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Vedrørende: Høringsuttalelse vedr. tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske 

patentkonvensjonen (EPC) om reduserte krav til oversettelse av patenter m.m. 
  

Håmsø Patentbyrå er av den oppfatning at det vil være en fordel om Norge 
tiltrer London-overenskomsten ettersom det vil redusere kostnadene forbundet 
med validering av Europapatenter i Norge. 
 
Vi er også av den oppfatning at fristen for å validere bør forlenges til 6 mnd. 
etter publisering av meddelt Europapatent.  Erfaringer fra de 6 årene Norge har 
vært medlem av EPC, viser at patentinnehaver av forskjellige årsaker ikke er i 
stand til å ta en beslutning om i hvilke land et Europapatent skal valideres før 
det nærmer seg utløpet av 3 mnd. perioden. På grunn av kravet til oversettelse, 
medfører dette i verste fall at patentet ikke blir validert i Norge fordi det ikke 
lar seg gjøre å oversette patentet på den korte tiden som er igjen til fristutløp.  I 
andre tilfeller kan det medføre at oversettelsen pga. hastverk kan inneholde feil 
som ikke blir avdekket ved oversettelseskontrollen.  Disse omstendighetene 
medfører et særskilt press på patentbyråbransjen. Ettersom fristen ikke kan 
forlenges, må alt annet arbeid, innbefattet arbeid med tidsfrister, legges til side 
og oversettelser og kontroll av oversettelser må ofte skje på søn- og 
helligdager.  For bransjens patentingeniører er dette svært uheldig og resulterer 
i et mye høyere stressnivå enn hva som er ønskelig på en arbeidsplass. 

Et meget godt alternativ til forlengelse av selve valideringsfristen vil være en ekstra frist 
på 2 eller 3 mnd. etter valideringsfristen for innlevering av norsk oversettelse, jfr. 2  
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mnd. fristen for oversettelse av PCT-søknader som er videreført i nasjonal fase. 
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