytter oppfinnelsen slik som nevnt i patl. § 3 tredje ledd nr. 1, 3 eller 4, med hensyn til 
regelen om middelbart patentinngrep i annet ledd, ikke anses som berettiget til å utnytte oppfinnelsen. 
På denne bakgrunn kan det ikke oppstilles et krav om at den etterfølgende utnyttelsen som tilbudet 
eller leveringen tilrettelegger for, isolert sett utgjør et direkte inngrep. 
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bart patentinngrep. Problemstillingen er trolig særlig aktuell for fremgangsmåtepatenter 

der utøvelsen av fremgangsmåtens enkelte ledd kan deles mellom flere parter og for 

produktpatenter som gjelder et system bestående av flere komponenter plassert hos flere 

rettssubjekter. 

 

Med «å utøve oppfinnelsen» siktes det altså til de handlinger som utgjør en direkte ut-

nyttelse av oppfinnelsen etter første ledd. Spørsmålet blir etter dette om det kan sies å 

foreligge en slik direkte utnyttelse selv om de handlinger som utgjør utnyttelsen er delt 

mellom flere rettssubjekter. 

 

Det er som nevnt ikke et krav etter patl. § 3 annet ledd at noen kan holdes ansvarlig for 

et direkte patentinngrep. Sammenholdt med at innvirkningen på patenthaveren og den-

nes enerett er den samme uavhengig av om utnyttelsen utføres av en eller flere parter, 

trekker inngrepsformens selvstendige karakter på denne måten i retning av at tilbud 

eller levering av midler til en slik kollektiv utnyttelse kan rammes som et middelbart 

patentinngrep. Spørsmålet er imidlertid ikke tatt opp i patentlovens forarbeider og har 

heller ikke dukket opp i norsk rettspraksis. Fremmed rett tilbyr, så vidt vites, heller ing-

en avklaring.
81

 Løsningen må på denne bakgrunn anses som usikker. 

 

3.3 Hva kan utgjøre midler? 

Videre blir spørsmålet hva som kan utgjøre «midler». Med betegnelsen «middel» siktes 

det i dagligtalen til noe man kan oppnå noe med. Det som søkes oppnådd i denne 
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 I en avgjørelse fra 31. august 2012, Akamai Technologies, Inc, et al v. Limelight Networks, Inc, and 

McKesson Technologies, Inc v. Epic Systems Corp, 692 F 3d 1301 (Fed Circ 2012) (en banc), tok Federal 
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utføre et direkte patentinngrep. I den ene av de to sakene retten ble stilt overfor var den senere direkte 
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rettssubjekter. Følgelig kunne ingen av partene som deltok i utnyttelsen av oppfinnelsen holdes 
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den senere utnyttelsen kunne holdes ansvarlig for «induced infringement». Det må understrekes at 
bestemmelsen skiller seg fra patl. § 3 annet ledd og art. 26 CPC på flere punkter, blant annet krever 
bestemmelsen om «induced infringement» at tilskyndelsen faktisk fører til en senere direkte utnyttelse. 
Betraktningene som retten legger til grunn for sin avgjørelse er likevel egnet til å belyse det tilsvarende 
spørsmålet etter patl. § 3 annet ledd. 
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sammenhengen er «å utøve oppfinnelsen». Som det fremgår av 3.2 refererer «å utøve 

oppfinnelsen» til det å foreta en av de direkte utnyttelseshandlingene angitt i patl. § 3 

første ledd. Bestemmelsens ordlyd tilsier etter dette at «midler til å utøve oppfinnelsen» 

sikter til noe som setter mottakeren i stand til foreta en direkte utnyttelse av 

oppfinnelsen.  

 

Forarbeidene forsøker ikke å klargjøre hva som kan utgjøre et middel. Etter ordlyden 

må «midler» til å utøve oppfinnelsen som utgangspunkt omfatte ethvert fysisk objekt 

som setter mottakeren i stand til å utnytte oppfinnelsen på en av de i første ledd angitte 

måter, herunder fremstille et patentert produkt eller utøve en patentert fremgangsmåte.
82

 

Midler til utøvelse av en patentert fremgangsmåte kan etter dette være ingredienser som 

inngår i en prosess eller apparater som anvendes ved utøvelsen av fremgangsmåten.
83

 

Midler til utøvelse av et produktpatent vil typisk være individuelle deler som inngår i 

det patenterte produkt, enten ved at de aktuelle midlene utgjør et fullstendig sett av 

deler som setter mottakeren i stand til å fremstille produktet, eller ved levering av et 

ufullstendig sett av deler eller en enkelt del, slik at mottakeren selv må supplere det 

leverte med resterende deler for å fremstille produktet.
84

  

 

Det er imidlertid etter bestemmelsen ikke et krav at midlene består av deler. Dermed 

kan det reises et spørsmål om et komplett, ikke-inngripende produkt, som kan benyttes 

som levert, kan anses som et middel. Court of Appeals avgjørelse i saken Grimme v. 

Scott, der dette spørsmålet ble besvart bekreftende, er illustrerende for 

problemstillingen.
85

 Grimme hevdet at Scotts Potato Machinerys salg av maskinen 

Evolution utgjorde et inngrep i førstnevntes patent på en potethøster – en maskin som 

skiller potetene fra jord, steiner og annet som følger med når potetene høstes. Grimmes 

patent omfattet en maskin med valser av gummi, mens Scotts maskin hadde stålvalser. 
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Scotts maskin var ikke omfattet av Grimmes patent og salg av maskinen utgjorde 

følgelig ikke et direkte patentinngrep. Scotts maskin var imidlertid utformet slik at 

stålvalsene var utskiftbare, slik at kjøperen selv kunne bytte til valser av gummi. Scott 

informerte om denne egenskapen ved maskinen ved salg av denne. På dette grunnlag 

kom retten til at salg av maskinen utgjorde et middelbart patentinngrep. Med hensyn til 

spørsmålet om et komplett, ikke-inngripende produkt kunne anses som et middel uttalte 

retten: 

 

«On the facts of the present case, there is no obscurity in the meaning and application of the 

expression "means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention 

into effect". Grimme's invention is "put into effect" when the Evolution machine is fitted with 

rubber rollers. The supply of a steel-rollered machine, which is designed and indeed promoted to 

enable the steel rollers to be changed for rubber rollers, is plainly the supply of the means by 

which that can be achieved, and is the supply of a means essential for that purpose. The fact that 

a steel-rollered Evolution machine, so long as it remains steel-rollered, does not infringe and is 

capable of lawful use as a complete machine in that state is irrelevant. The section is clearly 

intended to apply to, among other things, products which are perfectly capable of being used in a 

manner which will not constitute a direct infringement within s.60(1). The requirements as to 

suitability and knowledge of intended use limit the scope of the statutory tort in relation to such 

products, not whether the product itself is capable of lawful use without alteration, addition or 

adaptation.  

 

Moreover we can see no rational basis for the "whole machine" point. Why should a device to 

which a part can be readily added to make it fall within the claim be a "means essential" but a 

device from which a part can readily be removed or replaced to make it fall within the claim not 

be such a means?»
86 

 

Det er på det rene at ordlyden også omfatter nøytrale midler.
87

 Det er vanskelig å se 

noen grunner til at et komplett, ikke-inngripende produkt, skal behandles annerledes 

enn andre midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområder. Som påpekt av 

retten, vil kunnskapskravet, samt særregelen for varer som vanligvis forekommer i 

handelen, begrense i hvilken utstrekning slike midler rammes av bestemmelsen. Dette 

taler for at et komplett, ikke-inngripende produkt kan utgjøre et middel etter patl. § 3 
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annet ledd. Midler som i kombinasjon med andre deler kan danne et inngripende 

produkt, vil dermed rammes likt som midler som ved å fjerne eller bytte ut en 

komponent vil danne et inngripende produkt. 

 

Også ikke-fysiske midler som et datamaskinprogram vil kunne utgjøre et middel i 

lovens forstand.
88

 Dette ble fastslått av Høyesterett i dommen inntatt i Rt. 2009 s. 1665 

(SINTEF). Saken gjaldt spørsmålet om forskningsstiftelsen SINTEF hadde begått 

middelbart patentinngrep ved å overlevere et dataprogram brukt til fisketelling til 

oppdragsgiveren i et forskningsprosjekt.
89

 Ved spørsmålet om datamaskinprogrammet 

utgjorde et middel uttalte Høyesterett følgende: 

 

«SINTEF leverte ved dette fra seg noe mer enn ren informasjon i form av testresultater fra 

forsøkene, anvisninger på hvordan fisketelleren skulle brukes, algoritmer eller lignende. 

Datamaskinprogrammet utgjorde selve styringsenheten i fisketelleren og må anses som et 

middel – et verktøy – til å utøve oppfinnelsen.»
90

 

 

Høyesteretts avgjørelse samsvarer med Cranway v. Playtech som gjaldt spørsmål om 

gyldigheten av og inngrep i et patent på et internettbasert dataspill.
91

 Retten uttalte her 

at en programvare var å anse som et middel. Hvordan programvaren ble levert, for 

eksempel på en CD eller via nedlastning, var uten betydning for dette spørsmålet.
92

 

Videre var det irrelevant at leverandøren leverte programvaren til en mellommann, som 

så leverte en kopi av denne programvaren til sluttbrukeren, slik at den endelige 

mottakerens middel var en kopi av det leverte middel. Dette måtte etter rettens mening 

også gjelde dersom det leverte middel var et virus eller en bakteriekultur. I slike tilfeller 

vil cellene som utgjør midlet fornye seg og dø. Levering gjennom en mellommann vil 

kunne innebære at sluttbrukeren ikke mottar de samme cellene som opprinnelig ble 

levert, selv om disse er genetisk identiske. Leverandøren ville etter rettens mening i 
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slike tilfeller likevel kunne holdes ansvarlig for middelbart patentinngrep.
93

 Det samme 

synes å følge av Menashe v. Hill som, uten uttrykkelig å ta stilling til spørsmålet, 

indikerer at et datamaskinprogram, som ble levert på en CD, var å anse som et middel.
94

 

 

Som det fremgår av den ovenfor siterte uttalelsen la Høyesterett i SINTEF-dommen 

vekt på at det dreide seg om noe mer enn ren informasjon. Det kan likevel neppe 

utelukkes at ren informasjon i visse tilfeller kan utgjøre et middel i patl. § 3 annet ledds 

forstand.
95

 Begrepet må imidlertid trolig, slik Høyesterett fremholder, avgrenses mot 

rene anvisninger for utøvelse av oppfinnelsen.
96

 

 

I Agilent v. Waters Corp ble det reist spørsmål om en veiledning i en instruksjons-

manual for bruk av et pumpeapparat utgjorde et middel.
97

 Patentet gjaldt et apparat for 

pumping av væske under høyt trykk til bruk ved væskekromatografi. Agilents apparat 

var kjennetegnet ved at den automatisk justerte forholdet mellom pumpens ulike variab-

ler for å oppnå ønsket strømning av væsken. Waters’ apparat var derimot avhengig av at 

variablene ble justert manuelt. Instruksjonsmanualen til apparatet inneholdt imidlertid 

anbefalte innstillinger. Ved å følge disse kunne brukeren oppnå tilnærmet samme for-

hold mellom variablene som Agilents maskin automatisk sørget for. Disse innstillingene 

kunne så lagres elektronisk. Agilent anførte at en slik brukerveiledning måtte anses som 

et «middel» og at leveringen av denne informasjonen i brukermanualen utgjorde et 

middelbart patentinngrep. Anførselen førte ikke frem. Retten begrunnet avgjørelsen 

med at patentet gjaldt et produkt og ikke en fremgangsmåte og fremholdt at man ikke 

kan gjøre en manuell girkasse om til en automatisk girkasse ved å instruere sjåføren om 

når vedkommende må skifte gir. Selv om variablene ble justert slik at de oppnådde 

samme resultat, var apparatet ikke omfattet av Agilents patent, ettersom denne var 
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kjennetegnet av at den automatisk justerte forholdet mellom variablene.
98

 Begrunnelsen 

ser etter dette ut til å være at den etterfølgende bruken av apparatet dermed ikke var en 

utøvelse av den patenterte oppfinnelse. Retten tok altså ikke stilling til om en slik an-

visning i andre tilfelle kan utgjøre et middel.
99

 Bestemmelsens øvrige vilkår, særlig vil-

kåret om at midlet må vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen, vil trolig begrense i hvilken 

utstrekning en anvisning på utøvelse av oppfinnelsen eventuelt kan utgjøre et middel. 

Dersom tilbud eller levering av en ren anvisning for utøvelse av en oppfinnelse skal 

utgjøre et middelbart patentinngrep, må den trolig inneholde noe mer enn den informa-

sjonen som er angitt i patentkravet. 

 

3.4 Midlene må være egnet for utøvelse av oppfinnelsen 

Det er et vilkår at midlene er «egnet … for slik utnyttelse». «Slik utnyttelse» viser som 

tidligere nevnt tilbake til «å utøve oppfinnelsen». Det er altså et vilkår at midlene er 

«egnet» for å utøve handlinger som utgjør en direkte utnyttelse av oppfinnelsen etter 

patl. § 3 første ledd.
100

 Kravet om at disse handlingene må finne sted «her i riket» be-

handles under kapittel 7. Art. 26 CPC krever at midlene er «suitable … for putting that 

invention into effect». Spørsmålet om midlenes egnethet er etter begge bestemmelsers 

ordlyd et krav til midlenes funksjonalitet, som må avgjøres etter en objektiv vurdering 

av de aktuelle midler.
101

 Vilkåret skiller seg således fra det subjektive kravet om at mid-

lene må være «bestemt» for slik utnyttelse.
102
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Ordlyden omfatter som nevnt midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområ-

der.
103

 Kravet om egnethet innebærer med dette ikke at midlene utelukkende må være 

egnet for utnyttelse av denne.
104

 Hvis så er tilfelle vil imidlertid vilkåret trolig være 

oppfylt. En sak fra Stockholms tingsrätt kan i denne sammenhengen være illustreren-

de.
105

 Saken gjaldt et spørsmål om det var skjedd inngrep i to patenter på et låsesystem, 

bestående av en sylinderlås og tilhørende nøkkel, lisensiert til en leverandør av låser og 

sikkerhetssystemer. Saksøkte, en låsesmed, hadde produsert to nøkler i henhold til pa-

tentet, som utelukkende var utformet for bruk i det patenterte låsesystem. Tingsrätten 

fant at salget av nøklene utgjorde et middelbart patentinngrep. Med hensyn til spørsmå-

let om nøklene var egnet og bestemt for utøvelse av oppfinnelsen fant retten det til-

strekkelig å vise til fraværet av et alternativt anvendelsesområde for nøklene, i lys av 

dette var det «uppenbart att dessa är lämpade och avsedda att användas vid utövande av 

uppfinningen».
106

 

 

Det samme må gjelde dersom leveringen faktisk har ledet til en etterfølgende utøvelse 

av oppfinnelsen. Selv der midlene også har ikke-inngripende anvendelsesområder og 

det ikke er påvist et etterfølgende direkte inngrep vil spørsmålet om egnethet trolig sjel-

den by på store vanskeligheter. Etter ordlyden er enhver form for egnethet tilstrekkelig 

til å anse vilkåret oppfylt. 

 

3.5 Midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen 

Videre er det et vilkår at midlene «er … bestemt for slik utnyttelse». Dette må som 

nevnt forstås som en henvisning til utnyttelsesformene omfattet av bestemmelsens 

første ledd.
107

 I tillegg fremgår det av sammenhengen at en eventuell senere utnyttelse 

må finne sted «her i riket». Denne territorielle begrensningen behandles under kapittel 

                                                 

 

103
 Se punkt 3.1. 

104
 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 196; Til 

sammenligning oppstiller den amerikanske patentlovens bestemmelse om «contributory infringement» 
i 35 U.S.C. § 271 (c) et krav om at midlene må være «especially made or especially adapted for use in an 
infringement of such patent». 
105

 Mål nr. T 27256-05, Stockholms tingsrätts dom av 12.10.2006. 
106

 Ibid. s. 7. 
107

 Se punkt 3.2. 



 32 

7. Den korresponderende bestemmelsen i art. 26 CPC oppstiller som krav at midlene 

«are … intended for putting that invention into effect». Etter begge bestemmelsers 

ordlyd dreier det seg om et krav til midlenes tilsiktede bruk. Patentlovens forarbeider er 

imidlertid tause med hensyn til begrepets nærmere innhold. 

 

Formuleringen åpner for to ulike tolkninger. Den kan enten tolkes som et objektivt krav 

om at midlene etter sin funksjonalitet må være tilsiktet utøvelse av oppfinnelsen, for 

eksempel ved at de er spesielt tilpasset for slik utnyttelse, eller et subjektivt krav om at 

noen i leveringskjeden har til formål å anvende midlene på en måte som innebærer en 

direkte utnyttelse av oppfinnelsen.
108

 Førstnevnte tolkningsalternativ harmonerer dårlig 

med det klare utgangspunktet om at «midler» i bestemmelsens forstand også omfatter 

nøytrale midler – altså midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområder.
109

 

Videre ville en slik forståelse av vilkåret gi liten mening ettersom kravet om midlenes 

egnethet må leses som et objektivt krav til midlenes funksjonalitet.
110

 Ordlyden tilsier 

etter dette at sistnevnte tolkningsalternativ må legges til grunn. At midlene også har 

ikke-inngripende anvendelsesområder utelukker altså ikke at tilbudet eller leveringen 

rammes av bestemmelsen.  

 

Som det vil fremgå av det følgende ser dette ut til å være lagt til grunn i tysk og engelsk 

rettspraksis. I Cranway v. Playtech ble dette uttrykt på følgende måte:  

 

«Whether means are suitable for putting an invention into effect must be a purely objective test. 

But whether they are intended to put an invention into effect cannot be wholly objective. Only 

human beings can have intentions, although their intentions may be attributed to other legal 

persons, according to rules of attribution. Thus this limb of the test must depend on the 

subjective intention of someone.»
111

 

 

I motsetning til kravet om egnethet må dette vilkåret dermed ikke forstås som et 

objektivt krav til midlenes funksjonalitet, men som et subjektivt krav til noens formål. 
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Midlenes funksjonalitet vil likevel kunne få betydning ved at vilkåret trolig anses 

oppfylt der midlene utelukkende er egnet for utnyttelse av oppfinnelsen.
112

 Det er altså 

nettopp der de aktuelle midlene også har ikke-inngripende anvendelsesområder at 

kravet om at midlene må være bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen kan være 

avgjørende. 

 

3.5.1 Av hvem må midlene være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen, og 

når må dette formålet foreligge? 

Tolkningen av vilkåret om at midlene må være «bestemt» for utøvelse av oppfinnelsen 

som et subjektivt krav til noens formål reiser nye spørsmål. For det første oppstår det et 

spørsmål om av hvem midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen. De 

aktuelle subjektene er tilsynelatende tilbudsgiveren eller leverandøren, den direkte 

mottakeren eller en person lenger ut i leveringskjeden – sluttbrukeren. Etter patl. § 3 

annet ledd er det et krav at «leverandøren eller tilbudsgiveren vet, eller det etter 

omstendighetene er åpenbart at de [midlene] er egnet og bestemt for slik utnyttelse». 

Når kravet ses i sammenheng med bestemmelsens kunnskapskrav, fremgår det av 

ordlyden at bestemmelsen ikke kan leses som et krav om at tilbudsgiveren eller 

leverandøren må ha til formål å benytte midlene til en direkte utnyttelse av 

oppfinnelsen. Det synes også å være enighet i europeisk praksis om at en slik tolkning 

av vilkåret må legges til grunn.
113

 Problemstillingen blir etter dette om formålet om å 

utøve oppfinnelsen må foreligge hos den direkte mottakeren av midlene, eller om det er 

tilstrekkelig at et slikt formål finnes hos sluttbrukeren. 

 

                                                 

 

112
 Se punkt 3.4; Dette vil også kunne få betydning for spørsmålet om kunnskapskravet er oppfylt, se 

kapittel 4. 
113

 Se eksempelvis KCI Licensing v. Smith & Nephew [2010] EWHC 1487 (Pat), avsnitt 200: «It is implicit in 
this reasoning that the relevant intention is not that of the supplier. In my judgment this is correct. 
Section 60(2) makes it clear that there can be infringement not merely if the supplier knows that the 
means are intended to put the invention into effect, but also if that would be obvious to a reasonable 
person in the circumstances. That is inconsistent with a requirement of intention on the part of the 
supplier.»; Se også Cranway v. Playtech [2009] EWHC 1588 (Pat), avsnitt 156; Grimme Landmaschi-
nenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 108; Dette er også lagt til grunn 
av Peter Mes, «Indirect patent infringement», IIC, 1999 30(5) s. 531-537 (s. 535): «Ultimately, this can 
only be carried out by the recipient of the delivery or offer.» 



