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Høringssvar angående arbejdsdokument om oprettelsen af en europæisk patentdomstol 

Patentagentforeningen har 1. april 2008 modtaget et arbejdsdokument vedrørende oprettelsen af 

en europæisk patentdomstol og har i denne forbindelse følgende kommentarer:

Patentagentforeningen henholder sig generelt til de kommentarer, der blev fremsendt med forenin-

gens høringsnotat i maj 2007 som ligeledes fremsendes.

Vi finder det således vigtigt, at der, lige som i Kommissionens udspil, sikres en passende grad af 

nærhed i forhold til sagens parter og sagens relevante omstændigheder. Vi hilser det derfor vel-

komment, at der i Artikel 5 lægges op til, at der kan oprettes en lokal division, som for Danmarks 

vedkommende meget passende kunne være Sø- og Handelsretten. Ligeledes hilser vi det vel-

komment, at der i Artikel 29 lægges op til, at proceduresproget i en lokal division kan være landets 

officielle sprog. Foreningen finder det vigtigt, at sager i første instans mellem f.eks. to danske par-

ter kan føres på dansk. Foreningen har imidlertid vanskeligt ved at se, hvorledes dette passer 

sammen med Artikel 7, hvoraf det synes at fremgå, at en lokal division skal bestå af to permanente 

dommere fra det pågældende land samt en tredje dommer fra en pulje af dommere. Hvorledes sik-

res et nationalt proceduresprog, hvis denne tredje dommer taler et andet sprog end procedure-

sproget?
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Endelig hilser foreningen det velkomment, at der i Artikel 28 lægges op til, at European Patent At-

torneys vil kunne assistere advokater og vil kunne repræsentere en part i ugyldighedssager.

På Patentagentforeningens vegne 
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