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Specialudvalgshøring vedr. fælles europæisk patentdomstol.
Ved e-mail af 07-07-2011 har Patent- og Varemærkestyrelsen anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet har ved flere lejligheder – herunder i fællesskab med DI, Danske
Advokater, Patentagentforeningen og Foreningen Industriel Retsbeskyttelse – afgivet
høringssvar og peget på en række væsentlige, uløste problemstillinger i tilknytning til
det eksisterende forslag om en EU patentdomstol.
Advokatrådet har gennemgået Generalsekretariatets dokument dateret 14. juni 2011
omfattende "a draft agreement on a Unified Patent Court, the draft Statute of the
Court and the draft list of issues to be included in the Rules of Procedure".
Advokatrådet konstaterer desværre, at der stadig er tale om et ugennemarbejdet
arbejdsdokument, hvor flere afgørende retssikkerhedsmæssige problemstillinger
henstår uløste. Hertil kommer, at væsentlige dele af regelsættet endnu ikke er
udarbejdet.
I relation til de allerede kendte men i det væsentlige stadig uløste
retssikkerhedsmæssige problemer henvises til Advokatrådet høringssvar af 7. april
2008 samt af 3. november 2009, der vedlægges. Advokatrådet gentager, at ikke
mindst den i artikel 15a givne adgang til Forum Shopping indebærer en åbenbar
risiko for misbrug i relation til særligt små og mellemstore virksomheder.
Når det gælder forslagets manglende komplettering bemærkes, at vurderingen af en
EU patentdomstol i sagens natur er koblet til den retsplejeordning, som skal gælde
for domstolen. Retsplejeordningen - "rules of procedure" - foreligger stadig kun i
sparsom stikordsform. Det er i denne forbindelse i særdeleshed bemærkelsesværdigt
og bekymrende, at retsplejeordningen ifølge artikel 22 skal fastsættes og kan ændres
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af en såkaldt "Administrative Committee", der ifølge artikel 57b er en ekspertkomité.
Advokatrådet finder, at retsplejeordningen, som er retsstatens fundament, bør
fastlægges på politisk niveau, herunder være underlagt reel demokratisk kontrol.
Advokatrådet opfordrer Regeringen til at insistere på, at forslaget til en EU
patentdomstol gennemarbejdes og kompletteres, herunder at der - således som det
kendes fra den danske lovgivningstradition - udarbejdes ledsagende, analytiske
bemærkninger til den foreslåede ordning. Advokatrådet henviser i øvrigt til
Foreningen Industriel Retsbeskyttelses mere detaljerede bemærkninger til det
eksisterende forslag.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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