 34 

For det andre oppstår det et spørsmål om når dette formålet må foreligge. Etter patl. § 3 

annet ledd er det et krav at midlene «er» bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen. Det 

korresponderende vilkåret i art. 26 CPC krever at midlene «are … intended for putting 

that invention into effect». Ordlyden trekker etter dette i retning av at formålet om å 

utøve oppfinnelsen, enten dette foreligger hos den direkte mottakeren eller hos en 

sluttbruker, må foreligge på tidspunktet for tilbudet eller leveringen. Som vi skal se kan 

det imidlertid argumenteres for at en mindre streng ordlydsfortolkning bør legges til 

grunn. 

 

De ovennevnte spørsmålene har ikke dukket opp i norsk rettspraksis. I europeisk 

rettspraksis foreligger det eksempler på avgjørelser i begge retninger. Avgjørelsen i 

Grimme v. Scott tilbyr en løsning på begge spørsmål. I denne saken kom Court of 

Appeal til at det ikke er nødvendig å påvise et slikt formål hos den direkte mottaker, 

men at et fremtidig formål hos en fremtidig sluttbruker er tilstrekkelig til å oppfylle 

bestemmelsens krav.
114

 Som det vil fremgå av det følgende ser tolkningen i Grimme v. 

Scott ut til å gi uttrykk for gjeldende engelsk rett. Hvorvidt avgjørelsen kan sies å gi 

uttrykk for en ensartet europeisk oppfatning er imidlertid usikkert.  

 

I Grimme v. Scott foretok Court of Appeal en vurdering av ovennevnte spørsmål i lys av 

både engelsk og tysk praksis. Ved vurderingen tok retten utgangspunkt i Cranway v. 

Playtech der det i et obiter dictum ble uttalt at midlene måtte være bestemt for 

utnyttelse av den direkte mottaker av midlene.
115

 Saksøkte hadde i denne saken anført at 

vilkåret måtte tolkes slik at i en situasjon der A leverer midler som vedrører noe 

vesentlig i oppfinnelsen til mottaker B, som så utnytter oppfinnelsen uten å være 

berettiget til dette, vil As levering utgjøre et inngrep. Men hvis A leverer nevnte midler 

til B, som så leverer disse videre til C, og det kun er C som utnytter oppfinnelsen uten å 

være berettiget til dette, vil B kunne holdes ansvarlig for inngrep, mens A går fri.
116
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Som begrunnelse for dette standpunktet ble det vist til bestemmelsens vilkår om at 

midlene må tilbys eller leveres til en som «ikke er berettiget» til å utnytte 

oppfinnelsen.
117

 En løsning der et formål hos en person lenger ut i leveringskjeden var 

tilstrekkelig ville etter saksøktes syn medføre at der A leverer midler som vedrører noe 

vesentlig i oppfinnelsen til B, som leverer midlene videre til C, og C er berettiget til å 

utnytte oppfinnelsen, vil Bs levering ikke utgjøre et inngrep, som følge av at C er 

berettiget, mens A vil kunne holdes ansvarlig for å levere midlene til B. Retten var enig 

i saksøktes anførsel om at et slikt resultat ville være uheldig.
118

  

 

Denne tolkningen ble uttrykkelig fraveket av Court of Appeal, da spørsmålet på nytt 

reiste seg i Grimme v. Scott. Retten kom her til at det ikke er et krav at formålet må 

påvises hos den direkte mottaker, men at vilkåret er oppfylt der et slikt formål finnes 

hos sluttbrukeren.
119

 

 

Dersom dette legges til grunn må vilkåret være oppfylt der det på tidspunktet for 

tilbudet eller leveringen kan påvises at en sluttbruker har til formål å benytte midlene til 

en direkte utnyttelse av oppfinnelsen. På tidspunktet for tilbudet eller leveringen vil det 

imidlertid ikke alltid foreligge en identifisert sluttbruker. Dermed oppstår det et 

spørsmål om et slikt formål må foreligge på tidspunktet for tilbudet eller leveringen, 

eller om midlene kan bli bestemt for utøvelse av oppfinnelsen på et senere tidspunkt. 

 

Dette spørsmålet ble berørt i Qualcomm v. Nokia.
120

 Retten uttalte her at spørsmålet om 

vilkåret var oppfylt ville være vanskelig å avgjøre der det på tidspunktet for tilbudet 

eller leveringen kun forelå en mulighet for at mottakeren ville begå et patentinngrep.
121

 

Det var imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet.
122

 Retten nøyde seg 
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derfor med å fastslå det ovennevnte utgangspunktet om at vilkåret måtte være oppfylt 

der det på tidspunktet for tilbudet eller leveringen forelå en konkret plan hos mottakeren 

om å utøve oppfinnelsen: 

 

«Clearly there can (and in fact almost always will) be a gap in time between the supply of the 

essential means and the putting of the invention into effect. If A supplied B with essential means 

knowing that the means were suitable for incorporating into an infringing apparatus and 

knowing that three months later B plans to incorporate them into an infringing system, then A 

knows that the means are suitable for putting and are intended to put the invention into effect. It 

does not matter if B subsequently changes his mind: infringement has already occurred.»
123

 

 

Forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt vil det i et slikt tilfelle foreligge et middelbart 

patentinngrep selv om mottakeren senere ombestemmer seg. På denne bakgrunn har det 

motsetningsvis vært hevdet at det ikke foreligger et middelbart patentinngrep der 

midlene først blir bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen etter leveringstidspunktet.
124

 

Som det vil fremgå av det følgende kan denne slutningen, i hvert fall for engelsk retts 

vedkommende, ikke opprettholdes ved siden av Court of Appeals uttalelser i Grimme v. 

Scott. 

 

I Grimme v. Scott ble det anført at det var tilstrekkelig at det på tidspunktet for tilbudet 

eller leveringen var sannsynlig at noen sluttbrukere ville ha til formål å utøve 

oppfinnelsen.
125

 Til tross for at bestemmelsen etter ordlyden krever at midlene «er» 

bestemt, fant retten at et slikt fremtidig formål var tilstrekkelig. Avgjørende var altså 

ikke at midlene av en identifisert mottaker var bestemt for utøvelse av oppfinnelsen, 

men hvorvidt et slikt formål hos en fremtidig sluttbruker fremsto som sannsynlig på 

tidspunktet for tilbudet eller leveringen.
126

 Retten kalte denne tolkningen «the 

inherently probable view». Hvorvidt et slikt fremtidig formål var sannsynlig måtte etter 

rettens syn avgjøres etter «the usual standard of balance of probabilities». Med denne 
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formuleringen siktes det til det som gjerne omtales som «the ordinary civil standard of 

proof», som krever at «the occurrence of the fact in question was more likely than 

not».
127

 Det må altså foreligge sannsynlighetsovervekt for at noen sluttbrukere vil ha til 

formål å utøve oppfinnelsen. 

 

Uttalelsene i Grimme v. Scott ble referert og lagt til grunn av Court of Appeal under 

ankebehandlingen av ovennevnte KCI Licensing v. Smith & Nephew.
128

 Patentet gjaldt 

en anordning for tapping av betennelsesvæske under vakuumbehandling av åpne sår. 

Patentet omfattet en slange for tapping av væske og en beholder som væsken ble tappet 

i. Slangen var videre utstyrt med en klemme som hindret lekkasje når beholderen som 

væsken ble tappet i skulle kobles fra slangen. Smith & Nephew solgte en anordning 

som ikke inneholdt en slik klemme. KLI anførte imidlertid at helsepersonell ville 

benytte en klemme ved anvendelse av Smith & Nephews produkt og at det leverte 

produktet følgelig var «bestemt» for utnyttelse av KLI Licensings oppfinnelse.  

 

I underinstansen hadde retten funnet at det var sannsynlig at helsepersonell ville benytte 

en klemme ved bruk av Smith & Nephews produkt. At disse på eget initiativ etter at 

salget var gjennomført bestemte seg for dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til å 

tilfredsstille kravet om at midlene var bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen. Dette 

formålet måtte i følge underinstansen foreligge på tidspunktet for salget. Når dette ikke 

var tilfellet utgjorde salget ikke et middelbart patentinngrep.
129

  

 

Under ankebehandlingen av saken ble denne tolkningen uttrykkelig fraveket av Court of 

Appeal, som fremholdt: «There is no requirement that the ultimate users must have 

decided to use the means to put the invention into effect at the time they first take 

possession of the means. The relevant intention may be formed at a later time.»
130

 

Under henvisning til Grimme v. Scott fremholdt retten at Smith & Nephews salg 
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utgjorde et middelbart patentinngrep nettopp fordi det var sannsynlig at helsepersonell 

som benyttet produktet fra tid til annen ville anvende en klemme for å hindre lekkasje: 

 

«Application of these principles to the facts as found by the judge leads to only one conclusion. 

S&N have infringed because it is probable that from time to time some medical personnel using 

the GO system have clamped the end of the inlet tube when changing the canister. Further, it 

would have been obvious to a reasonable person supplying GO canisters that that this would be 

likely to occur.»
131

 

 

Avgjørende var altså at et slikt formål hos en fremtidig sluttbruker fremsto som 

sannsynlig på tidspunktet for salget. For å underbygge sin konklusjon viste retten i 

Grimme v. Scott til at en slik løsning var lagt til grunn i tysk rettspraksis.
132

 Court of 

Appeal fant støtte for sitt syn i de tyske høyesterettsavgjørelsene 

Haubenstretchautomat, Luftheizgerät og Deckenheizung.
133

 Sistnevnte sak gjaldt et 

patent på et varmesystem med metallplater og en støttekonstruksjon for disse, bestående 

av fleksible rør, som fungerte som varme- eller kjøleelementer. I henhold til patentet 

skulle rørene plasseres løst på metallplatene. Saksøkte leverte rør som kunne plasseres 

på metallplater på den i patentkravet angitte måte. Retten fant at leveringen utgjorde et 

middelbart patentinngrep. Med hensyn til spørsmålet om leverandøren visste at midlene 

var bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen, uttalte retten at vilkåret var oppfylt der det 

for leverandøren, objektivt sett etter omstendighetene, forelå en tilstrekkelig sikker 

forventning om at kjøperen ville benytte de leverte midler til et patentinngripende 

formål.
134

 Det var altså sannsynligheten for et fremtidig formål hos kjøperen som var 

avgjørende. Court of Appeal tolket dette dit hen at kjøperen ikke nødvendigvis måtte 

være den direkte mottaker, men også kunne være sluttbrukeren.
135

 Hva som lå i kravet 

om en tilstrekkelig sikker forventning ble imidlertid ikke problematisert av retten.  

                                                 

 

131
 Ibid. avsnitt 55. 

132
 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 120. 

133
 Ibid. avsnitt 122; BGH 09.01.2007 GRUR 2007, 679 (Haubenstrecthautomat); BGH 10.10.2000 GRUR 

2001, 228 (Luftheizgerät); BGH 13.06.2006 GRUR 2006, 839 (Deckenheizung). 
134

 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 124: «… a 
sufficiently certain expectation exists that the buyer will intend to use the offered or delivered devices 
for patent-infringing purposes.»; BGH 13.06.2006 GRUR 2006, 839 (Deckenheizung), dommens avsnitt 
22: «… die hinreichend sichere Erwartung besteht …». 
135

 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 125. 



 39 

 

Med KCI Licensing v. Smith & Nephew ser løsningen som Grimme v. Scott gir 

anvisning på ut til å gi uttrykk for gjeldende engelsk rett. Med hensyn til spørsmålet om 

av hvem midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen, la Court of Appeal til 

grunn at det ikke er nødvendig å påvise et slikt formål hos den direkte mottaker, men at 

et slikt formål hos en sluttbruker er tilstrekkelig. Med hensyn til spørsmålet om når 

dette formålet må foreligge, la retten til grunn at det ikke var nødvendig å påvise et slikt 

formål på tidspunktet for tilbudet eller leveringen. Avgjørende er om et slikt formål hos 

en fremtidig sluttbruker fremstår som mer sannsynlig enn ikke på tidspunktet for salget. 

Etter engelsk rett ser det dermed ikke ut til foreligge noe krav om at formålet må 

komme til uttrykk på en bestemt måte. Alle omstendigheter må trolig tas i betraktning 

ved vurderingen av om et slikt fremtidig formål fremstår som sannsynlig.  

 

Som det fremgår av avgjørelsen pretenderer Grimme v. Scott å være i overensstemmelse 

med tysk rettspraksis.
136

 De avgjørelsene som retten trekker frem ser imidlertid ikke ut 

til å gi et like klart uttrykk for den samme oppfatningen som Court of Appeal legger til 

grunn, særlig når det gjelder hvilken grad av sannsynlighet som kreves. Det kan på 

denne bakgrunn vanskelig sies å foreligge en ensartet europeisk praksis med hensyn til 

kravet om at midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen. 

 

Gode grunner taler imidlertid for å legge denne løsningen til grunn ved anvendelsen av 

patl. § 3 annet ledd. Som påpekt av Court of Appeal harmonerer løsningen i Grimme v. 

Scott best med det faktum at bestemmelsen også rammer tilbud. På det tidspunktet 

tilbudet fremmes vil det ikke alltid foreligge en identifisert mottaker og dermed heller 

ikke et formål om å utøve oppfinnelsen hos denne.
137

 Selv om det finnes en identifisert 

direkte mottaker vil et krav om at denne må ha til formål å utøve oppfinnelsen få den 
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uheldige konsekvens at levering til underleverandører eller andre mellommenn ikke 

rammes av bestemmelsen.
138

 

 

Videre må denne løsningen ses i sammenheng med kunnskapskravet. Det burde ikke 

frita for ansvar at formålet om utnyttelse av oppfinnelsen foreligger lengre ut i 

leveringskjeden, dersom det for tilbudsgiveren eller leverandøren allerede på 

tidspunktet for tilbudet eller leveringen «etter omstendighetene er åpenbart» at midlene 

vil bli bestemt for slik utnyttelse. Endelig vil en slik forståelse av vilkåret bidra til å 

realisere bestemmelsens formål slik dette har kommet til uttrykk i forarbeidene, nemlig 

at patenthaveren i en viss utstrekning på et tidlig stadium gis en mulighet til å kunne 

gripe inn mot handlinger som senere kan lede til direkte patentinngrep.
139

 

 

3.5.2 En de minimis-terskel for middelbart patentinngrep? 

Det har vært reist et spørsmål om det kan oppstilles en de minimis-terskel for 

middelbart patentinngrep.
140

 Middelbart patentinngrep er ikke betinget av at det faktisk 

skjer en etterfølgende direkte utnyttelse, men det kan stilles spørsmål om det må være 

sannsynlighetsovervekt for at midlene vil bli bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen av 

et visst antall sluttbrukere. Med andre ord at den etterfølgende utnyttelsen som tilbudet 

eller leveringen av midlene tilrettelegger for må være av et visst omfang. 

 

Sett i sammenheng med kunnskapskravet ser de ovennevnte avgjørelsene ut til å løse 

dette spørsmålet. Som det fremgår av 3.5.1 er det, dersom den engelske løsningen 

legges til grunn, tilstrekkelig at det på tidspunktet for tilbudet eller leveringen er 

sannsynlighetsovervekt for at de aktuelle midler av en fremtidig sluttbruker vil bli 

bestemt for utøvelse av oppfinnelsen. I tillegg oppstiller patl. § 3 annet ledd et krav om 

at tilbyderen eller leverandøren visste dette eller at dette etter omstendighetene var 

åpenbart. Levering av midler som setter mottakeren i stand til å utøve oppfinnelsen, 

rammes altså ikke som et middelbart patentinngrep dersom den aktuelle utnyttelsen 
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etter omstendighetene ikke var åpenbar for leverandøren på tidspunktet for leveringen. 

Kriteriene avgrenser på denne måten bestemmelsens anvendelsesområde mot avvikende 

bruk av de leverte midler, ettersom slik bruk typisk vil være av et begrenset omfang, og 

dermed ikke fremstå som åpenbar på tidspunktet for tilbudet eller leveringen. 

 

3.5.3 Oppsummering 

Både tysk og engelsk praksis ser ut til å legge til grunn at det ikke er et krav at midlene 

av den direkte mottaker «er … bestemt» for utnyttelse av oppfinnelsen. Det er 

tilstrekkelig at midlene er bestemt for å utøve oppfinnelsen av en person i enden av 

leveringskjeden – sluttbrukeren.
141

 Dersom løsningen i Grimme v. Scott legges til grunn 

trenger dette formålet imidlertid ikke å være et konkret formål hos en identifisert 

sluttbruker. Dermed er det ikke et krav at formålet må foreligge på tidspunktet for 

tilbudet eller leveringen. Kravet om at midlene må være bestemt for utnyttelse av 

oppfinnelsen må anses oppfylt dersom det på tidspunktet for tilbudet eller leveringen er 

sannsynlighetsovervekt for at de aktuelle midler av en fremtidig sluttbruker vil bli 

bestemt for utøvelse av oppfinnelsen.
142

 

 

3.6 Midlene må vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen 

Ansvar etter patl. § 3 annet ledd er betinget av at de aktuelle midlene «vedrører noe 

vesentlig i oppfinnelsen». Forarbeidene taler om midler «som vedrører et vesentlig 

element i oppfinnelsen», men går ikke inn på hva som ligger i dette kravet.
143

 Art. 26 

CPC benytter formuleringen «means relating to an essential element of that invention» 

uten videre bidrag til avklaring.  

 

Begrepet «oppfinnelse» slik det er anvendt i patl. § 3, angir som nevnt den bestemte 

tekniske løsning som er beskyttet ved et patent - patentets gjenstand.
144

 Hva som utgjør 
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patentets gjenstand må avgjøres etter en tolkning av patentkravet. På denne bakgrunn 

må kravet om at midlene må «vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen» forstås som et krav 

om at midlene må vedrøre noe vesentlig, et vesentlig element, i oppfinnelsen slik denne 

er angitt i patentkravet. 

  

Vilkåret reiser etter dette to hovedspørsmål. For det første oppstår det et spørsmål om 

hva som skal til for at et element i oppfinnelsen skal anses som «vesentlig». Dette 

spørsmålet behandles under 3.6.1. For det andre må det avgjøres hva som ligger i kravet 

om at midlet «vedrører» dette elementet.
145

 Dette spørsmålet behandles under 3.6.2. 

 

3.6.1 Hva skal til for at et element i oppfinnelsen kan anses som 

«vesentlig»? 

Tilføyelsen av ordet «vesentlig» tilsier at ikke et hvert element i oppfinnelsen 

nødvendigvis oppfyller bestemmelsens krav. Spørsmålet blir etter dette hvor grensen 

skal trekkes. Det har vært anført at det ikke er tilstrekkelig at det leverte middel er 

nødvendig for utøvelsen av oppfinnelsen, men at dette midlet i tillegg må vedrøre 

elementer som er nye og karakteristiske for denne.
146

 Mot en slik tolkning kan det 

innvendes at det er kombinasjonen av de i patentkravet angitte elementer som utgjør 

oppfinnelsen, og at det er denne helheten som er beskyttet ved patentet. På denne 

bakgrunn kan det argumenteres for at samtlige elementer i patentkravet, i hvert fall som 

et utgangspunkt, må antas å være vesentlige for oppfinnelsen.
147

 

 

I ovennevnte Rt. 2009 s. 1665 (SINTEF) fikk Høyesterett ikke anledning til å vurdere 

om dette vilkåret var oppfylt.
148

 I øvrig europeisk praksis synes det å være enighet om 

at ikke alle de i patentkravet angitte elementer nødvendigvis må anses som vesentlige. 
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Med hensyn til spørsmålet om hvor grensen skal trekkes avtegner den foreliggende 

praksis derimot ikke et entydig bilde. 

 

I saken Sara Lee v. Intergro opprettholdt Nederlands høyesterett Hoge Raad en 

underrettsavgjørelse som fastslo at midlene, for å anses for å vedrøre noe vesentlig i 

oppfinnelsen, måtte vedrøre et element i den delen av oppfinnelsen som skilte den fra 

teknikkens stand.
149

 Selskapet Sara Lee hadde patent på en anordning til bruk i en 

kaffemaskin, bestående av en beholder og en pilleformet kapsel av filterpapir, fylt med 

kaffe. Intergro solgte pilleformede kapsler som angitt i patentkravet til bruk i den 

patenterte beholderen solgt av Sara Lee. Spørsmålet var om kapslene måtte anses som 

midler som vedrørte noe vesentlig i oppfinnelsen, slik at Intergros salg av dem utgjorde 

et middelbart patentinngrep. 

