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Høring vedrørende udkast til forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles 

patentdomstol m.v. 

 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patent-

domstol m.v. i høring. Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med Justitsministeriet.  

 

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe grundlaget for Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles 

patentdomstol.  

 

Med lovforslaget bliver den europæiske patentreform implementeret i dansk ret. Det overordnede for-

mål med den europæiske patentreform er at gøre det enklere og billigere at opnå og håndhæve patenter 

bredt i Europa.  

 

Den europæiske patentreform består af en mellemstatslig aftale om en fælles patentdomstol og en for-

ordning om enhedspatentbeskyttelse. Til sidstnævnte er der knyttet en forordning om oversættelses-

ordninger.  

 

Udkastet til lovforslag omfatter bl.a. en bestemmelse om ratifikation af aftalen om en fælles patent-

domstol, en bestemmelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af domstolens afgørelser samt ændringer i 

retsplejeloven, patentloven og lov om brugsmodeller. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt med e-mail til svar@dkpto.dk senest 

torsdag den 15. august 2013.  

 

Spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til Patent- og Varemærkestyrelsen og Justitsministeriet. I 

Patent- og Varemærkestyrelsen kan spørgsmål rettes til Heidi Bech Linaa, tlf. 4350 8584, Eva Bernt 

Høegh tlf. 4350 8280, Anne Rejnhold Jørgensen, tlf. 4350 8385 og Thomas Duholm tlf. 4350 8529.  

Spørgsmål til Justitsministeriet kan rettes til Morten Duus, tlf. 7226 8742.  

 

Der vedlægges udkast til lovforslag, en fortegnelse over hørte organisationer og myndigheder m.v. 

samt dansksprogede versioner af aftalen om en fælles patentdomstol og de nævnte to 

forordninger.  
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I engelsksproget udgave kan aftalen om en fælles patentdomstol ses her. Forordningen om enhedspa-

tentbeskyttelse kan ses her, og den tilhørende forordning om oversættelsesordninger kan ses her. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

Heidi Bech Linaa 

Specialkonsulent, cand. merc. jur. 

 

Tlf. dir. 4350 8584 
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