 

Retten mente at beholderen var et middel som vedrørte noe vesentlig i oppfinnelsen, 

ettersom det var dette elementet som skilte oppfinnelsen fra teknikkens stand. Kapselen 

var derimot ikke et slikt element. En kapsel som passet i beholderen og som var 

nødvendig for utøvelsen av oppfinnelsen kunne derfor etter rettens syn ikke anses som 

vesentlig.
150

 

 

En slik tolkning som Nederlands høyesterett ga anvisning på i Sara Lee v. Intergro 

hadde noen år tidligere blitt avvist av Oberlandesgericht Düsseldorf i DI BV v. HS.
151

 

Retten fastslo her uttrykkelig at det ikke var et krav at midlene, for å vedrøre noe 

vesentlig i oppfinnelsen, måtte vedrøre et element i den delen av oppfinnelsen som 

skilte den fra teknikkens stand.
152

 Midlene kunne etter dette være deler som i seg selv 

allerede var kjent, dersom disse ble brukt i en patentert kombinasjon og disse vedrørte 
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noe vesentlig i denne kombinasjonen. Hvorvidt det aktuelle midlet vedrørte noe 

vesentlig i oppfinnelsen eller ikke, måtte bero på en tolkning av patentkravet. 

Avgjørende måtte etter rettens syn være om midlene vedrørte noe vesentlig eller kun 

var av underordnet betydning for oppfinnelsen.
153

 

 

Den tyske høyesterett BGH har senere presisert dette kravet og lagt til grunn en vid 

forståelse av hva som utgjør midler som vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen. I 

Flügelradzäler fastslo retten at det er tilstrekkelig at det aktuelle midlet er egnet til å 

samvirke funksjonelt med et av elementene angitt i patentkravet.
154

 

 

Det aktuelle patentet gjaldt et måleinstrument som blant annet kunne måle vannforbruk. 

Måleinstrumentet besto av et hus og en utskiftbar målekapsel. Målekapselen besto av en 

målekopp, et skovlhjul og en måler. Patentkravet omfattet det komplette 

måleinstrumentet. Det nye og karakteristiske for oppfinnelsen var designen av huset 

som sørget for at vannet strømmet jevnt gjennom måleren. Saksøkte solgte målekapsler 

tilpasset et slikt hus angitt i patentkravet. Saksøker anførte at leveringen av disse 

målekapslene utgjorde et middelbart patentinngrep. Saksøkte bestred dette og anførte 

blant annet at målekapselen ikke kunne vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen ettersom 

det ikke var målekapselen, men selve huset som utgjorde det nye og karakteristiske for 

oppfinnelsen. 

 

Ved bedømmelsen av hva som utgjorde et middel som vedrørte et vesentlig element i 

oppfinnelsen foretok retten en vurdering i to trinn. For det første vurderte den 

sammenhengen mellom midlet og oppfinnelsen, nærmere bestemt hva som ligger i at 

midlet må «vedrøre» et vesentlig element i oppfinnelsen (se 3.6.2). For det andre 

vurderte den om det aktuelle elementet i oppfinnelsen var «vesentlig». 

 

                                                 

 

153
 Ibid. 

154
 BGH 04.05.2004 GRUR 2004, 758 (Flügelradzähler); Engelsk oversettelse i IIC, 2005 36(8) s. 963-971; 

Se også omtale i Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 328-329. 
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Med hensyn til sistnevnte spørsmål fremholdt retten at ethvert element angitt i 

patentkravet måtte anses som vesentlig.
155

 Hvorvidt dette elementet var med på å skille 

oppfinnelsen fra teknikkens stand var følgelig irrelevant. 

 

Dette utgangspunktet har senere blitt opprettholdt av BGH i sakene Pipettensystem og 

Rohrschweißverfahren fra 2007.
156

 I førstnevnte sak ble det imidlertid presisert at et 

element angitt i patentkravet likevel kan anses som ikke-vesentlig, dersom det er av helt 

underordnet betydning for den tekniske løsning som oppfinnelsen gir anvisning på.
157

 

Denne tolkningen av vilkåret ble videreført i Rohrschweißverfahren. Under henvisning 

til Flügelradzäler og Pipettensystem fremholdt BGH at spørsmålet om hva som utgjør 

midler som vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen må avgjøres i lys av patentets 

gjenstand. Ettersom patentkravet definerer patentets gjenstand vil samtlige av de i 

patentkravet angitte elementer anses som vesentlige, med mindre de unntaksvis ikke 

bidrar til å løse det tekniske problem som oppfinnelsen løser. Følgelig måtte en 

anordning angitt i et fremgangsmåtepatents patentkrav anvendt for å utføre 

fremgangsmåten, som hovedregel anses for å vedrøre et vesentlig element i 

oppfinnelsen.
158

 

 

                                                 

 

155
 BGH 04.05.04 GRUR 2004, 758 (Flügelradzähler) (dommens side 14); IIC, 2005 36(8) s. 963-971 (s. 

967). 
156

 BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 769 (Pipettensystem) og BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 773 
(Rohrschweißverfahren); Engelsk oversettelse av Rohrschweißverfahren i IIC, 2008 39(1) s. 106-113. 
157

 BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 769 (Pipettensystem), avsnitt 20: «Allerdings kann ein Merkmal, das für 
die technische Lehre der Erfindung von völlig untergeordneter Bedeutung ist, als nicht-wesentliches 
Element der Erfindung anzusehen sein». 
158

 BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 773 (Rohrschweißverfahren): «Was ein wesentliches Element der 
Erfindung ist, ist vom Gegenstand der Erfindung her zu ermitteln. Da der Patentanspruch maßgeblich 
dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch 
benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG (BGHZ 159, 76 
- Flügelradzähler), soweit sie nicht ausnahmsweise zum Leis-tungsergebnis nichts beitragen (Sen.Urt. v. 
27.2.2007 - X ZR 38/06 - Pipettensystem, für BGHZ vorgesehen). Daher bezieht sich bei einem 
Verfahrensanspruch eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens 
verwendet wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung …» (dommens side 12, avsnitt 
14); IIC, 2008 39(1) s. 106-113 (s. 108-109): «What constitutes an element of the invention is to be de-
termined in the light of the subject matter of the invention. Since the patent claim determines the ob-
ject that is protected by the patent, all features specified in the patent claim are essential elements of 
the invention within the meaning of Sec. 10(1) of the Patent Act … unless exceptionally they do not 
contribute to the result … Accordingly, a device specified in the patent claim of a process claim that is 
used to perform the method refers as a rule to an essential element of the invention.» 
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I Flügelradzäler påpekte retten en svakhet ved Nederlands høyesteretts fremgangsmåte 

i Sara Lee v. Intergro, når den understreket at en oppfinnelse ikke sjelden er en såkalt 

kombinasjonsoppfinnelse – en oppfinnelse som består av en kombinasjon av kjente 

elementer.
159

 I et slikt tilfelle kan det by på utfordringer å identifisere hvilket element 

eller hvilke elementer som skiller oppfinnelsen fra teknikkens stand.
160

 Å stille 

spørsmålet om elementet bidrar til den tekniske løsningen som oppfinnelsen gir 

anvisning på, slik BGH gjør i Rohrschweißverfahren, fremstår etter dette som et bedre 

egnet kriterium for å avgjøre om et element i oppfinnelsen kan anses som vesentlig. 

 

Engelsk praksis har foreløpig ingen autoritativ avgjørelse av spørsmålet om hva som 

ligger i kravet om at midlet må vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen. I Hazel v. Euro-

League ble det uttalt at vilkåret burde undergis en snever tolkning.
161

 Retten kom i 

denne saken til at det aktuelle midlet vedrørte noe vesentlig i oppfinnelsen, blant annet 

fordi midlet ikke kunne anses som en triviell eller underordnet del av oppfinnelsen, og 

heller ikke var av lav verdi.
162

 Avgjørelsen gir på denne måten uttrykk for at ikke alle 

elementene i oppfinnelsen nødvendigvis kan anses som vesentlige. Denne oppfatningen 

kom også til uttrykk i saken Schutz v. Werit, der retten i et obiter dictum fremholdt:  

 

«I think that the question of what amounts to a "means relating to an essential element of an 

invention" is a question which would be better decided in a case where it made a difference to 

the outcome, and with the benefit of full argument. For present purposes it is enough to record 

                                                 

 

159
 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 67 og 232. 

160
 BGH 04.05.2004 GRUR 2004, 758 (Flügelradzähler): «Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentli-

chen Elemente einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs vom 
Stand der Technik unterscheiden. Denn nicht selten sind sämtliche Merkmale eines Patentanspruchs als 
solche im Stand der Technik bekannt. Ein taugliches Abgrenzungskriterium läßt sich deshalb hieraus 
nicht gewinnen.» (dommens side 15); IIC, 2005 36(8) s. 963-971 (s. 967-968): «In particular, it is not 
possible to determine the essential elements of an invention according to whether they distinguish the 
subject matter of the patent claim from the state of the art. It is not infrequently the case that all the 
features of a patent claim as such are known in the state of the art. For this reason, this does not pro-
vide a suitable criterion for differentiation.» 
161

 Hazel Grove (Superleague) Limited v. Euro-League Leisure Products Limited [1995] RPC 529, avsnitt 
4.9:  «… it would be consistent with the policy behind Article 26 CPC, and hence sections 60 (2) and (3), 
to interpret the concept narrowly». 
162

 Ibid. avsnitt 5.1: «Since the ”edge structure” co-opreates functionally with the cushion strictures and 
the fixing devices, it can hardly be said to be a subordinate part of the invention claimed … The matter is 
one of fact and degree, but the edge structure is hardly a trivial or low value item …». 
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my provisional view that not every feature in the claim is necessarily an essential element of the 

invention».
163

  

 

Spørsmålet om hvilke elementer som kan anses som vesentlige må i så fall avgjøres 

gjennom en tolkning av patentkravene.
164

 Dette utgangspunktet har også fått støtte i 

teorien. Hvor grensen skal trekkes har imidlertid vært ansett som noe uklart.
165

 Terrell 

oppstiller som et veiledende spørsmål om oppfinnelsen kan utøves uten det aktuelle 

elementet og ser dermed ut til å legge terskelen lavere enn det Hoge Raad gjorde i Sara 

Lee v. Intergro.
166

 

 

I Nestec SA v. Dualit Ltd fikk Patents Court anledning til å uttale seg om dette 

spørsmålet.
167

 I likhet med Sara Lee v. Intergro gjaldt patentet en anordning til bruk i 

kaffemaskiner, bestående av en kaffekapsel og en enhet for å trekke kaffe ut av 

kapselen. Saksøker, Nestec, anførte at Dualit hadde begått et inngrep i Nestecs patent 

ved å levere kaffekapsler som var kompatible med Nestecs Nespresso-maskiner. 

Patentet ble kjent ugyldig, men retten foretok likevel en subsidiær vurdering av hvorvidt 

det forelå et middelbart patentinngrep. 

 

Innledningsvis uttalte retten at det ikke forelå noen engelske, autoritative kilder 

vedrørende kravet om at midlene må vedrøre noe vesentlig i oppfinnelsen. Følgelig var 

det aktuelt å se hen til andre nasjonale domstolers avgjørelser. Etter en gjennomgang av 

Sara Lee v. Intergro, Flügelradzäler og Pipettensystem, sluttet retten seg til løsningen 

lagt til grunn av BGH i de to sistnevnte avgjørelsene. For det første fremholdt retten at 

denne tilnærmingen harmonerte best med bestemmelsens formål om å hindre 

tredjeparter i å dra økonomisk nytte av oppfinnelsen, ved å tilby eller levere midler hvis 

etterspørsel er skapt av oppfinnelsen. For det andre uttalte retten at løsningen lagt til 

                                                 

 

163
 Schütz v. Werit [2010] EWHC 660 (Pat), avsnitt 209. 

164
 Hazel Grove (Superleague) Limited v. Euro-League Leisure Products Limited [1995] RPC 529, avsnitt 

4.10. 
165

 Thomas Terrell, On The Law of Patents, 17. utgave, London 2011 s. 446; Ashley Roughton, Philip 
Johnson og Trevor Cook (red.), The Modern Law of Patents, 2. utgave, London 2010 s. 262.  
166

 Thomas Terrell, On The Law of Patents, 17. utgave, London 2011 s. 446: «It is submitted that in gen-
eral, it is necessary to consider the element in question and determine whether, without that element, 
the invention could be put into effect.» 
167

 Nestec SA v. Dualit Ltd [2013] EWHC 923 (Pat). 
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grunn av Nederlands høyesterett i Sara Lee v. Intergro var vanskelig å forene med art. 

26 (2) CPC, som fastslår at en vare som vanligvis forekommer i handelen kan være et 

middel som vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen.
168

 På denne bakgrunn fant retten at 

kaffekapslene utgjorde midler som vedrørte noe vesentlig i oppfinnelsen.
169

 

 

3.6.1.1 Diskusjon 

Utgangspunktet for vurderingen må være oppfinnelsen slik den er definert i 

patentkravet. Samtlige av de ovennevnte avgjørelser ser ut til å gi uttrykk for at ikke 

alle av de i patentkravet angitte elementer nødvendigvis må anses som vesentlige. Som 

det har fremgått skiller avgjørelsene seg imidlertid i synet på hvor den nedre grensen for 

hva som kan anses som noe vesentlig i oppfinnelsen skal trekkes.  

 

Nederlands høyesterett legger terskelen høyt når den i Sare Lee v. Intergro uttaler at 

midlene må vedrøre et element i den delen av oppfinnelsen som skiller den fra 

teknikkens stand. Som påpekt av BGH i Flügelradzähler, og senere av Patents Court i 

Nestec SA v. Dualit Ltd, fremstår imidlertid ikke dette som et egnet kriterium. Ser man 

bort fra denne avgjørelsen blir bildet mindre broket. Hazel v. Euro-League og DI BV v. 

HS trekker grensen mot elementer som kun er av underordnet betydning for 

oppfinnelsen. Gjennom Flügelradzäler, Pipettensystem og Rohrschweißverfahren har 

dette, i hvert fall for tysk retts vedkommende, blitt presisert dit hen at samtlige av de i 

patentkravet angitte elementer anses som vesentlige, med mindre de unntaksvis ikke 

bidrar til å løse det tekniske problem som oppfinnelsen løser.
170

 Som det har fremgått 

ovenfor sluttet Patents Court seg til denne tilnærmingen i Nestec SA v. Dualit Ltd. En 

slik løsning ser også ut til å være forenlig med den oppfatningen som har kommet til 

uttrykk i engelsk teori.
171

  

 

                                                 

 

168
 Nestec SA v. Dualit Ltd [2013] EWHC 923 (Pat), avsnitt 175; Se om varer som vanligvis forekommer i 

handelen under kapittel 6. 
169

 Ibid. avsnitt 176. 
170

 Se Peter Meier-Beck, «The judicial practice of the German Federal Supreme Court on patent and 
utility model law in 2007», IIC, 2009 40(4) s. 434-449 (s.444). 
171

 Se Thomas Terrell, On The Law of Patents, 17. utgave, London 2011 s. 446 i fotnote 166 over. 
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Hensynet til harmonisering taler dermed for at denne tolkningen bør kunne legges til 

grunn ved praktiseringen av patl. § 3 annet ledd. Stenvik ser ut til å ta til orde for dette: 

«Om samme tolkning skal legges til grunn etter norsk rett, må betegnes som usikkert, 

men både harmoniseringshensynet og rettstekniske grunner kan sies å tale til dens 

fordel. Og det er vanskelig å få øye på noen tungtveiende argumenter mot den tyske 

løsningen. De hensyn som taler mot en for vidtgående og uoverskuelig 

patentbeskyttelse, varetas formentlig langt på vei av reservasjonen for «varer som 

vanligvis forekommer i handelen» …».
172

 Legges den tyske løsningen til grunn vil 

ethvert middel angitt i patentkravet anses som vesentlig, med mindre det unntaksvis 

ikke bidrar til å løse det tekniske problem som oppfinnelsen løser. 

 

3.6.2 Hva ligger i kravet om at midlet «vedrører» noe vesentlig i 

oppfinnelsen? 

Patl. § 3 annet ledds bruk av «vedrører» svarer til «relating» i art. 26 CPC. 

Bestemmelsenes ordlyd trekker i retning av at vilkåret må tolkes som et krav om at det 

må foreligge et bestemt forhold mellom midlet og «noe vesentlig i oppfinnelsen». Ordet 

«vedrører» er stort sett konsekvent brukt i patentlovens forarbeider. I Innst. O. nr. 83 

(1978-79) s. 7 omtales imidlertid middelbart patentinngrep som det å «tilby eller levere 

midler som utgjør et vesentlig element i oppfinnelsen» (min kursivering). 

 

I lys av forarbeidene ser bestemmelsen ut til å åpne for to tolkningsalternativer. 

Spørsmålet blir etter dette om vilkåret må tolkes som et krav til et bestemt forhold 

mellom midlet og noe vesentlig i oppfinnelsen, eller om midlet selv må utgjøre noe 

vesentlig, et vesentlig element, i oppfinnelsen. 

 

Spørsmålet om hva som ligger i «vedrører» har ikke vært behandlet i norsk praksis og 

vilkåret er sjelden problematisert i øvrig europeisk praksis. Det samme gjelder 

litteraturen. De fleste avgjørelser behandlet under 3.6.1 ser ut til å legge det sistnevnte 

av de to ovennevnte tolkningsalternativer til grunn, nemlig at det aktuelle midlet selv 

                                                 

 

172
 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 329. 
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må utgjøre et vesentlig element i oppfinnelsen.
173

 Terrell gir uttrykk for et tilsvarende 

syn.
174

  

 

Som det fremgår under 3.6.1 skiller Flügelradzähler seg fra de øvrige avgjørelsene ved 

at BGH tilsynelatende foretar et skille mellom «vedrører» og hva som utgjør «noe 

vesentlig i oppfinnelsen».
175

 Hvorvidt retten tolker bestemmelsen som et krav til et 

bestemt forhold mellom midlet og noe vesentlig i oppfinnelsen, eller som et krav om at 

midlet selv må utgjøre et vesentlig element i oppfinnelsen fremstår likevel som noe 

uklart. 

 

Retten uttaler at et middel «vedrører» et vesentlig element i oppfinnelsen hvis det er 

egnet til å samvirke funksjonelt med elementet og dermed bidrar til å implementere den 

patenterte oppfinnelse.
176

 Med denne formuleringen, særlig ved bruken av ordet 

«zusammenzuwirken», ser BGH ut til å skille mellom midlet på den ene siden og det 

vesentlige elementet som dette samvirker med på den andre siden. Dette trekker i 

retning av at det ikke er et krav at midlet selv utgjør et vesentlig element, men at 

«vedører» må leses som et krav til forholdet mellom midlet og det vesentlige elementet. 

I dette synes det å ligge et krav om at midlet har en funksjon i den tekniske løsningen 

som er beskyttet ved patentet, nærmere bestemt at midlet, ved å virke sammen med noe 

som utgjør et vesentlig element i oppfinnelsen, bidrar til å løse det tekniske problem 

som oppfinnelsen løser. 
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 Se for eksempel Oberlandesgericht Düsseldorf 25.03.1999, publisert i ENPR, 2000 s. 194-213 (s. 201-

202), hvor det uttales at de aktuelle midlene «are an essential element of the invention»; Det samme 
ser ut til å følge av Hazel Grove v. Euro-League Hazel Grove (Superleague) Limited v. Euro-League Leisure 
Products Limited [1995] RPC 529, avsnitt 5.1. 
174

 Thomas Terrell, On The Law of Patents, 17. utgave, London 2011 s. 446, stiller kun spørsmålet om et 
middel «is an essential element of a given invention»; Bengt Domeij, Patenträtt, Uppsala 2007, ser også 
ut til å legge et slikt syn til grunn når han uttaler at effekten av regelen om middelbart patentinngrep 
blir «att nyckeldelar i en uppfinning som regel inte kan säljas av andra än patenthavaren» (s. 96). 
175

 BGH 04.05.2004 GRUR 2004, 758 (Flügelradzähler); IIC, 2005 36(8) s. 963-971. 
176

 BGH 04.05.2004 GRUR 2004, 758 (Flügelradzähler): «Ein Mittel bezieht sich dabei auf ein wesentli-
ches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen Element bei der Verwirklichung 
des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.»; IIC, 2005 36(8) s. 963-971 (s. 
967): «Means relate to an essential element of the invention if they are capable of interacting functio-
nally with such an element in the implementation of the protected inventive concept.»; Dette gjentas 
også i BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 769 (Pipettensystem), avsnitt 18. 
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I praksis vil det aktuelle midlet ofte selv utgjøre et element angitt i patentkravet, og etter 

tysk praksis dermed selv utgjøre et vesentlig element i oppfinnelsen. Dette var også 

tilfellet i Flügelradzähler. Når midlet selv utgjør et vesentlig element i oppfinnelsen vil 

det trolig som hovedregel også samvirke funksjonelt med et av de andre elementene i 

oppfinnelsen og dermed bidra til den tekniske løsning. Når midlet selv utgjør et 

vesentlig element vil vilkåret med andre ord som hovedregel være oppfylt. På dette 

punktet ser Flügelradzähler ut til å være i overenstemmelse med øvrig europeisk 

praksis.  

 

Uttalelsene i avgjørelsen ser imidlertid ut til å åpne for at også midler som ikke selv 

utgjør et element i oppfinnelsen likevel kan vedrøre et slikt element, dersom det, ved å 

samvirke funksjonelt med et element angitt i patentkravet, bidrar til den tekniske 

løsningen som er beskyttet ved patentet.
177

 

 

En slik tolkning ser ut til å være i tråd med Benyamini, som ved tolkningen av «relating 

to» i art. 26 CPC uttaler:  

 

«These words clearly imply that Art. 26 was intended to be applicable to means which are part 

of the invention’s concept, as well as those which substantially relate to it. This may include a 

part of an essential element, and means which have been specifically adapted for the invention, 

or designed for making an essential element thereof.»
178

 

 

Tolkningen av vilkåret som et krav til et bestemt forhold mellom midlet og 

oppfinnelsen, slik BGH tilsynelatende gir anvisning på i Flügelradzähler, harmonerer 

som nevnt med bestemmelsens ordlyd.
179

 Det foreligger imidlertid ingen holdepunkter 

som tilsier at de øvrige avgjørelsene behandlet under 3.6.1 kan tas til inntekt for et slikt 

syn. Rohrschweißverfahren, som uttrykkelig følger opp uttalelsene i Flügelradzähler, 
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 Se Niels Holder, «Indirect patent infringement – latest developments in Germany», EIPR, 2006 28(9) 

s. 480-484 (s. 481), som tolker avgjørelsen på denne måten; Se i samme retning Heinz Goddar, «Cross-
Border Contributory Patent Infringement In Germany», Washington Journal of Law, Technology & Arts, 
Vol. 7 Issue 2 Fall 2011 s. 135-148 (s. 139).   
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 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 202. 
179

 Ibid. s. 199 ser også ut til tolke vilkåret slik: «Attributed its natural meaning, this phrase does not 
require that the means themselves must constitute an essential element of the invention: it is sufficient 
that they relate to such an element.» 
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kan her tjene som eksempel. I denne saken foretok BGH tilsynelatende ikke et skille 

mellom «vedrører» og «noe vesentlig». Retten tok utgangspunkt i at et hvert element 

angitt i patentkravet måtte anses som vesentlige elementer i oppfinnelsen og uttalte: 

«Accordingly, a device specified in the patent claim of a process claim that is used to 

perform the method refers as a rule to an essential element of the invention.»
180

 

Rohrschweißverfahren kan med dette leses som et uttrykk for den tolkning at midlet 

«vedrører» et vesentlig element i oppfinnelsen dersom midlet utgjør dette elementet i 

den fysiske manifestasjonen av oppfinnelsen. 

 

3.6.2.1 Oppsummering 

Som utgangspunkt ser det ut til å være enighet i praksis om at det aktuelle midlet 

«vedrører» noe vesentlig i oppfinnelsen, dersom midlet selv utgjør et vesentlig element 

i denne. Dersom den tyske løsningen legges til grunn vil vilkåret være oppfylt der 

midlet utgjør et av de i patentkravet angitte elementer. 

 

Videre vil vilkåret også trolig være oppfylt der det aktuelle midlet, i tråd med den 

såkalte ekvivalenslæren, utgjør en ekvivalent til et av de i patentkravet angitte 

elementer.
181

 I et slikt tilfelle vil den etterfølgende utnyttelse, som tilbudet eller 

leveringen av et slikt middel tilrettelegger og skaper en fare for, etter ekvivalenslæren 

anses som en direkte utnyttelse av patentet. De samme hensyn som begrunner 

ekvivalenslæren, herunder tilliten til patentsystemet og hensynet til en reell og effektiv 

patentbeskyttelse, taler etter dette for at patenthaveren, med hjemmel i patl. § 3 annet 

ledd, kan motsette seg tilbud eller levering av slike midler. 

 

Hvorvidt også andre midler som ikke selv utgjør et element i oppfinnelsen likevel kan 

vedrøre et slikt element ved å samvirke funksjonelt med et element angitt i patentkravet, 
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 BGH 27.02.2007 GRUR 2007, 773 (Rohrschweißverfahren): «Daher bezieht sich bei einem Verfahren-
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2008 39(1) s. 106-113 (s. 109).  
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 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave 2006 s. 385 flg. om ekvivalenslæren.  
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og dermed bidra til den tekniske løsningen som er beskyttet ved patentet, slik 

Flügelradzähler ser ut til å åpne for, må anses som usikkert. 

 

4 Kunnskapskravet 

4.1 Innledning 

Patl. § 3 annet ledd oppstiller et krav om at tilbudsgiveren eller leverandøren «vet, eller 

det etter omstendighetene er åpenbart» at midlene er «egnet og bestemt for slik 

utnyttelse». I art. 26 CPC er vilkåret formulert som et krav om at «the third party 

knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended 

for putting that invention into effect». Regelen om middelbart patentinngrep inneholder 

med dette et subjektivt element. Kravet er som det fremgår imidlertid ikke rent 

subjektivt, men kan beskrives som et objektivisert kunnskapskrav.
182

 Bestemmelsen 

reiser for det første et spørsmål om hva det kreves kunnskap om. Dette spørsmålet 

behandles under 4.2. For det andre oppstår det et spørsmål om når tilbyderen eller 

leverandøren kan sies å ha tilstrekkelig kunnskap om dette. Dette spørsmålet behandles 

under 4.3.    

 

4.2 Kunnskapskravets omfang 

Etter ordlyden omfatter kunnskapskravet for det første at midlene, etter en objektiv 

vurdering av midlenes funksjonalitet, er «egnet» for utøvelse av oppfinnelsen (se om 

kravet om egnethet under 3.4). For det andre er det et krav at tilbudsgiveren visste eller 

det etter omstendighetene var åpenbart at midlene var «bestemt» for utøvelse av 

oppfinnelsen. Dersom den engelske løsningen legges til grunn er kravet om at midlene 

må være bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen oppfylt dersom det på tidspunktet for 

tilbudet eller leveringen er sannsynlighetsovervekt for at de aktuelle midler av en 

fremtidig sluttbruker vil bli bestemt for utøvelse av oppfinnelsen (se 3.5). 

                                                 

 

182
 Ibid. s. 330. 
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Kunnskapskravet vil i dette tilfellet være oppfylt der dette etter omstendighetene var 

åpenbart for tilbudsgiveren eller leverandøren.
183

 

 

Forarbeidene gir ingen holdepunkter som tilsier at kunnskapskravet omfatter noen av 

bestemmelsens øvrige vilkår. På denne bakgrunn kan det sluttes at det ikke er et krav at 

inngriperen hadde kunnskap om patentets eksistens.
184

 Dersom tilbyderen eller 

leverandøren ikke visste at oppfinnelsen var patentbeskyttet er dette dermed ikke en 

ansvarsfriende omstendighet. Kravet om at tilbudsgiveren eller leverandøren vet, eller 

at det etter omstendighetene er åpenbart, at midlene er egnet og bestemt for «utøvelse 

av oppfinnelsen» forutsetter imidlertid at tilbyderen eller leverandøren har kunnskap om 

den fysiske manifestasjonen av den oppfinnelsen som er beskyttet ved patentet, 

eksempelvis et patentert produkt. 

 

Mindre klart er det om kunnskapskravet også omfatter kravet om at midlene er bestemt 

for utnyttelse av oppfinnelsen «her i riket».
185

 Nærmere bestemt fremstår det som 

usikkert om «slik utnyttelse» bare viser tilbake til «å utøve oppfinnelsen», eller om det 

også vises tilbake til «utnytte den her i riket», slik at det kreves at tilbyderen eller 

leverandøren visste, eller at det etter omstendighetene var åpenbart, at midlene var 

bestemt for utnyttelse «her i riket».  

 

Dette spørsmålet er aktuelt i en situasjon der leverandøren har levert midler, som han 

visste eller som det etter omstendighetene var åpenbart at var egnet og bestemt for 

utnyttelse av oppfinnelsen, og som leverandøren hadde grunn til å tro var bestemt for 

utnyttelse i utlandet, men som likevel brukes til utnyttelse av oppfinnelsen i Norge. Det 

er altså tale om en situasjon der leverandøren er i aktsom god tro. Spørsmålet får 

dermed kun praktisk betydning for det objektive ansvaret etter patl. § 58 annet ledd. 

                                                 

 

183
 Court of Appeals konklusjon i KCI Licensing v. Smith & Nephew [2010] EWCA Civ 1260 (avsnitt 55) 

illustrerer forholdet mellom de to vilkårene. Midlene var bestemt for utøvelse av oppfinnelsen fordi det 
var: «… probable that from time to time some medical personnel using the GO system have clamped the 
end of the inlet tube when changing the canister.» Med hensyn til kunnskapskravet uttalte retten: «Fur-
ther, it would have been obvious to a reasonable person supplying GO canisters that that this would be 
likely to occur.» Kunnskapskravet var dermed oppfylt. 
184

 Dette ble også fastslått av Høyesterett i Rt. 2009 s. 1665, avsnitt 55. 
185

 Se kapittel 7 om den territorielle begrensningen. 
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Isolert sett trekker ordlyden i retning av at bestemmelsen må tolkes slik at 

kunnskapskravet også omfatter at midlene var bestemt for utnyttelse «her i riket». Dette 

harmonerer imidlertid dårlig med ordlyden i art. 26 CPC, som kun krever kunnskap om 

at midlene er «suitable and intended for putting that invention into effect».
186

 

Patentlovens forarbeider ser ikke ut til å ha tilsiktet en annen løsning enn den som ser ut 

til å følge av konvensjonsteksten. Med hensyn til kunnskapskravet heter det:  

 

«Som ytterligere forutsetning for at tilbudet eller leveringen skal være forbudt, gjelder at den 

som tilbyr eller leverer midlet visste eller det etter omstendighetene var åpenbart at midlet var 

egnet og bestemt til å anvendes ved utøvelsen av oppfinnelsen.»
187

 

 

På denne bakgrunn er det nærliggende å tolke bestemmelsen i tråd med CPC slik at det 

ikke kreves kunnskap om at midlene var bestemt for utnyttelse «her i riket». Løsningen 

er imidlertid ikke opplagt. I denne sammenhengen kan det være verdt å merke seg at det 

tilsynelatende er valgt ulike løsninger i Storbritannia og Tysklands respektive 

patentlover.
188

 Hvilken løsning som bør legges til grunn ved anvendelsen av patl. § 3 

annet ledd må etter dette betegnes som usikkert. 

 

4.3 Når er kunnskapskravet oppfylt? 

Kunnskapskravet må være oppfylt på tidspunktet for tilbudet eller leveringen.
189

 

Spørsmålet blir etter dette når en tilbudsgiver eller leverandør kan sies å vite, eller når 

                                                 

 

186
 En slik tolkning av art. 26 CPC legges også til grunn av Amiram Benyamini, Patent Infringement in the 

European Community, Weinheim 1993 s. 217-218, som fremholder at bestemmelsen «excludes the facts 
relating to the entitlement to exploit the invention and the territorial limitation from the scope of the 
knowledge requirement. These are objective conditions which must be fulfilled in order for an indirect 
infringement to be established: they are not part of the subjective requirement of Art. 26.» 
187

 NOU 1976: 49 s. 106. 
188

 Regelen om middelbart patentinngrep i den tyske patentloven § 10 ser ut til å harmonere med art. 
26 CPC, mens den korresponderende bestemmelsen om middelbart patentinngrep i Storbritannias 
patentlov, UK Patents Act 1977 s. 60(2), benytter en annen formulering enn CPC og krever kunnskap om 
at midlene må være «suitable for putting, and intended to put, the invention into effect in the United 
Kingdom»; Se også Thomas Terrell, On The Law of Patents, 17. utgave, London 2011 s. 447. 
189

 Se for eksempel Qualcomm v. Nokia [2008] EWHC 329 (Pat), avsnitt 241: «It is clear, first of all, that 
infringement takes place at the moment of the supply, or offer to supply, of the essential means. It 
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det etter omstendighetene kan sies å være åpenbart for denne, at midlene som tilbys 

eller leveres er egnet og bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen. 

 

Patl. § 3 annet ledd rammer både nøytrale midler og midler som utelukkende er egnet 

for utøvelse av oppfinnelsen. Dersom midlene faller inn under sistnevnte kategori vil 

dette trolig som hovedregel være en omstendighet som tilsier at midlene åpenbart er 

egnet og bestemt for utøvelse av denne. I slike tilfeller vil kunnskapskravet dermed 

være oppfylt. Annerledes blir situasjonen der midlene også har ikke-inngripende 

anvendelsesområder. Jo flere anvendelsesområder midlene har, desto vanskeligere vil 

det være å bevise at det etter omstendighetene var åpenbart at midlene var bestemt for 

utnyttelse av oppfinnelsen.
190

   

   

Patl. § 3 første ledd nr. 2 inneholder et krav om at den som utbyr en fremgangsmåte for 

anvendelse, «vet eller det etter omstendighetene er åpenbart at fremgangsmåten ikke må 

anvendes uten patenthaverens samtykke». De samme likhetene i formuleringene finner 

man i art. 26 nr. 1 og art. 25 (b) CPC. Gjenstanden for kunnskapen er etter ordlyden en 

annen enn i annet ledd. Graden av kunnskap som kreves er imidlertid lik. Ordlyden taler 

med dette for at bestemmelsene, i hvert fall på sistnevnte punkt, bør tolkes likt.
191

 

 

I forarbeidene legges det til grunn at utbud av en patentert fremgangsmåte for 

anvendelse ikke rammes av patl. § 3 første ledd nr. 2, dersom «utbyderen gjør 

oppmerksom på faren for patentinngrep, og de tilbudte rettigheter og kunnskaper kan 

utnyttes på andre måter enn hva som er omfattet av patentet».
192

 I lys av det ovennevnte 

bør tilsvarende begrensning gjelde ved anvendelsen av annet ledd. Dersom tilbyderen 

eller leverandøren, ved tilbud eller levering av midler som også har ikke-inngripende 

anvendelsesområder, samtidig gjør potensielle mottakere oppmerksom på at midlene 

                                                                                                                                               

 

follows that the time at which the knowledge requirement of the section is to be fulfilled is the instant 
of supply or offer as well.» 
190

 Se i denne retning David Nilsson og Timo Minssen, «What intent, whose intent, and to what ex-
tent?», JIPLP, 2012 Vol. 7 No. 6, s. 437-448 (s. 444); Philip Johnson, «The indirect infringement of pa-
tents», JIPLP, 2010 Vol. 5 No. 7 s. 514-520 (s. 516). 
191

 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 323-324, tar til orde for at kunnskapskravene i de to 
bestemmelsene bør gis samme innhold. 
192

 Ot.prp. nr. 32 (1978-79) s. 26.  
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ikke må benyttes til en direkte utnyttelse av oppfinnelsen, vil dette være et moment som 

trekker i retning av at handlingen ikke utgjør et middelbart patentinngrep.
193

 

 

Dersom tilbyderen eller leverandøren derimot har foreslått den aktuelle utnyttelsen av 

oppfinnelsen vil dette kunne være et moment som trekker i motsatt retning. Dette var 

tilfellet i Grimme v. Scott. I denne saken hadde Scott gjort brukerne oppmerksomme på 

at valsene på potethøsteren kunne byttes ut slik at produktet ble omfattet av Grimmes 

patent.
194

 På denne bakgrunn fant retten at saksøkte visste at noen sluttbrukere ville ha 

til formål å bytte ut valsene. Kunnskapskravet ble oppsummert på følgende vis: 

 

«In short, the knowledge and intention requirements of Art. 26 and section 60(2) are satisfied if, 

at the time of supply or offer of supply, the supplier knows, or it is obvious in the circumstances, 

that ultimate users will intend to put the invention into effect. That is to be proved on the usual 

standard of balance of probabilities. It is not enough merely that the means are suitable for 

putting the intention into effect (for that is a separate requirement), but it is likely to be the case 

where the supplier proposes or recommends or even indicates the possibility of such use in his 

promotional material.»
195

 

 

Med hensyn til betydningen av at en tilbyder eller leverandør har gjort mottakere 

oppmerksomme på at midlene kan benyttes til utøvelse av oppfinnelsen, støttet Court of 

Appeal seg på tilsvarende uttalelser i de tyske høyesterettsavgjørelsene Luftheizgerät, 

Deckenheizung og Haubenstretchautomat.
196

 

                                                 

 

193
 Dette legges også til grunn av Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 330; Se for øvrig David 

Nilsson og Timo Minssen, «What intent, whose intent, and to what extent?», JIPLP, 2012 Vol. 7 No. 6 s. 
437-448 (s. 444), der det påpekes at slik informasjon fra tilbyderen eller leverandøren vil gjøre 
mottakerne oppmerksomme på at en viss anvendelse av midlene vil kunne utgjøre et direkte 
patentinngrep. På denne bakgrunn kan det anføres at det dermed vil være sannsynlig at enkelte 
mottakere vil utnytte midlene på den aktuelle måten, og at dette etter omstendighetene vil være 
åpenbart for tilbyderen eller leverandøren, slik at tilbyderen eller leverandøren likevel kan holdes 
ansvarlig for middelbart patentinngrep. 
194

 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 128. 
195

 Ibid. avsnitt 131. Dette ble gjentatt av Court of Appeal i KCI Licensing v. Smith & Nephew og ser, som 
nevnt, ut til å gi uttrykk for gjeldende engelsk rett, se KCI Licensing v. Smith & Nephew [2010] EWCA Civ 
1260, avsnitt 53. 
196

 Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Derek Scott [2010] EWCA Civ 1110, avsnitt 127; BGH 
10.10.2000 GRUR 2001, 228 (Luftheizgerät); BGH 13.06.2006 GRUR 2006, 839 (Deckenheizung), dom-
mens avsnitt 24: «Vor diesem Hintergrund liegt der notwendige hohe Grad der Erwartung regelmäßig 
insbesondere dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen 
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4.4 Oppsummering 

Spørsmålet er altså om tilbyderen eller leverandøren på tidspunktet for tilbudet eller 

leveringen visste, eller om det etter omstendighetene var åpenbart, at midlene var egnet 

og bestemt for utnyttelse av oppfinnelsen. Hvorvidt det i tillegg kreves kunnskap om at 

midlene var bestemt for utnyttelse «her i riket» må anses som usikkert. 

 

Der midlene ikke har andre anvendelsesområder enn utøvelse av oppfinnelsen, vil 

kunnskapskravet trolig være oppfylt. Der midlene også har ikke-inngripende 

anvendelsesområder vil spørsmålet tilsynelatende bero på en helhetsvurdering der flere 

faktorer kan spille inn. Hvorvidt tilbyderen eller leverandøren har oppmuntret eller tvert 

imot frarådet den aktuelle anvendelse vil trolig være sentralt. Der tilbyderen eller 

leverandøren har foreslått eller oppmuntret til utøvelse av oppfinnelsen vil dette være et 

moment som trekker i retning av at kunnskapskravet er oppfylt. Motsatt ser 

forarbeidene ut til å åpne for at tilbyderen eller leverandøren med ansvarsfriende 

virkning kan fraråde mottakeren fra å anvende midlene til utøvelse av oppfinnelsen. 

 

5 Tilbudet eller leveringen må skje til noen som ikke er 

berettiget 

5.1 Innledning 

Midlene til å utnytte oppfinnelsen må tilbys eller leveres «til noen som ikke er berettiget 

til å utnytte den». Dersom mottakeren har rett til å utøve oppfinnelsen foreligger det 

ikke et middelbart patentinngrep. Bestemmelsens siste punktum inneholder imidlertid 

en særregel som medfører at tilbud eller levering av midler til personer som har rett til å 

utøve oppfinnelsen, likevel kan rammes som et inngrep.
197

 

                                                                                                                                               

 

hat.»; BGH 09.01.2007 GRUR 2007, 679 (Haubenstrecthautomat), dommens avsnitt 37: «Abgesehen von 
den Fällen ausschließlich patentgemäß verwendbarer Mittel ist dies regelmäßig insbesondere dann der 
Fall, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die 
Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt.» 
197

 Se punkt 5.2. 
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Et meddelt patent gir patenthaveren en tidsbegrenset enerett på kommersiell utnyttelse 

av den patentbeskyttede oppfinnelsen. En utnyttelsesrett for en annen enn patenthaveren 

under patenttiden krever derfor hjemmel. En slik rett til å utøve oppfinnelsen kan 

mottakeren oppnå gjennom en lisensavtale, tvangslisens etter patl. § 50 første ledd, eller 

en forbenyttelsesrett etter patl. § 4. 

 

Videre kan en slik rett oppstå som følge av konsumpsjon av patenthaverens rettigheter. 

Konsumpsjonsregelen i patl. § 3 tredje ledd nr. 2 fastslår at utnyttelse av 

«patentbeskyttede produkter som av patenthaveren eller med dennes samtykke er brakt i 

omsetning innenfor EØS» unntas fra eneretten. At eneretten til det omsatte produkt 

konsumeres idet produktet bringes i omsetning innebærer at patenthaveren ikke lenger 

kan motsette seg at kjøperen og dennes eventuelle avtagere utnytter dette eksemplaret. 

For kjøperen innebærer dette at vedkommende gis en rett til å utnytte det omsatte 

eksemplaret. Det oppstår derimot ingen rett for kjøperen til å fremstille nye eksemplarer 

av det patentbeskyttede produktet.
198

 Patenthaverens enerett etter første ledd på 

tilvirkning av produktet er med andre ord i behold. 

 

Spørsmålet om mottakeren av midler som rammes av patl. § 3 annet ledd er berettiget 

til å utnytte oppfinnelsen vil etter dette kunne være avhengig av om utnyttelsen omfattes 

av den delen av eneretten som ble konsumert ved omsetningen av produktet, eller om 

utnyttelsen må anses som tilvirkning og følgelig krever patenthaverens samtykke. 

Spørsmålet er særlig aktuelt der midlene er reservedeler og andre utskiftbare deler til 

bruk i et patentbeskyttet produkt. Denne problemstillingen behandles under 5.3. 

 

5.2 Særregelen i bestemmelsens siste punktum 

Patl. § 3 tredje ledd nr. 1-5 unntar visse former for utnyttelse fra eneretten slik denne er 

angitt i første og andre ledd.
199

 Etter denne bestemmelsen skal blant annet utnyttelse 

som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed (tredje ledd nr. 1), utnyttelse ved 

                                                 

 

198
 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 340. 

199
 Se om disse unntakenes betydning for patl. § 3 annet ledd under kapittel 8. 
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eksperiment som angår selve oppfinnelsen (tredje ledd nr. 3) og tilbereding på apotek 

av et legemiddel etter resept i enkelttilfelle eller forføyning over et legemiddel tilberedt 

på denne måte (tredje ledd nr. 4), unntas fra eneretten. Personer som utnytter 

oppfinnelsen på denne måten er i utgangspunktet berettiget til dette. Fra dette 

utgangspunktet oppstiller imidlertid patl. § 3 annet ledd siste punktum et unntak. Med 

hensyn til regelen i annet ledd om middelbart patentinngrep skal personer som utnytter 

oppfinnelsen som nevnt i tredje ledd nr. 1, 3 eller 4 ikke anses som berettiget til å 

utnytte oppfinnelsen. 

 

I forarbeidene blir regelen om middelbart patentinngrep begrunnet med at 

patenthaveren burde ha et rimelig krav på i en viss utstrekning på et tidlig stadium å 

kunne gripe inn mot handlinger som senere kan lede til direkte patentinngrep.
200

 Der 

midlene tilbys eller leveres for utnyttelse som angitt i patl. § 3 tredje ledd nr. 1, 3 eller 4 

foreligger det ingen fare for et etterfølgende direkte patentinngrep. Regelen i annet ledd 

siste punktum er således illustrerende for inngrepsformens selvstendige karakter. 

 

5.3 Reserve- og slitedeler mv. 

Et praktisk viktig område for regelen om middelbart patentinngrep er tilbud eller leve-

ring av reserve- og slitedeler til et patentbeskyttet produkt. Der disse delene er patentbe-

skyttet som sådan vil et tilbud eller levering av disse kunne rammes av patl. § 3 første 

ledd, som et direkte patentinngrep. Der delene ikke er patentbeskyttet vil et tilbud eller 

levering av slike deler likevel kunne utgjøre et patentinngrep etter patl. § 3 annet ledd, 

såfremt bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt. Der det oppstår spørsmål om tilbud 

eller levering av reserve- og slitedeler utgjør et middelbart patentinngrep er det særlig to 

problemstillinger som reiser seg. For det første oppstår det et spørsmål om de aktuelle 

delene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen. For det dette spørsmålet vises det til 3.6. 

For det andre oppstår det et spørsmål om mottakeren er berettiget til å utføre den aktuel-

le handlingen, eksempelvis utskiftning av reserve- eller slitedelen. I det følgende står 

dette spørsmålet sentralt. 
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 NOU 1976: 49 s. 105. 
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Som følge av konsumpsjonsregelen i patl. § 3 tredje ledd nr. 2 taper patenthaveren ene-

retten til et eksemplar av et patentbeskyttet produkt idet eksemplaret bringes i omset-

ning innenfor EØS av patenthaveren eller med dennes samtykke. Samtidig oppstår det 

en korresponderende rett for kjøperen til å utnytte dette eksemplaret. Kjøperens utnyt-

telsesrett innebærer en viss adgang til å foreta reparasjoner, utbedringer og ombygging-

er av produktet. Patentlovens forarbeider fastslår at inngrep i prinsippet må kunne kon-

stateres dersom ombyggingen eller reparasjonen er så omfattende at den må likestilles 

med fremstilling av en ny gjenstand.
201

  

 

Dersom handlingen, typisk utskiftningen av den leverte delen, er innenfor det kjøperen 

av det patenterte produkt kan foreta seg, er mottakeren berettiget til denne utnyttelsen 

av oppfinnelsen. Følgelig vil patenthaveren ikke kunne motsette seg at en tredjepart 

tilbyr eller leverer slike deler for dette formålet. Dersom utskiftningen derimot må like-

stilles med tilvirkning av produktet, vil mottakeren ikke være berettiget til å gjennomfø-

re denne. Et tilbud eller levering av slike deler vil dermed kunne utgjøre et middelbart 

patentinngrep. Det er altså nødvendig å trekke en grense mellom tillatte reparasjoner 

mv. og det man kan beskrive som en nytilvirkning av produktet.
202

 

 

Avveiningen mellom hensynet til en reell og effektiv patentbeskyttelse og allmennhe-

tens interesse i tilgang på ikke-patenterte varer, herunder forbrukeres interesse i å repa-

rere patenterte produkter satt på markedet av patenthaveren, kommer her på spissen. 

Dersom den aktuelle handlingen anses som en tilvirkning av produktet vil patenthave-

ren kunne motsette seg salg av de aktuelle midler for et slikt formål. Samtidig vil dette 

kunne innebære en kontroll med et reservedelsmarked og dermed en begrensning på 

flyten av ikke-patenterte varer. Problemstillingen er således egnet til å illustrere patent-

rettens side mot konkurranseretten. 
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5.3.1 Grensen mellom reparasjon og nytilvirkning  

Utgangspunktet er klart nok. Som Lord Halsbury L.C. uttrykte det i en mye sitert ut-

talelse i Sirdar Rubber Co. Ltd. v. Wallington, Weston & Co: «You may prolong the life 

of a licensed article but you must not make a new one under the cover of repair».
203

 I 

praksis kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre hva som må anses som en tilvirk-

ning av et produkt. 

 

Etter forarbeidene er grensen overtrådt der ombyggingen eller reparasjonen må 

likestilles med tilvirkning av et nytt produkt.
204

 Rent språklig kan reparasjon og 

tilvirkning være overlappende begreper. Når grensen mellom reparasjon og tilvirkning 

skal trekkes er det imidlertid fastleggelsen av innholdet i tilvirkningsbegrepet i patl. § 3 

første ledd nr. 1 som er avgjørende.
205

 Ordlyden tilsier at reparasjonshandlingen, for å 

kunne likestilles med en tilvirkning, må være av et slikt omfang at det aktuelle 

produktet, etter reparasjonshandlingen, må anses som et nytt eksemplar omfattet av 

patentet. Samtidig innebærer dette at det opprinnelige eksemplaret har opphørt å 

eksistere.
206

 

 

Det foreligger ingen norsk praksis som gir veiledning med hensyn til når en 

reparasjonshandling må likestilles med tilvirkning av produktet. Spørsmålet har 

imidlertid vært behandlet i flere avgjørelser i tysk og engelsk praksis. Som det vil 

fremgå av det følgende har domstolene i de to jurisdiksjonene vist en klar vilje til å se 

hen til hverandres avgjørelser, og med Palettenbehälter II og Schütz v. Werit har BGH 

og Supreme Court tatt tydelige skritt i retning av en forenlig tilnærming til dette 

spørsmålet.
207
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I tysk praksis danner Flügelradzähler utgangspunktet for en serie avgjørelser 

vedrørende grensen mellom reparasjon og nytilvirkning. I denne saken fant BGH at 

utskiftningen av målekapslene var å anse som en nytilvirkning av måleinstrumentet.
208

 

Retten formulerte dette som et spørsmål om det allerede omsatte eksemplarets identitet 

(«Identität») ble bevart gjennom utskiftningen, eller om handlingen måtte likestilles 

med tilvirkningen av et nytt produkt. Dette måtte etter rettens syn vurderes i lys av 

patentets gjenstands egenart («der Eigenart des Gegenstands der Erfindung») og etter en 

avveining av de motstående hensyn, nærmere bestemt avveiningen mellom 

patenthaverens interesse i en kommersiell utnyttelse av sin oppfinnelse på den ene 

siden, og kjøperens interesse i uhindret bruk av det omsatte produkt på den andre 

siden.
209

 

 

I den helhetsvurderingen retten ga anvisning på var det videre et moment av betydning 

hvorvidt det var vanlig å forvente at den aktuelle del måtte skiftes ut i løpet av 

produktets levetid, og i hvilken grad oppfinnelsens tekniske effekt var reflektert i den 

utskiftede del.
210

 I denne sammenheng uttalte retten at dersom den aktuelle del normalt 

må skiftes ut – muligens flere ganger – i løpet av produktets levetid, vil utskiftning av 

en slik del i utgangspunktet ikke anses som nytilvirkning av produktet.
211

 Etter rettens 

oppfatning vil situasjonen imidlertid stille seg i et annet lys dersom delen omfatter 

vesentlige elementer i oppfinnelsen («wesentliche Elemente des 

Erfindungsgedankens»). Utskiftningen av slike deler ville etter rettens syn kunne 

innebære at den tekniske eller kommersielle fordelen ved oppfinnelsen ble 

implementert på nytt. Dermed vil argumentet om at patenthaveren ved første gangs 
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omsetning på markedet har realisert fordelene ved eneretten til oppfinnelsen ikke lenger 

være gyldig. På denne bakgrunn kom retten til at utskiftningen av målekapslene var en 

tilvirkning av måleinstrumentet.
212

 Denne fremgangsmåten ble senere opprettholdt av 

BGH i sakene Laufkranz og Pipettensystem.
213

 

 

I engelsk rett har United Wire Ltd v. Screen Repair Services (Scotland) Ltd vært viktig 

for avklaringen av grensen mellom reparasjon og tilvirkning.
214

 BGH viste også til 

denne avgjørelsen i Flügelradzähler. Patentet gjaldt en anordning for filtrering av 

boreslam til bruk i oljeindustrien. Anordningen besto av en finmasket og en grovmasket 

trådduk spent over en metallramme. Maskene i dukene ble fort utslitt og måtte derfor 

skiftes ut hyppigere enn metallrammen. Saksøkte tok brukte rammer, utstyrte dem med 

nye trådduker og solgte dem for gjenbruk. Spørsmålet var om dette utgjorde et 

patentinngrep. 

 

Førsteinstansen hadde kommet til at utskiftningen måtte anses som en tillatt reparasjon. 

Konklusjonen ble begrunnet med at den gjenværende delen, metallrammen, var en 

«essential component» i den totale anordningen. Videre ble det lagt vekt på at saksøkte, 

ved å skifte ut tråddukene, hadde forlenget produktets levetid.  

 

I ankebehandlingen kom Court of Appeal til motsatt resultat. Et enstemmig House of 

Lords opprettholdt Court of Appeals avgjørelse og fremholdt ved Lord Hoffmann at 

førsteinstansen ved sin vurdering «did not correctly identify the patented product».
215

 

Det patenterte produkt var i dette tilfellet kombinasjonen av rammen og tråddukene. 

Retten fremholdt videre at dette produktet opphørte å eksistere idet dukene ble fjernet 

slik at man kun satt igjen med rammen. Det som da gjensto var etter rettens syn kun en 

viktig komponent som dannet utgangspunktet for tilvirkningen av et nytt eksemplar av 
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produktet. På denne bakgrunn var utskiftningen av tråddukene å anse som tilvirkning av 

det patenterte produkt. 

 

Denne tilnærmingen ble videreført da et lignende saksforhold kom opp for Court of 

Appeal i Schütz v. Werit i 2011.
216

 Schütz var innehaver av et patent på en såkalt IBC 

(«intermediate bulk container») bestående av tre deler: en pall, en kubisk plastbeholder 

for transport av væske, og et metallbur som plastbeholderen var plassert i. Metallburet 

beskyttet plastbeholderen og sørget for at beholderne kunne stables under transport. 

Plastbeholderne ble slitt ut raskere enn metallburene. Følgelig oppsto det etter en tids 

bruk et behov for å reparere eller erstatte disse med nye beholdere. 

 

Werit leverte plastbeholdere for IBCer til en tredjepart Delta. Delta kjøpte kasserte 

Schütz-IBCer, byttet ut de originale plastbeholderne med beholderne levert av Werit, 

for så å tilby de komplette IBCene for salg i konkurranse med Schütz.
217

 Dersom Deltas 

utskiftning av beholderne var å anse som tilvirkning av Schütz’ IBCer, ville Werits 

levering av plastbeholderne utgjøre et middelbart patentinngrep. Følgelig måtte retten ta 

stilling til om grensen mellom reparasjon og tilvirkning var overskredet. 

 

Underinstansen hadde formulert dette som et spørsmål om hvorvidt de resterende 

delene, når den aktuelle del av produktet er fjernet, utgjør «the whole of the inventive 

concept of the claim».
218

 Spørsmålet ble besvart bekreftede og utskiftningen av 

plastbeholderne ble følgelig ikke ansett som tilvirkning av den patenterte IBC. I sin 

vurdering foretok underinstansen en gjennomgang av de ovennevnte, tyske avgjørelsene 

Flügelradzähler, Laufkranz og Pipettensystem.
219

 

 

Court of Appeal avviste imidlertid denne tilnærmingen uttrykkelig, blant annet under 

henvisning til at en slik fremgangsmåte ikke samsvarte med retningslinjene angitt i 
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ovennevnte United Wire Ltd v. Screen Repair Services.
220

 Etter en gjennomgang av 

House of Lords’ vurderinger i sistnevnte sak benyttet retten seg av nøyaktig samme 

formuleringer og uttalte at produktet, IBCen, opphørte å eksistere når plastbeholderen 

ble fjernet. Den gjenværende delen var kun en viktig komponent som dannet 

utgangspunktet for tilvirkningen av et nytt eksemplar av produktet.
221

 Følgelig måtte 

utskiftningen av plastbeholderne karakteriseres som en tilvirkning av IBCen.
222

 

 

Under Court of Appeals behandling av Schütz v. Werit ble saksøkers anførsler utfordret 

med enkelte hypotetiske problemstillinger. Et av spørsmålene som ble stilt var om 

innehaveren av et patent på en tennisracket, bestående av et skaft, en ramme og 

strenger, kunne hindre omstrengning av racketen («the restringing problem»). I denne 

sammenheng ble det fra saksøker blant annet fremholdt at omstrengning ville være 

tillatt i et tilfelle der racketen ble brakt i omsetning i et marked der det eksisterte «a 

well-known custom of restringing». Det samme måtte etter saksøkers syn gjelde der 

patentet omfattet en kopimaskin med papir. I et slikt tilfelle ville brukerne forvente at de 

kunne benytte papir etter eget ønske, særlig siden instruksjonsmanualen trolig ville 

inneholde informasjon om hvordan man fylte på papir.
223

 Saksøkers uttalelser 

vedrørende disse hypotetiske problemstillingene synes fundert på tilsvarende 

betraktninger som BGHs uttalelser om hvorvidt det var vanlig å forvente at den aktuelle 

del måtte skiftes ut i løpet av produktets levetid. Retten lot til å anerkjenne 

problemstillingene, men fant det likevel ikke nødvendig å komme med noen generell 

uttalelse vedrørende disse spørsmålene.
224

 

 

Eksemplet med «the restringing problem» viser at Court of Appeals tilsynelatende enkle 

fremgangsmåte kan gi uheldige resultater. Det er kombinasjonen av oppfinnelsens 

elementer som utgjør oppfinnelsen, og denne helheten som er beskyttet ved patentet. På 

denne bakgrunn kan det sies at det patentbeskyttede produktet opphører å eksistere idet 
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én av oppfinnelsens deler fjernes. Legger man Court of Appeals fremgangsmåte til 

grunn vil det som gjenstår da kun være en komponent som danner et utgangspunkt for 

tilvirkning av et nytt eksemplar av produktet, slik at utskiftning av én av oppfinnelsens 

deler dermed vil utgjøre en nytilvirkning. 

 

I motsetning til BGHs avgjørelse i Flügelradzähler ble det tilsynelatende ikke foretatt 

en avveining av patenthaverens interesse i en kommersiell utnyttelse av patentet og 

kundenes interesse i en uhindret bruk av det omsatte eksemplar. Dommeren, Lord 

Justice Jacob, fremholdt at konsekvensene i markedet av at utskiftningen ble ansett som 

en nytilvirkning, nærmere bestemt at Schütz i praksis ville oppnå et monopol på handel 

med deler som ikke i seg selv var beskyttet av patentet, ikke var et anliggende for 

patentretten: 

 

«This essentially economic concern is not really an apt matter for patent law … Does it really 

matter if Schütz has a monopoly in replacing bottles for its cages? One cannot really say whether 

there is any public interest in the nature of freedom of competition seriously involved. If 

anything it would seem not. Schütz's actual customers would appear to be largely indifferent 

concerning the activities complained of. They simply want the used IBCs off their premises. 

They are not people who want their IBCs "repaired".»
225

 

 

I Schütz v. Werit var Court of Appeal av den oppfatning at United Wire Ltd v. Screen 

Repair Services løste det foreliggende spørsmålet. Følgelig var det ikke nødvendig å 

vurdere de tyske avgjørelsene som underinstansen hadde gjennomgått. Dommeren 

nøyde seg med å understreke forskjellene i sakenes faktum: 

 

«None of these three cases has a direct parallel with the present case because in none of them did 

the defendant take the product of the patentee, "re-manufacture it" and sell it in competition with 

the patentee. They were all about whether ultimate consumers of the patentee's product could, by 

replacing parts, prolong the life of the product. The German approach is clearly not the same as 

here, as the Judge rightly held at [195]. Elements of implied licence, expectation of the 

consumer and so on enter into what appears to be a multi-factorial consideration.»
226
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Som påpekt av Court of Appeal foreligger det ingen direkte parallell mellom sakene. 

Flügelradzähler gjaldt spørsmålet om en sluttbrukers adgang til å skifte ut deler i et 

produkt satt på markedet av patenthaveren, for å forlenge dets levetid. United Wire Ltd 

v. Screen Repair Services og Schütz v. Werit gjaldt derimot en tredjepersons adgang til å 

skifte ut deler, for så å selge et komplett produkt dekket av patentet i konkurranse med 

patenthaveren. Med ovennevnte uttalelse ser Court of Appeal ut til å legge til grunn at 

ulikhetene i BGHs fremgangsmåte og Court of Appeals egen tilnærming til spørsmålet, 

kunne tilskrives disse ulikhetene i sakenes faktum. Som vi skal se kan denne 

begrunnelsen ikke lenger opprettholdes. 

 

Court of Appeals avgjørelse i Schütz v. Werit ble anket til Supreme Court, som ved dom 

av 13. mars 2013 kom til motsatt resultat.
227

 Før Supreme Court behandlet saken hadde 

imidlertid BGH truffet en avgjørelse i Palettenbehälter II, som gjaldt samme patent som 

Schütz v. Werit. BGH traff sin avgjørelse etter Court of Appeals dom i Schütz v. Werit. 

Som det vil fremgå er de to avgjørelsene et godt eksempel på at samspill mellom 

nasjonale domstoler kan ha en harmoniserende effekt.     

 

Spørsmålet i Palettenbehälter II var om tredjeparten, som byttet ut de originale 

plastbeholderne med nye beholdere, for så å tilby komplette produkter for salg i 

konkurranse med patenthaveren, var ansvarlig for et direkte patentinngrep. Retten 

hadde ikke tilstrekkelig grunnlag til å treffe en endelig avgjørelse i saken. Saken ble 

derfor henvist til ny behandling i underinstansen. BGH kommenterte likevel en del av 

underinstansens funn og ga retningslinjer for hvilke omstendigheter som var relevante i 

denne sammenhengen. 

 

Innledningsvis fastslo retten at dersom utskiftningen av en del ikke utgjør en 

nytilvirkning av produktet, og handlingen dermed er omfattet av den delen av eneretten 

som ble konsumert ved omsetningen av produktet, vil dette være en tillatt handling 

uavhengig av om den aktuelle handlingen foretas av patenthaverens kunde, eller av en 
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tredjeperson som opptrer i konkurranse med patenthaveren, såfremt handlingen foretas 

på det omsatte produktet.
228

 

 

Videre benyttet BGH anledningen til å videreføre og presisere rettens tidligere uttalelser 

i Flügelradzähler, Laufkranz og Pipettensystem. BGH tok utgangspunkt i at 

utskiftningen måtte anses som en nytilvirkning av produktet dersom det omsatte 

eksemplarets identitet ikke ble bevart ved handlingen.
229

 Videre fremholdt retten, i tråd 

med tidligere praksis, at dette spørsmålet måtte avgjøres på bakgrunn av en avveining 

av patenthaverens interesse i utnyttelse av patentet på den ene siden, og kundenes 

interesse i en uhindret bruk av det omsatte eksemplar på den andre siden.
230

  

 

Med hensyn til betydningen av spørsmålet om hvorvidt den aktuelle del reflekterer 

oppfinnelsens tekniske effekt på en slik måte at utskiftningen av denne delen realiserer 

oppfinnelsens tekniske eller økonomiske fordel på nytt, fant retten det nødvendig å 

komme med en presisering. Etter rettens mening er dette som regel kun avgjørende i de 

tilfellene der man normalt må forvente at vedkommende del må skiftes ut i løpet av 

produktets levetid.
231
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I tråd med de ovennevnte uttalelser i Flügelradzähler fremholdt retten at der den 

aktuelle kundegruppen har en forventning om at vedkommende del må skiftes ut i løpet 

av produktets levetid, vil dette som regel ikke anses som en nytilvirkning av produktet. 

Fra dette utgangspunktet oppstilte retten et unntak for tilfeller der oppfinnelsens 

tekniske effekt reflekteres i den utskiftede delen. I en slik situasjon kan en utskiftning 

likevel anses som en nytilvirkning. Hvis situasjonen derimot er slik at den aktuelle 

kundegruppen anser utskiftning av den aktuelle del som en nytilvirkning av produktet, 

vil det som regel foreligge et inngrep, uavhengig av om den utskiftede del reflekterer 

oppfinnelsens tekniske effekt eller ikke.
232

 BGH ser med dette ut til å legge betydelig 

vekt på markedets forventninger. 

 

Uttalelsen reiser for det første et spørsmål om når det kan sies å foreligge en 

forventning om at den aktuelle del må skiftes ut i løpet av produktets levetid. For det 

andre oppstår det et spørsmål om når den aktuelle delen kan sies å reflektere 

oppfinnelsens tekniske effekt. 

 

Med hensyn til det første spørsmålet uttalte retten at spørsmålet i den foreliggende 

saken var hvorvidt det var forventet at plastbeholderne i IBCene satt på markedet av 

patenthaveren måtte skiftes ut i løpet av produktets levetid. Avgjørende var om 

vedkommende bransje og kundegruppe anså utskiftningen av plastbeholderen som 

alminnelig vedlikehold som ikke rokket ved produktets identitet. Kundenes berettigede 

forventninger var her et moment av betydning.
233

 

 

I denne sammenhengen var det for det første et relevant moment om kundene 

vederlagsfritt leverte brukte IBCer til tredjepersoner som foretok utskiftningen av 

plastbeholderne. I følge retten ville en vederlagsfri overlatelse være en indikasjon på at 

en IBC med en utslitt plastbeholder ble ansett som ubrukelig og verdiløs av kundene og 

bransjen. Utskiftning av plastbeholderen ville dermed ikke bli ansett som alminnelig 

vedlikehold. Dersom brukte IBCer, hvis fortsatte bruk var avhengig av en ny 
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plastbeholder, av det overveiende flertall av kundene ble ansett som verdiløs, ville dette 

tale for at utskiftningen av plastbeholderen måtte anses som en tilvirkning av 

produktet.
234

 I denne sammenhengen måtte antallet kunder som kvittet seg med de 

brukte IBCene gratis tas i betraktning, samt om overlatelsen reelt sett var vederlagsfri 

eller om kunden, ved levering av brukte IBCer, eksempelvis fikk avslag i prisen på 

IBCer med nye plastbeholdere.
235

 

 

For det andre var det et moment av betydning at tredjeparten, som foretok utskiftningen 

av plastbeholderen, var avhengig av en offentlig tillatelse til å selge de reparerte 

IBCene. Dette faktum indikerte at plastbeholderen var av stor betydning for produktet 

som helhet. Plastbeholderens betydning for produktet kunne videre trekke i retning av at 

utskiftning av denne delen av kundene og bransjen ble ansett som en tilvirkning av 

produktet.
236

 

 

For det tredje vurderte retten betydningen av at tredjeparten selv omtalte sin virksomhet 

som nytilvirkning av produktet. I ovennevnte Schütz v. Werit ble dette av Court of 

Appeal trukket frem for å underbygge rettens konklusjon: «It suffices to say that Delta, 

when it fits Werit bottles into Schütz cages, is making IBCs which fall within the Patent 

and are doing so without the licence of Schütz. That they themselves on their own 

website say they are "re-manufacturing" says it all.»
237

 BGH sluttet seg ikke til Court of 

Appeals uttalelse. Retten fremholdt at dette momentet kunne fungere som en indikasjon 

på kundenes oppfatning av den aktuelle handlingen, men at det i denne sammenhengen 

ikke kunne tillegges nevneverdig vekt.
238
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Med hensyn til spørsmålet om når den aktuelle delen kan sies å reflektere oppfinnelsens 

tekniske effekt fastslo retten at dette er tilfellet der utskiftningen av den aktuelle delen 

på nytt realiserer oppfinnelsens tekniske og økonomiske fordel.
239

 I den foreliggende 

saken ble plastbeholderen beskyttet av metallburet. Følgelig forelå det et funksjonelt 

forhold mellom den utskiftede delen, plastbeholderen, og de resterende delene, særlig 

metallburet. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til å anse utskiftningen av 

plastbeholderen som en tilvirkning av produktet. Oppfinnelsens tekniske effekt var økt 

stabilitet for og beskyttelse av plastbeholderne under transport. Denne effekten ble 

oppnådd gjennom utformingen av metallburet som beskyttet plastbeholderen. Som 

følge av dette fant retten at oppfinnelsens tekniske effekt var reflektert i metallburet og 

ikke i plastbeholderen. Sistnevnte del ble betegnet som objektet den tekniske effekten 

ble utført på.
240

     

 

Schütz v. Werit ble som nevnt anket til Supreme Court, som kom til motsatt resultat.
241

 I 

likhet med Court of Appeal fastslo Supreme Court at United Wire v. Screen Repair, i 

kraft av å være en House of Lords-avgjørelse, burde følges.
242

 Samtidig fremhevet 

retten betydningen av BGHs praksis vedrørende CPC-baserte bestemmelser: 

 

«These are not only decisions of a highly expert, experienced and respected court on the very 

point which is raised in this case, but they are decisions of a court of another signatory state to 

the EPC (and the CPC) on a point of some significance arising under those Conventions. We 

should therefore accord them considerable respect, and sympathetically consider the extent to 

which we should adopt any points of principle or practice which they raise. 
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However, there can be no question of the courts in this jurisdiction feeling obliged to follow the 

approach of the German courts, any more than the German courts could be expected to feel 

obliged to follow the approach of the English and Welsh courts. Unlike the EPO, both this court 

and the BGH are national courts. As such, while they have a great deal, including many 

principles, in common, they have inevitably developed somewhat different techniques and 

approaches in relation to many issues, including many which arise in the field of patents. While 

complete consistency of approach may be achieved one day, it is not a feasible or realistic 

possibility at the moment. Nonetheless, given the existence of the EPC (and the CPC), it is 

sensible for national courts at least to learn from each other and to seek to move towards, rather 

than away from, each other’s approaches.»
243  

 

Som for de tidligere instanser var spørsmålet om Delta, ved å plassere nye 

plastbeholdere i Schütz’ metallbur, tilvirket de patentbeskyttede IBCene. Ved 

besvarelsen av dette spørsmålet uttalte retten at det var både legitimt og til hjelp å 

vurdere hvorvidt plastbeholderen var av en så underordnet betydning for det patenterte 

produkt som helhet, at utskiftningen av denne delen ikke kunne anses som en 

tilvirkning.
244

 

 

Plastbeholderen var en viktig del av det patenterte produktet. Likevel fant retten at den 

måtte anses som en underordnet del av oppfinnelsen. I denne sammenhengen var det to 

forhold som ble fremhevet. For det første var den utskiftede dels forventede levetid et 

moment av betydning. I denne saken hadde plastbeholderen en betydelig kortere 

forventet levetid enn oppfinnelsens to andre deler. Det var dermed forventet at denne 

delen måtte byttes ut i løpet av produktets levetid.
245

 I forlengelsen av dette var 

markedets forventninger en relevant faktor. Som følge av delens korte levetid ville en 

kjøper av en IBC ha en forventning om at vedkommende kunne skifte ut denne. Dette 

var etter rettens syn en berettiget forventning: 

 

«In principle, a purchaser of a patented article, as I see it, should be taken as entitled to make 

such an assumption, subject to section 60(1)(a). Accordingly, for that reason also, where the 
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article includes a component which is physically easily replaceable and in practice relatively 

perishable, those features must constitute a factor (which may, of course, be outweighed by 

other factors) in favour of concluding that the replacement of that component does not fall foul 

of section 60(1)(a).»
246

  

 

For det andre vurderte retten hvorvidt den utskiftede delen «includes the inventive 

concept, or has a function which is closely connected with that concept». Retten fant at 

dette ikke var tilfellet i denne saken.
247

 Nøyaktig hva retten siktet til med formuleringen 

«the inventive concept» ble ikke fastslått. Det ble imidlertid uttalt at BGH hadde 

identifisert samme oppfinnelses «inventive concept» i Palettenbehälter II. Det er 

dermed nærliggende å slutte at Supreme Courts spørsmål om den utskiftede delen 

«includes the inventive concept» svarer til BGHs spørsmål om den utskiftede delen 

reflekterer oppfinnelsens tekniske effekt. 

 

For det tredje la retten vekt på at plastbeholderen og metallburet, i større grad enn 

trådduken og metallrammen i United Wire v. Screen Repair, var to selvstendige deler: 

«Hence it was much easier to say, as Lord Hoffmann did in that case, that the original 

“product ceased to exist when the meshes were removed”, whereas in this case there 

are, as it were, two products (disregarding the pallet, which is included in the Claim), 

and one of them, which is significantly longer lasting, more substantial, and the only 

inventive component, certainly does not cease to exist.»
248

 Utskiftning av 

plastbeholderen var dermed en langt enklere handling enn utskiftning av delene i United 

Wire v. Screen Repair, som i større grad innebar demontering, samt forbedring av den 

utskiftede del. 

 

Endelig kom retten med en generell uttalelse vedrørende betydningen av hvorvidt den 

aktuelle kundegruppen anså utskiftningen av delen som en reparasjon eller en 

tilvirkning, herunder hvorvidt en brukt IBC ble ansett som verdiløs før reparasjonen. 

Med henvisning til Palettenbehälter II uttalte retten at hvorvidt kundenes overlatelse av 

de brukte IBCene til tredjeparten som foretok reparasjonshandlingen var vederlagsfri 
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eller ikke, var et relevant moment. Dersom et produkt før reparasjonshandlingen er å 

anse som verdiløst, men etter denne handlingen har betydelig verdi, vil dette etter 

Supreme Courts syn være en faktor som kan trekke i retning av at 

reparasjonshandlingen må anses som en tilvirkning.
249

 I likhet med BGH i 

Palettenbehälter II hadde Supreme Court ingen holdepunkter for å vurdere dette 

momentet. Dette var imidlertid ikke til hinder for at Supreme Court kunne treffe en 

endelig avgjørelse i saken. 

 

5.4 Oppsummering 

Middelbart patentinngrep er betinget av at midlene tilbys eller leveres «til noen som 

ikke er berettiget til å utnytte» oppfinnelsen. Personer som utnytter oppfinnelsen som 

angitt patl. § 3 tredje ledd nr. 1, 3 eller 4 skal i denne sammenhengen ikke anses som 

berettiget. Vilkåret er særlig aktuelt ved tilbud eller levering av reserve- eller slitedeler 

til et patentbeskyttet produkt, satt på markedet av patenthaveren. Avgjørende for om 

mottakeren er berettiget til å utnytte oppfinnelsen blir her om den aktuelle handlingen 

omfattes av den delen av eneretten som ble konsumert ved patenthaverens omsetning av 

eksemplaret, eller om handlingen må likestilles med en tilvirkning av produktet. 

Hvorvidt handlingen foretas av patenthaverens kunde eller av en tredjeperson, er uten 

betydning for spørsmålet, såfremt handlingen foretas på det omsatte produktet.
250

 

 

Problemstillingen er altså om den aktuelle handlingen, typisk utskiftning av en del i et 

produkt, må anses som en tilvirkning av produktet. I tysk rett formuleres dette som et 

spørsmål om produktets identitet er bevart ved reparasjonshandlingen. Dette må ses i 

sammenheng med ordlyden i patl. § 3 tredje ledd nr. 2 som unntar utnyttelse av 

«patentbeskyttede produkter som patenthaveren eller med dennes samtykke er brakt i 

omsetning» fra eneretten. Hvis identiteten ikke bevares er det ikke lenger tale om det 

samme produktet patenthaveren har brakt i omsetning, men et nytt eksemplar av dette 
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produktet. Spørsmålet må etter tysk og engelsk praksis avgjøres etter en konkret 

helhetsvurdering der en rekke faktorer må tas i betraktning. 

 

For det første er det et moment om vedkommende bransje og kundegruppe anser 

handlingen som alminnelig vedlikehold eller som nytilvirkning.
251

 Den utskiftede dels 

forventede levetid vil her spille inn.
252

 Dersom markedet har en forventning om at en 

del må skiftes ut, kanskje flere ganger, i løpet av produktets levetid, vil dette være et 

moment som trekker i retning av at handlingen ikke anses som en nytilvirkning av 

produktet. 

 

Videre er det i denne sammenhengen et moment om produktet før handlingen blir ansett 

som verdiløst. Dersom kundene vederlagsfritt overlater brukte produkter til en 

tredjeperson, som så foretar den aktuelle handlingen, vil dette være en indikasjon på at 

produktet anses som verdiløst. Dette taler for at reparasjonshandlingen i markedet 

oppfattes som en tilvirkning av produktet.
253

 

 

For det andre er det et moment om oppfinnelsens tekniske effekt manifesteres i den 

utskiftede delen, slik at utskiftningen av denne på nytt realiserer oppfinnelsens tekniske 

og økonomiske fordel.
254

 Supreme Court formulerer dette som et spørsmål om den 

utskiftede delen «includes the inventive concept, or has a function which is closely 

connected with that concept».
255

 Hvis så er tilfelle vil dette trekke i retning av at 

utskiftning av denne delen bør karakteriseres som en tilvirkning. 

 

Vurderingen vil i stor grad være avhengig av de konkrete omstendigheter. Som 

gjennomgangen av de tyske og engelske avgjørelsene viser har det likevel utviklet seg 

en praksis der det synes å foreligge enighet om hvilke momenter som bør vektlegges. 
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Hensynet til harmonisering taler for at disse retningslinjene bør kunne legges til grunn 

ved vurderingen av dette spørsmålet i norsk rett. Avgjørelsene omtalt under 5.3 gjaldt 

handlinger som i større eller mindre grad hadde karakter av reparasjon. Momentene som 

kan utledes fra disse avgjørelsene vil imidlertid også komme til anvendelse der 

mottakerens utøvelse ikke kan karakteriseres som en reparasjonshandling, men 

eksempelvis innebærer utskiftning av en del som forbrukes ved utøvelse av 

oppfinnelsen.
256

 

 

6 Varer som vanligvis forekommer i handelen 

6.1 Innledning 

Patl. § 3 annet ledd annet punktum inneholder en særregel for tilfeller der midlene er 

varer «som vanligvis forekommer i handelen». Tilbud eller levering av slike midler skal 

anses å utgjøre middelbart patentinngrep bare dersom den som tilbyr eller leverer 

midlene «søker å påvirke mottakeren til å begå handlinger som omfattes av eneretten 

etter første ledd». At tilbyderen eller leverandøren vet at midlene er egnet og bestemt 

for utnyttelse av oppfinnelsen er altså ikke nok. 

 

Regelen reiser for det første et spørsmål om hva slags midler som omfattes av 

kategorien varer som vanligvis forekommer i handelen. Dette spørsmålet behandles 

under 6.2. For det andre oppstår det et spørsmål om når tilbyderen eller leverandøren 

kan sies å søke å påvirke mottakeren til å benytte midlene til en direkte utnyttelse av 

oppfinnelsen. Dette spørsmålet behandles under 6.3. 

 

6.2 Varene 

Særregelen i annet ledd kommer til anvendelse der de aktuelle midlene er varer «som 

vanligvis forekommer i handelen». Regelen svarer til art. 26 nr. 2 CPC som taler om 

«staple commercial products». Ordlyden trekker i retning av at det dreier seg om vanli-
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ge handelsvarer som også kan utnyttes på andre måter enn ved utøvelse av oppfinnel-

sen. Bestemmelsen stiller med dette et krav til varenes anvendelsesområde. Midler som 

utelukkende er egnet for utnyttelse av oppfinnelsen omfattes dermed ikke av denne re-

gelen. Midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområder omfattes imidlertid 

allerede av hovedregelen i patl. § 3 annet ledd første punktum. Følgelig kreves det noe 

mer for at denne særregelen skal komme til anvendelse. Nærmere bestemt oppstiller 

bestemmelsen et krav til varenes tilgjengelighet ved at de må være vanlig forekommen-

de i handelen. 

 

Forarbeidene gir ingen eksempler på hva slags varer bestemmelsen sikter til og spørs-

målet har ikke vært behandlet i norsk rettspraksis. Regelens rekkevidde er heller ikke 

avklart i fremmed rettspraksis. Enkelte utenlandske avgjørelser kan imidlertid bidra til å 

fastlegge utgangspunktene for vurderingen.  

 

Fra tysk rett kan nevnes D I B.V. v HS.
257

 I denne saken var det faktum at midlene var 

spesialtilpasset for utnyttelse av oppfinnelsen, etter Oberlandesgericht Düsseldorfs syn, 

en omstendighet som utelukket at midlene kunne bli ansett som varer som vanligvis 

forekommer i handelen.
258

 

 

I Nestec SA v. Dualit Ltd fra mars 2013 tok Patents Court stilling til om kaffekapsler, 

som var kompatible med Nespresso-kaffemaskiner, var å anse som «varer som vanlig-

vis forekommer i handelen». I en saksforberedende avgjørelse hadde Patents Court ut-

talt følgende om vilkåret: 

 

«There is little by way of established case law on what a staple commercial product is, and it is, 

therefore, dangerous for me, on an application such as this, to rely on any particular definition. It 

seems to me that it is at least arguable that the number of different sources from which a particu-

lar product can be purchased is relevant to whether a product is a staple commercial product or 

not. I am in no doubt that that is not the only arguable factor. There may be many others. But for 
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present purposes, it is enough to say that that is one factor which might be taken into considera-

tion.»
259

 

 

I den senere avgjørelsen av saken tok Patents Court, ved vurderingen av dette spørs-

målet, utgangspunkt i Pavel v. Sony Corporation fra 1993, der det ble uttalt at «[i]n 

ordinary language, a staple commercial product is a commodity or raw material, not a 

manufactured article like a tape cassette player with headphones».
260

 I Nestec SA v. 

Dualit Ltd utgjorde den leverte kaffekapselen et element angitt i patentkravet. Med hen-

syn til spørsmålet om hva som måtte være en vare som vanligvis forekom i handelen, 

anførte saksøkte at utgangspunktet måtte tas i beskrivelsen av det aktuelle elementet i 

patentkravet. Vurderingstemaet var etter saksøktes syn hvorvidt dette elementet, nær-

mere bestemt «capsules with a guide edge in the form of a flange», var å anse som en 

vare som vanligvis forekom i handelen. Retten var imidlertid ikke enig i dette og frem-

holdt at spørsmålet var om de leverte kaffekapslene var å anse som en i handelen vanlig 

forekommende vare.
261

  

 

En slik tolkning som Patents Court her gir anvisning på samsvarer best med patl. § 3 

annet ledd, som krever at «midlet» er en vare som vanligvis forekommer i handelen. 

Bestemmelsens ordlyd taler med dette for at det er den konkrete tilbudte eller leverte 

varen som er gjenstanden for vurderingen. 

 

Videre uttalte retten at det måtte være tilstrekkelig at det leverte midlet tilfredsstilte 

vilkåret på tidspunktet for det angivelige inngrepet. Det var altså ikke et krav at det ak-

tuelle midlet var en vare som vanligvis forekom i handelen allerede på tidspunktet for 

meddelelsen av patentet. Det ble imidlertid presisert at vilkåret ikke ville være oppfylt 

dersom en vare var blitt vanlig forekommende i handelen som en følge av at oppfinnel-

sen ble introdusert på markedet.
262
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Med hensyn til Dualits kaffekapsler fant retten at disse ikke tilfredsstilte bestemmelsens 

vilkår. Til støtte for sin konklusjon påpekte retten for det første at de aktuelle kaffekaps-

lene i utgangspunktet var utformet for utnyttelse i Nespresso-kaffemaskiner. Riktignok 

hadde Dualit senere produsert en adapter som gjorde det mulig å anvende kaffekapslene 

i andre maskiner, samt lansert en egen maskin hvor kaffekapslene kunne benyttes. Av-

gjørende var imidlertid at kaffekapslenes anvendelsesområde var begrenset til et be-

stemt utvalg av kaffemaskiner.
263

   

 

Patents Courts betraktninger synes å være i tråd med de oppfatninger som har kommet 

til uttrykk i teorien. Stenvik legger til grunn at bestemmelsen kommer til anvendelse der 

de aktuelle midler er «standard innsatsvarer (sement, skruer, kjemikalier osv.) og stan-

dardkomponenter (elektriske, elektroniske og mekaniske komponenter mv.)» Videre 

antas det at «regelen etter omstendighetene kan komme til anvendelse også ved salg av 

mer komplekse maskiner og apparater, forutsatt at det dreier seg om serieproduserte 

produkter som er vanlig forekommende i handelen, som også har andre anvendelsesom-

råder enn den som omfattes av patentet».
264

 Et slikt utgangspunkt harmonerer med det 

som er lagt til grunn i øvrig europeisk teori.
265

 

 

Som et utgangspunkt kan det på denne bakgrunn legges til grunn at den konkrete tilbud-

te eller leverte varen må være en vare som vanligvis forekommer i handelen på tids-

punktet for det angivelige inngrepet. Tilføyelsen av regelen i annet punktum kan ses 

som et utslag av et ønske om å begrense bestemmelsens effekt på handelen med ikke-

patenterte varer, samt en tanke om at det ville være urimelig å forvente at en leverandør 
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av varer som vanligvis forekommer i handelen må ta hensyn til mottakernes intensjoner 

ved salg av slike varer.
266

 Dette hensynet gjør seg imidlertid ikke gjeldende i like stor 

grad dersom varene har blitt vanlige i handelen som en følge av at oppfinnelsen ble in-

trodusert på markedet. I lys av dette synes det fornuftig å legge til grunn, slik Patents 

Court gjør i Nestec SA v. Dualit Ltd, at slike varer ikke omfattes av regelen.
267

 

 

Videre vil varer som utelukkende er egnet for utøvelse av oppfinnelsen i hvert fall som 

et utgangspunkt ikke omfattes var regelen. Det samme vil trolig gjelde varer som har 

blitt spesialtilpasset for slik utnyttelse. Regelen kommer følgelig kun til anvendelse på 

varer som også har ikke-inngripende anvendelsesområder. Hvorvidt et slikt middel er å 

anse som en i handelen vanlig forekommende vare må bero på en konkret vurdering av 

den tilbudte eller leverte varen. Varens tilgjengelighet og dens anvendelsesområder vil 

være sentrale momenter i denne vurderingen. 

 

6.3 Tilskyndelseshandlingen 

Spørsmålet er her når tilbyderen eller leverandøren kan sies å søke å påvirke mottakeren 

til å begå handlinger som omfattes av eneretten etter første ledd. Den korresponderende 

regelen i art. 26 nr. 2 krever at «the third party induces the person supplied to commit 

acts prohibited by Article 25». Etter patl. § 3 annet ledd er det som tidligere nevnt ikke 

et krav at det faktisk gjennomføres en senere direkte utnyttelse av oppfinnelsen. Dette 

reflekteres i bestemmelsens ordlyd som krever at tilbyderen eller leverandøren «søker å 

påvirke mottakeren». Det er altså ikke et krav at vedkommende lykkes med dette. 

 

I bestemmelsens forarbeider uttales det at det er «tilstrekkelig at oppfordringen angår en 

handling som objektivt sett er patentinngrep. Den som fremsetter oppfordringen, 

behøver således ikke å ha innsett at den handling han oppfordrer til, faktisk er 
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patentinngrep.»
268

 Det er imidlertid ikke et krav etter patl. § 3 annet ledd at en eventuell 

senere utnyttelse utgjør et patentinngrep. Uttalelsene i forarbeidene må i lys av dette 

tolkes slik at tilskyndelsen må angå en handling som objektivt sett er en utnyttelse av 

oppfinnelsen etter første ledd, men at det ikke er et krav at den som fremsatte 

oppfordringen hadde kunnskap om patentets eksistens. En slik lesning av forarbeidene 

harmonerer også best med bestemmelsens ordlyd. Forarbeidene gir ingen videre 

veiledning med hensyn til når vilkåret er oppfylt.  

 

I norsk rettspraksis har spørsmålet om når en slik tilskyndelseshandling foreligger 

foreløpig ikke meldt seg. Problemstillingen har så vidt vites heller ikke dukket opp i 

fremmed rett. Det er følgelig vanskelig å trekke opp noen retningslinjer for anvendelse 

av regelen utover det som kan utledes av ordlyden. 

 

Der midlene er varer som vanligvis forekommer i handelen innebærer særregelen at det 

ikke er nok at tilbyderen eller leverandøren vet at midlene er bestemt for utøvelse av 

oppfinnelsen. Ordlyden trekker i retning av at det er tale om en aktiv handling som 

tilskynder mottakeren til å benytte midlene til å utføre en direkte utnyttelse av 

oppfinnelsen. Fraværet av et formkrav taler for at tilskyndelsen kan komme til uttrykk 

skriftlig, muntlig, eksempelvis ved demonstrasjon, eller på annen måte. Stenvik nevner 

som eksempel en forhandler som «selger elektroniske komponenter og vedlegger 

bruksanvisning som forteller hvordan kjøperen kan bygge en patentert 

radiomottaker».
269

 Domeij inntar samme utgangspunkt og omtaler 

tilskyndelseshandlingen som «en uppmaning till köparen att med hjälp av varan utöva 

tredje mans uppfinning, t.ex. bifogar en bruksanvisning som visar en patenterad 

använding».
270

 Lindgreen m.fl. fremholder at en tilskyndelse er en bevisst handling og 

legger til grunn at å «udlevere tekniske vejledninger til anvendelse af midlet på 
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patentkrænkende måde ved sammenbygning eller på anden måde» vil kunne rammes 

som en tilskyndelseshandling.
271

  

 

Noen klare grenser for hvilke handlinger som omfattes av bestemmelsen kan ikke 

oppstilles på dette grunnlag. Det sentrale ser imidlertid ut til å være at midlene tilbys 

eller leveres på en måte som oppmuntrer eller inviterer til en utøvelse av 

oppfinnelsen.
272

 

 

7 Den doble territorielle begrensning 

7.1 Innledning 

For at det skal bli tale om middelbart patentinngrep må inngrepshandlingen foretas 

innenfor patentlovens geografiske virkeområde. Dette fremgår ikke uttrykkelig av 

lovteksten, men følger av det såkalte territorialprinsippet.
273

 I tillegg følger det av patl. 

3 annet ledd at den senere utnyttelsen som tilbudet eller leveringen av midlene 

tilrettelegger for må skje «her i riket». Dette fremgår også uttrykkelig av forarbeidene 

som fastslår at de forbudte inngrepshandlingene er å «tilby eller levere visse midler til å 

utøve oppfinnelsen her i riket».
274

 I art. 26 CPC fremgår denne territorielle 

begrensningen direkte av formuleringen «supplying or offering to supply within the 

territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the 

patented invention … with means … for putting it into effect therein» (min 

kursivering). 

 

En slik dobbel territoriell begrensning er i tråd med tanken om å gi patenthaveren en 

mulighet til å gripe inn mot handlinger som kan føre til en uberettiget utnyttelse av 

oppfinnelsen. Utnyttelse av oppfinnelsen utenfor patentlovens geografiske virkeområde 

er ikke omfattet av patenthaverens enerett. På denne bakgrunn kan det anføres at 
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patenthaveren derfor heller ikke burde kunne motsette seg tilbud eller levering av 

midler til dette formålet. Som vi skal se utelukker den doble territorielle begrensningen 

imidlertid ikke at visse grenseoverskridende handlinger kan rammes av patl. § 3 annet 

ledd.  

 

Bestemmelsen reiser spørsmål om når et tilbud eller en levering, og en eventuell senere 

utnyttelse, kan sies å finne sted innenfor patentlovens virkeområde. Forarbeidene tar 

ikke opp problemstillinger knyttet til den doble territorielle begrensningen. Spørsmål 

vedrørende disse vilkårene har heller ikke dukket om i norsk praksis. Som det vil 

fremgå av det følgende finnes det imidlertid eksempler i europeisk praksis på 

problemstillinger som kan melde seg ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd. 

 

7.2 Tilbudet eller leveringen må finne sted innenfor territoriet 

Med hensyn til spørsmålet om hvilken tilknytning et tilbud må ha til det norske 

territoriet for at det skal rammes av patl. § 3 annet ledd, kan det være naturlig å ta 

utgangspunkt i hvilke handlinger som utgjør et tilbud. Som det fremgår under 2.2 er det 

sentrale i tilbudsbegrepet at det for det første er foretatt en handling som viser en vilje 

til å bringe de aktuelle midler i omsetning. For det andre må denne handlingen være 

foretatt overfor potensielle kunder. I lys av denne definisjonen av tilbudsbegrepet er det 

nærliggende å tolke den territorielle begrensningen som et krav om at tilbudet må være 

fremmet overfor potensielle kunder innenfor patentlovens virkeområde, slik at 

handlingen viser en vilje til å bringe de aktuelle midler i omsetning innenfor dette 

området. 

 

Som det fremgår under 2.3 innebærer en levering for det første at det foreligger en 

konkret mottaker, og for det andre at denne mottakeren utstyres med de aktuelle 

midlene. Med hensyn til spørsmålet om når en levering foretas innenfor patentlovens 

virkeområde, kan den territorielle begrensningen på denne bakgrunn forstås som et krav 

om at mottakeren som utstyres med midlene må befinne seg innenfor dette området. 

 

Der et tilbud er fremsatt overfor potensielle kunder som befinner seg innenfor 

patentlovens virkeområde, eller midler levert til en mottaker i dette området, av en part 
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som er basert samme sted, vil vilkåret om at inngrepshandlingen må være foretatt 

innenfor patentlovens geografiske virkeområde trolig være oppfylt. Spørsmål kan 

imidlertid oppstå der tilbyderen eller leverandøren befinner seg utenfor patentlovens 

virkeområde. Dette vil eksempelvis kunne være tilfellet der tilbudet fremmes på 

Internett. 

 

Patents Courts avgjørelse i Boegli-Gravures SA v. Darsail-ASP er egnet til å belyse 

denne problemstillingen.
275

 I denne saken oppsto det et spørsmål om et tilbud på en 

internettside var et tilbud fremsatt i Storbritannia og dermed utgjorde et middelbart 

patentinngrep. Ved vurderingen av dette spørsmålet sluttet retten seg til en avgjørelse 

fra varemerkeretten, der det ble uttalt:  

 

«… placing a mark on the Internet from a location outside the UK can constitute use of that 

mark in the UK. The Internet is now a powerful means of advertising and promoting goods and 

services within the UK even though the provider himself is based abroad. The fundamental 

question is whether or not the average consumer of the goods or services in issue within the UK 

would regard the advertisement and site as being aimed and directed at him. All material 

circumstances must be considered and these will include the nature of the goods or services, the 

appearance of the website, whether it is possible to buy goods or services from the website, 

whether or not the advertiser has in fact sold goods or services in the UK through the website or 

otherwise, and any other evidence of the advertiser's intention.»
276

 

 

Med utgangspunkt i denne uttalelsen fant Patents Court i Boegli-Gravures SA v. 

Darsail-ASP at internettsiden ikke var å anse som et tilbud, blant annet fordi den ikke i 

tilstrekkelig grad gjorde det klart at tilbyderen kunne levere de aktuelle midlene til 

Storbritannia.
277

   

 

Et slikt utgangspunkt ser ut til å være i tråd med EU-domstolens avgjørelse i 

varemerkesaken L’Oréal v. eBay, som gjaldt tilbud om salg av varer på internettsiden 
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eBay.
278

 Domstolen uttalte her blant annet at innehaveren av et varemerke, med 

hjemmel i artikkel 5 i EUs varemerkedirektiv, kunne hindre tilbud om salg av varer med 

dette varemerket, dersom tilbudet ble fremmet overfor potensielle kunder i landet der 

varemerket var registrert, selv om tilbyderen og varene befant seg utenfor dette landet. 

Det avgjørende var at tilbudet var rettet mot markedet i dette landet. Hvorvidt et tilbud 

skal anses rettet mot et bestemt marked måtte etter domstolens syn bero på en konkret 

vurdering av det aktuelle tilbudet. Domstolen understreket imidlertid at det ikke var 

tilstrekkelig at nettsiden var tilgjengelig fra det aktuelle landet.
279

 Schovsbo/Rosenmeier 

antar at «de samme principper finder anvendelse for patentretten».
280

  

 

Et tilbud rettet mot potensielle kunder innenfor patentlovens virkeområde, er et tilbud til 

et marked som i kraft av patentet er forbeholdt patenthaveren.
281

 Hensynet til en reell 

patentbeskyttelse taler dermed for at en slik henvendelse til dette markedet rammes som 

et tilbud, selv om tilbyderen og midlene som tilbys befinner seg utenfor patentlovens 

virkeområde. På denne bakgrunn kan det argumenteres for at en slik tilnærming til 

spørsmålet om hvor et tilbud av midler til å utøve oppfinnelsen finner sted, bør legges 

til grunn ved anvendelsen av patl. § 3 annet ledd. Avgjørende vekt vil i så fall legges på 

hvorvidt tilbudet er rettet mot markedet innenfor patentlovens virkeområde. Som påpekt 

av EU-domstolen må dette spørsmålet bero på en konkret vurdering av det aktuelle 

tilbud. Hvorvidt selgeren leverer til Norge vil her være et sentralt moment.
282

 Dersom 

språket er norsk og prisen på de aktuelle midlene som tilbys for salg er oppgitt i norske 

kroner, vil dette trekke i retning av å anse tilbudet som fremmet i Norge.
283

 

 

De samme hensyn taler for at denne tilnærmingen kommer til anvendelse på levering av 

midler til en mottaker innenfor patentlovens virkeområde. Der leverandøren har sørget 
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for at en mottaker i Norge blir utstyrt med de aktuelle midlene, vil leveringen i så fall 

anses foretatt innenfor patentlovens virkeområde, selv om leverandøren er basert 

utenfor dette området. En slik løsning harmonerer med regelens formål slik dette har 

kommet til uttrykk i bestemmelsens forarbeider, nemlig å gi patenthaveren en mulighet 

til å gripe inn mot handlinger som kan lede til en senere uberettiget utnyttelse av 

oppfinnelsen. Dersom en slik løsning legges til grunn vil det i situasjoner der tilbyderen 

eller leverandøren er basert utenfor patentlovens virkeområde, måtte legges avgjørende 

vekt på om tilbudet likevel er rettet mot potensielle kunder innenfor dette området, eller 

om midlene er levert til en mottaker innenfor dette området.    

 

Motsatt kan man tenke seg en situasjon der tilbyderen eller leverandøren og midlene 

befinner seg innenfor patentlovens virkeområde, men tilbudet utelukkende er rettet mot 

potensielle kunder, eller midlene levert til en mottaker, utenfor dette området. I et slikt 

tilfelle vil midlene trolig som regel ikke være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen «her 

i riket».
284

 I så fall vil en slik grenseoverskridende handling ikke rammes som et 

middelbart patentinngrep.
285

 

 

7.3 Midlene må være bestemt for utnyttelse «her i riket» 

I tillegg til at tilbudet eller leveringen må være foretatt innenfor patentlovens 

virkeområde, krever patl. § 3 annet ledd at den senere utnyttelsen av midlene, som 

tilbudet eller leveringen tilrettelegger for, må skje «her i riket». Tilbud eller levering av 

midler fra Norge til en mottaker utenfor patentlovens geografiske virkeområde, vil 

dermed som hovedregel ikke utgjøre et middelbart patentinngrep, ettersom midlene i et 

slikt tilfelle som regel ikke vil være bestemt for utnyttelse her i riket. 

 

Situasjonen blir imidlertid annerledes dersom midlene av denne mottakeren 

eksempelvis benyttes i et patentert produkt, som i siste instans er tiltenkt omsatt på 

markedet innenfor patentlovens virkeområde. I et slikt tilfelle er midlene, til tross for 
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den grenseoverskridende leveringen, bestemt for utnyttelse «her i riket». Tilbud eller 

levering av midler i en slik situasjon vil dermed trolig kunne rammes av patl. § 3 annet 

ledd. 

 

BGHs avgjørelse i Funkuhr II er her illustrerende.
286

 I denne saken var det aktuelle 

midlet en komponent til bruk i en radioklokke. Komponenten ble produsert i Tyskland, 

og levert fra Tyskland til en tredjepart i et annet land. Denne tredjeparten produserte så 

radioklokker med komponenten og leverte komplette radioklokker med nevnte 

komponent til en forhandler i Tyskland. Under forutsetning av at radioklokken var 

omfattet av det aktuelle patentet uttalte BGH at leveringen av komponenten var et 

middelbart patentinngrep.
287

 

 

Som regel vil det trolig ikke by på store utfordringer å avgjøre om en utnyttelse finner 

sted «her i riket». Dette vil imidlertid kunne variere avhengig av hva slags oppfinnelse 

patentet gjelder. I denne sammenhengen gir Menashe v. Hill et eksempel på at særlige 

problemstillinger kan oppstå. Saken gjaldt et patent på et interaktivt dataspillsystem 

bestående blant annet av en datamaskin benyttet av spilleren, en vertsmaskin som 

spillerens maskin var koblet opp til, og et dataprogram for å få tilgang på 

spillsystemet.
288

 Oppfinnelsen var kjennetegnet ved at spillerens maskin var lokalisert 

fjernt fra vertsmaskinen. Saksøkte William Hill tilbød et tilsvarende spillsystem. Hill 

leverte programvare, som oftest på CD, som ga brukerne tilgang på spillsystemet og 

koblet spillernes maskiner opp til en vertsmaskin. Menashe anførte at programvaren var 

midler til å utøve et spillsystem omfattet av Menashes patent, slik at William Hills 

levering av programvaren til brukerne utgjorde et middelbart patentinngrep. 
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Vertsmaskinen i William Hills spillsystem var ikke plassert i Storbritannia, men i 

Antigua. Saksøkte anførte at det var kombinasjonen av oppfinnelsens elementer som 

var beskyttet ved patentet. I lys av dette ble det anført at samtlige av oppfinnelsens 

elementer måtte være plassert i Storbritannia for at mottakernes bruk av spillsystemet 

skulle være en utøvelse av Menashes oppfinnelse innenfor dette området. Ettersom 

vertsmaskinen var plassert i Antigua var bruken av spillsystemet etter saksøktes syn 

ikke en utøvelse av oppfinnelsen i Storbritannia, og leveringen av programvaren 

følgelig heller ikke et middelbart patentinngrep. 

 

Court of Appeal var ikke enig i dette og fastslo at vertsmaskinens lokalisering var uten 

betydning for spørsmålet om hvor utnyttelsen fant sted. Den kunne være plassert i 

Storbritannia, på en satellitt eller på grensen mellom to stater. Avgjørende var at 

mottakeren av programvaren brukte spillsystemet, inkludert vertsmaskinen, i 

Storbritannia.
289

 Brukernes utnyttelse av spillsystemet ville følgelig også kunne utgjøre 

et direkte patentinngrep. 

 

8 Unntakene i tredje ledd 

8.1 Innledning 

Patl. § 3 tredje ledd nr. 1-5 unntar visse utnyttelser av oppfinnelsen fra patenthaverens 

enerett.
290

 Unntakene i tredje ledd gjelder i utgangspunktet eneretten etter både første og 

annet ledd. Som det vil fremgå er det likevel slik at ikke alle reglene er relevante unntak 

fra handlinger som utgjør et middelbart patentinngrep. Med unntak for det såkalte 

forskningsunntaket i tredje ledd nr. 3 (8.3), er de spørsmålene unntakene reiser ikke 

spesielle for middelbart patentinngrep. Unntaket for utnyttelse som ikke skjer i nærings- 

eller driftsøyemed behandles likevel i et eget punkt (8.2), men de øvrige unntakene i 

patl. § 3 tredje ledd vil av denne grunn behandles kort i det følgende. 
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Tredje ledd nr. 2 lovfester det såkalte konsumpsjonsprinsippet. Etter denne 

bestemmelsen skal «[u]tnyttelse av patentbeskyttede produkter som av patenthaveren 

eller med dennes samtykke er bragt i omsetning innenfor EØS» unntas fra eneretten. 

Middelbart patentinngrep etter patl. § 3 annet ledd er utnyttelse i form av tilbud eller 

levering av midler som ikke i seg selv er patentbeskyttede produkter. 

Konsumpsjonsregelen i tredje ledd nr. 2 vil derfor trolig sjelden være et aktuelt unntak 

fra annet ledd.
291

 En aktuell situasjon kan imidlertid tenkes der midlene til å utøve et 

patentbeskyttet produkt stammer fra et annet eksemplar av produktet brakt i omsetning 

innenfor EØS av patenthaveren. 

 

Videre er «[t]ilberedning på apotek av et legemiddel etter resept i enkelttilfelle eller 

forføyning over et legemiddel tilberedt på denne måte» unntatt fra eneretten etter tredje 

ledd nr. 4. I henhold til forarbeidene tar bestemmelsen sikte på å forhindre at apotek 

skal kunne pådra seg ansvar for patentinngrep, ved i enkelttilfelle å tilvirke legemidler 

på grunnlag av en resept fra en lege.
292

 Forarbeidene uttaler ikke noe om bestemmelsens 

relevans for annet ledd. De aktuelle handlingene som unntas etter bestemmelsen er 

tilvirkning av legemidler og forføyning over de tilvirkede legemidlene. Det vil trolig 

være sistnevnte alternativ som er relevant for annet ledd, ettersom de handlinger det 

siktes til med formuleringen «forføyning over et legemiddel tilberedt på denne måte» i 

følge forarbeidene i første rekke er «apotekerens utlevering av legemidlet til 

pasienten».
293

 Tilvirkning på apotek av et patentert legemiddel etter resept i 

enkelttilfelle skjer sjelden. Unntaket har av denne grunn begrenset betydning. Men 

dersom bestemmelsen kommer til anvendelse vil apotekets utlevering av legemidlet til 

pasienten ikke rammes. Levering av et mellomprodukt til apoteket vil imidlertid kunne 

utgjøre et middelbart patentinngrep selv om apotekets tilvirkning og utlevering er 

omfattet av unntaket, jfr. patl. § 3 annet ledd siste punktum.    

 

                                                 

 

291
 Unntaket i tredje ledd nr. 2 får likevel betydning for spørsmålet om mottakeren av midlene er 

berettiget til å utnytte oppfinnelsen (se kapittel 5). 
292

 NOU 1976: 49 s. 105. 
293

 NOU 1976: 49 s. 106. 
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Endelig skal «utprøvinger, forsøk og lignende av et patentert legemiddel som er 

nødvendige for å oppnå markedsføringstillatelse for et legemiddel i en stat som er 

tilsluttet avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-

avtalen)», unntas fra eneretten etter tredje ledd nr. 5.
294

 Bestemmelsen formål er særlig 

å lette tilgangen til markedet for generiske legemidler ved å gjøre det mulig for 

produsenter av generiske legemidler å «utføre nødvendige tester mv. for å få 

markedsføringstillatelse før patentet eller beskyttelsen etter supplerende 

beskyttelsessertifikater er utløpt».
295

 Unntaket gjelder imidlertid også for nyutviklede 

legemidler.
296

 Forarbeidene er tause med hensyn til unntakets betydning for regelen om 

middelbart patentinngrep i annet ledd. Bestemmelsen er tilsynelatende først og fremst 

relevant for handlinger som i utgangspunktet rammes av patl. § 3 første ledd og faller 

utenfor forskningsunntaket i tredje ledd nr. 3. Det kan imidlertid trolig ikke utelukkes at 

unntaksregelen kan komme til anvendelse på handlinger som i utgangspunktet rammes 

av annet ledd, eksempelvis dersom levering av et middel til å utøve oppfinnelsen 

gjennomføres som et ledd i den type tester som omfattes av unntaket i tredje ledd nr. 5. 

 

8.2 Utnyttelse som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed 

Utnyttelse som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed er etter patl. § 3 tredje ledd nr. 1 

unntatt fra eneretten.
297

 Patentloven av 1967 inneholdt en tilsvarende begrensning i § 3 

første ledd. Ved lovendringen i 1979 ble unntaksregelen flyttet til patl. § 3 tredje ledd 

nr. 1, etter mønster av art. 27 (a) CPC, som taler om «acts done privately and for non-

commercial purposes». Med hensyn til annet ledd er den aktuelle utnyttelse det å «tilby 

eller levere» midler til å utøve oppfinnelsen. Spørsmålet om dette unntaket kommer til 

anvendelse beror altså på om tilbudet eller leveringen skjer i nærings- eller driftsøye-

med. 

 

                                                 

 

294
 Bestemmelsen gjennomfører artikkel 1 nr. 6) i direktiv 2004/28/EF og artikkel 1 nr. 8) i direktiv 

2004/27/EF, jfr. innst. 50 L (2009-2010) og prop. 27 L (2009-2010). 
295

 Prop. 27 L (2009-2010) s. 2. 
296

 Prop. 27 L (2009-2010) s. 7. 
297

 Denne begrensningen følger også av patl. § 1 første ledd som fastslår at det ved patentet oppnås en 
enerett til utnyttelse av oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed. 
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Tilbud eller levering som skjer privat faller etter ordlyden utenfor eneretten. I forarbei-

dene til patentloven av 1967 heter det at unntaket innebærer en avgrensning mot 

«tillgodogörande för tillfredsställande av personliga behov».
298

 Motsatt trekker ordly-

den i retning av at tilbud eller levering som foretas som ledd i en kommersiell virksom-

het faller utenfor unntaket og dermed omfattes av eneretten. Selv om virksomheten der 

utnyttelsen finner sted ikke er kommersiell eller av økonomisk art omfattes ikke utnyt-

telsen nødvendigvis  av unntaket. Utnyttelse i statlig eller kommunal forvaltning og 

tilbud eller levering som skjer i virksomhet med veldedig formål vil i følge forarbeidene 

også kunne rammes som et patentinngrep.
299

 Dette reflekteres også i konvensjonsteks-

ten som krever at utnyttelsen både er privat og ikke-kommersiell. At virksomheten ek-

sempelvis er veldedig og dermed ikke-kommersiell er altså ikke tilstrekkelig når den 

ikke samtidig kan anses som privat.
300

 

 

På den annen side er det ikke slik at ethvert tilbud eller enhver levering som skjer med 

økonomisk formål nødvendigvis rammes som et middelbart patentinngrep. Forarbei-

dene nevner som eksempel en situasjon der en «amatör för privat bruk tillverkar en te-

levisionsapparat och sedan försäljer denna».
301

 En slik tilfeldig, enkeltstående levering 

vil etter forarbeidene falle utenfor eneretten. Det samme vil trolig gjelde virksomhet 

som har preg av hobby eller fritidsaktivitet.
302

 Dersom et slikt salg gjentas, slik at det 

ikke lenger blir å anse som et enkeltstående tilfelle, men en vedvarende virksomhet, vil 

dette derimot ikke omfattes av unntaket, selv om virksomheten skjer i liten skala.
303

 

 

Spørsmålet om når et tilbud eller en levering er skjedd i nærings- eller driftsøyemed må 

bero på en konkret vurdering av den aktuelle handlingen. Stenvik legger til grunn at det 

i lys av bestemmelsens formål, bør «legges vekt både på om virksomheten foregår in-

nenfor den private sfære, og på om den er av en art som byr patenthaveren følsom og 
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 NU 1963: 6 s. 145. 

299
 NU 1963: 6 s. 145. 

300
 Se Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 264. 

301
 NU 1963: 6 s. 146. 

302
 Se Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 302. 

303
 NU 1963: 6 s. 146. 
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sjenerende konkurranse.»
304

 Et slikt utgangspunkt harmonerer godt med patentets for-

mål om å beskytte patenthaveren mot konkurrerende kommersiell utnyttelse av oppfin-

nelsen. Der et tilbud eller en levering ikke utgjør noen konkurranse for patenthaveren 

foreligger det ingen hensyn som tilsier at patenthaveren kan motsette seg slik utnyttelse.  

 

8.3 Forskningsunntaket 

Patl. § 3 tredje ledd nr. 3 unntar «[u]tnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfin-

nelsen» fra patenthaverens enerett. Regelen ble tilføyd ved lovendringen i 1979 og sva-

rer til art. 27 (b) CPC, som unntar «acts done for experimental purposes relating to the 

subject-matter of the patented invention». Denne begrensningen gjaldt imidlertid også 

før lovendringen i 1979. Det forelå ingen lovfestet unntaksregel, men utnyttelsesbegre-

pet ble tolket slik at utnyttelse av oppfinnelsen som kunnskapskilde eller som grunnlag 

for fortsatt forskning, eksperiment eller undervisning, falt utenfor patenthaverens ene-

rett.
305

 Formuleringen «eksperiment som angår selve oppfinnelsen» i tredje ledd nr. 3 

kan trekke i retning av at unntaksregelens anvendelsesområde er snevrere enn det 

forskningsunntaket som gjaldt før tilføyelsen av bestemmelsen.  I bestemmelsens forar-

beider heter det imidlertid at innføringen av unntaket i tredje ledd nr. 3 innebar en kodi-

fisering av gjeldende ulovfestet rett.
306

 På denne bakgrunn har Høyesterett lagt til grunn 

at det ikke var tilsiktet noen realitetsendring når det gjaldt omfanget av forskningsunn-

taket og at det etter lovendringen er naturlig å forankre forskningsunntaket i patl. § 3 

tredje ledd nr. 3. Begrensningen som allerede følger av utnyttelseskriteriet vil imidlertid 

kunne supplere denne unntaksregelen.
307

 

 

Forskningsunntaket er et selvstendig unntak ved siden av unntaket for utnyttelse som 

ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed. Allerede på denne bakgrunn er det nærliggende 

å slutte at forskning som skjer i nærings- eller driftsøyemed også vil kunne omfattes av 
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 Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 302. 

305
 NU 1963: 6 s. 145. 

306
 Ot.prp. nr. 32 (1978-1979) s. 26. 

307
 Rt. 2009 s. 1665, avsnitt 46; Are Stenvik, «Middelbart patentinngrep – Kommentar til Høyesteretts 

dom 22. desember 2009 (SINTEF)», NIR, 2010 nr. 2 s. 197-199 (s. 197), nevner som eksempel at 
«[s]upplering med det generelle utnyttelseskriteriet kan være aktuelt for aktiviteter som ikke har forsk-
ningspreg, f.eks. aktiviteter knyttet til undervisning eller publisering». 
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unntaket. At regelen kommer til anvendelse på kommersiell forskning fremgår også av 

patentlovens forarbeider og er dessuten uttrykkelig fastslått av Høyesterett i Rt. 2009 s. 

1665 (SINTEF).
308

 

 

Eksperimentet må etter ordlyden angå «selve oppfinnelsen». Bestemmelsen kommer 

altså til anvendelse der den patenterte oppfinnelsen er gjenstanden for forskningen. Sli-

ke eksperimenter kan for eksempel være analyser av oppfinnelsen og undersøkelser av 

nye bruksområder for denne.
309

 Ordlyden trekker med dette en grense mot utnyttelse av 

oppfinnelsen i eksperimenter og forskning, eksempelvis utnyttelse av et patentert måle-

instrument som anvendes i forskning eller undervisning.
310

 En slik utnyttelse omfattes 

altså av eneretten. 

 

Spørsmålet om en handling som i utgangspunktet utgjør et middelbart patentinngrep 

omfattes av det såkalte forskningsunntaket beror på hvorvidt tilbudet eller leveringen er 

en utnyttelse ved «eksperiment som angår selve oppfinnelsen». Hvorvidt handlingen tar 

sikte på å frembringe ny kunnskap vil her være et moment av betydning.
311

  

 

At midlene av en mottaker er bestemt for en utnyttelse som omfattes av forskningsunn-

taket medfører ikke at tilbyderen eller leverandøren går klar av patl. § 3 annet ledd. Det-

te følger av særregelen i annet ledd siste punktum, som fastslår at personer som utnytter 

oppfinnelsen som nevnt i patl. § 3 tredje ledd nr. 3, med hensyn til regelen om middel-

bart patentinngrep, ikke skal anses som berettiget til å utnytte oppfinnelsen (se 5.2). 

Tilbud eller levering av midler til en part som benytter midlene til «eksperiment som 

angår selve oppfinnelsen» vil følgelig kunne rammes som et middelbart patentinngrep. 

 

Videre er det ikke tilstrekkelig at midlene som tilbys eller leveres er frembragt ved 

forskning. Dette ble fastslått i Rt. 2009 s. 1665 (SINTEF) der Høyesterett måtte ta stil-

                                                 

 

308
 NU 1963: 6 s. 145; Rt. 2009 s. 1665, avsnitt 45: «Eneretten beskytter mot økonomisk utnyttelse av 

oppfinnelsen, slik at bruk av oppfinnelsen til forskning og eksperimentelle formål faller utenfor 
eneretten. Det gjelder også om forskningen er betalt av en oppdragsgiver.» 
309

 Stenvik, Patentrett, 2. utgave, Oslo 2006 s. 334. 
310

 NU 1963: 6 s. 145; Se også Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, 
Weinheim 1993 s. 278. 
311

 Jfr. Høyesteretts uttalelser i Rt. 2009 s. 1665 avsnitt 49, sitert nedenfor.  
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ling til om levering av forskningsresultater til en oppdragsgiver var omfattet av unntaket 

i patl. § 3 tredje ledd nr. 3. Saken gjaldt et patent på en fremgangsmåte for telling av 

enkeltgjenstander/individer, eksempelvis levende fisk, og et telleapparat for gjennomfø-

ring av fremgangsmåten. Patenthaveren produserte et apparat for telling av fisk basert 

på patentet med sikte på salg til fiskeoppdrettsnæringen. Brødrene Wingan AS var én av 

kjøperne. Den uavhengige forskningsinstitusjonen Stiftelsen SINTEF fikk i oppdrag av 

Wingan å yte bistand til utvikling av en ny type fisketeller. SINTEF utviklet deretter 

utstyr for måling av fiskemengde. Oppdraget ble avsluttet ved at SINTEF overleverte et 

dataprogram til Wingan, som på denne bakgrunn startet produksjon av fisketellere som 

senere ble solgt i konkurranse med patenthavers fisketeller. Patenthaveren anførte blant 

annet at SINTEFs levering av dataprogrammet til Wingan utgjorde et middelbart patent-

inngrep. SINTEF bestred dette og påberopte seg forskningsunntaket i patl. § 3 tredje 

ledd nr. 3. 

 

Lagmannsretten hadde lagt til grunn at en patenthaver «ikke kan motsette seg at en pa-

tentert metode eller et patentert produkt benyttes i forskning og utvikling som innebærer 

utvikling og forbedring av den patenterte oppfinnelsen». På denne bakgrunn fant lag-

mannsretten at SINTEFs overlevering av dataprogrammet ikke representerte et middel-

bart patentinngrep, ettersom oppdraget og utførelsen fremsto som et typisk forsknings- 

og utviklingsoppdrag som kunne utføres uavhengig av eventuelle patentrettigheter.
312

   

 

Høyesterett var uenig med lagmannsretten og kom til motsatt resultat. Førstvoterende 

uttalte som representant for flertallet:  

 

«Etter min mening er dette en uriktig lovforståelse. Retten til å frembringe ny kunnskap innebæ-

rer ikke at man ansvarsfritt kan utnytte denne kommersielt ved å levere fra seg produktene av 

kunnskapen. Hvis kunnskapen utvikles til «midler» til å utøve oppfinnelsen, vil man kunne 

rammes av § 3 annet ledd. Har SINTEF levert et middel som tilfredsstiller vilkårene i § 3 annet 

ledd, kan stiftelsen ikke fritas for ansvar med den begrunnelse at middelet er frembrakt ved 

forskning.»
313
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Det måtte med andre ord foretas et skille mellom forskningen som var utført og den 

etterfølgende overleveringen av resultatet av dette arbeidet. Selve leveringen av data-

programmet hadde ikke karakter av eksperiment eller forskning og falt dermed utenfor 

unntaket. 

 

I lys av dette melder det seg et spørsmål om det i det hele tatt kan foreligge situasjoner 

der tilbud eller levering av midler frembringer ny kunnskap og dermed kan unntas fra 

eneretten etter tredje ledd nr. 3. Stenvik ser ut til å lese SINTEF-dommen slik at forsk-

ningsunntaket ikke kommer til anvendelse på handlinger som rammes av patl. § 3 annet 

ledd:  

 

«Flertallet bygde på at det ikke eksisterer noe overlapp mellom begrepene 'levere midler' og 

'eksperiment'. Det karakteristiske ved eksperimentunntaket er at det gir rett til å «frembringe ny 

kunnskap». Levering av midler – av førstvoterende også betegnet «verktøy» (avsnitt 50) – er 

handlinger av en annen karakter, de frembringer ikke ny kunnskap, og kan derfor ikke anses som 

hjemlet i eksperimentunntaket (avsnitt 49).»
314

 

 

Benyamini er mindre kategorisk og anfører at art. 26 (3) CPC, som korresponderer med 

patl. § 3 annet ledd siste punktum, ble innført med sikte på å hindre tredjeparter i å ut-

nytte oppfinnelsen kommersielt ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen 

til en mottaker som selv skulle foreta handlinger omfattet av forskningsunntaket. På 

denne bakgrunn antas det at det ikke var intensjonen å ramme tilfeller der en part leve-

rer midler til en tredjepart som bistår førstnevnte i dennes eksperimenter, og at en slik 

transaksjon i seg selv må anses omfattet av forskningsunntaket.
315

 Ved vurderingen av 

om transaksjonen i et slikt tilfelle kan anses som en del av tilbyderen eller leverandø-

rens forskningsaktiviteter, og dermed være omfattet av forskningsunntaket, fremholder 

Benyamini at det er nødvendig å undersøke hvorvidt forskning eller kunnskapsfrem-

bringelse fremsto som hovedformålet med leveringen, samt hvorvidt tilbyderen eller 
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 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 273-274. 
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være en levering som i det hele tatt rammes av patl. § 3 annet ledd. 
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leverandøren, etter leveringen, beholdt kontrollen over eksperimentet, eksempelvis ved 

inspeksjoner eller ved å motta rapporter om eventuelle resultater.
316

  

 

Utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen omfatter etter ordlyden frem-

stilling av et patentert produkt med sikte på slike eksperimenter. Der eksperimentene 

krever fremstilling av et patentert produkt kan levering til en tredjepart være aktuelt der 

denne kan sørge for en mer kostnadseffektiv fremstilling av produktet. I et slikt tilfelle 

kan det argumenteres for at en transaksjon som innebærer levering av midler til å utøve 

oppfinnelsen til en tredjepart, som gjennomfører fremstillingen av produktet, for så å 

levere det tilbake til leverandøren, som så utfører eksperimenter som angår selve opp-

finnelsen, bør omfattes av forskningsunntaket.
317

  

 

Til støtte for dette syn kan det anføres at en slik transaksjon vil ha kunnskapsfrembring-

else som formål. Videre er en slik tolkning i tråd med patentsystemets formål om å 

fremme forskning og oppmuntre til videreutvikling av eksisterende teknologi. Høyeste-

retts avgjørelse i SINTEF-saken gir imidlertid ingen holdepunkter som kan tas til inn-

tekt for en slik tolkning som Benyamini tar til orde for. Uttalelsen om at det ikke er 

«grunnlag for noen identifikasjon mellom oppdragsgiver og oppdragstaker i relasjon til 

§ 3 annet ledd» (avsnitt 51) trekker snarere i motsatt retning. Hvorvidt en tolkning som 

åpner for at et tilbud eller en levering i visse tilfelle kan omfattes av forskningsunntaket 

kan legges til grunn ved anvendelsen av patl. § 3, må på denne bakgrunn anses som et 

åpent spørsmål.  

 

9 Avsluttende bemerkninger 

Det faktum at regelen om middelbart patentinngrep sjelden har vært anført overfor 

norske og nordiske domstoler kunne i utgangspunktet tale for at regelen er lite praktisk. 

Denne fremstillingens gjennomgang av europeisk praksis vedrørende tilsvarende regler 
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 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, Weinheim 1993 s. 277: «Where 
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 Se David Gilat, Experimental Use and Patents, Weinheim 1995 s. 85-87. 
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etterlater imidlertid et annet bilde. Som vi har sett har europeiske domstoler, særlig i 

Tyskland og England, de senere år i økende grad måttet ta stilling til spørsmål om mid-

delbart patentinngrep. Denne utviklingen gir grunn til å tro at ansvar for middelbart 

patentinngrep også er en aktuell problemstilling i norsk rett. 

 

Som fremstillingen viser foreligger det en rekke avgjørelser som belyser og tilbyr løs-

ninger på flere av de spørsmålene bestemmelsen reiser. Gjennom en vilje til å se hen til 

hverandres avgjørelser har domstolene i Tyskland og England langt på vei lykkes med å 

oppnå en forenelig tilnærming til flere av de tolkningsspørsmålene det tidligere var 

knyttet usikkerhet til. Med tanke på at patl. § 3 ble innført med sikte på å oppnå en eu-

ropeisk harmonisering av patentretten er det, særlig i lys av det begrensede norske retts-

kildetilfanget, naturlig at norske rettsanvendere tar del i denne utviklingen. Noen euro-

peisk rettsenhet foreligger foreløpig ikke. Men den foreliggende praksis tilbyr like fullt 

en verdifull veiledning for vurdering av spørsmål om middelbart patentinngrep etter 

patl. § 3 annet ledd.  
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