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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet tillstyrker i huvudsak det framförda förslaget till Patent- och 
marknadsdomstol och Patent- och marknadsöverdomstol. Förändringar som 
Advokatsamfundet föreslår är att de nya domstolarnas exklusivitet ska utsträckas till att 
även omfatta tvister grundade på lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter och 
att domstolarna även ska pröva överklaganden avseende firmaregistreringar. Härutöver ser 
Advokatsamfundet utrymme för förbättringar i frågor rörande rättens sammansättning, 
ordningen vid överklagande av immaterialrättsliga ärenden beslutade av Patent- och 
registreringsverket (PRV), rätten till ersättning för rättegångskostnader i ärenden och 
slutligen beträffande kumulation och preklusion.  
 
Allmänna synpunkter 
 
Advokatsamfundet får inleda med att framhålla vikten av att skapa en domstolsordning, 
som uppfyller höga krav på rättssäkerhet. På de aktuella rättsområdena väger intresset av 
förutsebarhet tungt, liksom behovet av effektivitet i form av rimliga handläggningstider. 
Samtidigt som den kommersiella betydelsen av aktuella rättsområden har ökat inom 
näringslivet har rättsområdenas internationalisering successivt förändrat förutsättningarna 
för lösning av tvister. Rättighetsinnehavare, i synnerhet innehavare av gemenskaps-
rättigheter och europeiska patent, har ofta möjlighet att välja att inleda tvist i länder som 
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erbjuder specialiserade domstolar och en attraktiv processordning. Dessa valmöjligheter 
kan förväntas öka i framtiden, bl.a. genom införandet av europeiska patent med enhetlig 
verkan. I ljuset av denna utveckling är det av stor betydelse att Sverige kan erbjuda 
högkvalitativ, rättssäker och snabb domstolsprövning.  
 
1. Mål och ärendetyper m.m. 

 
Advokatsamfundet anser att Patent- och marknadsdomstolens exklusivitet bör utvidgas till 
att omfatta även tillämpningen av lagen om skydd för företagshemligheter. Mål om 
företagshemligheter har i många fall en koppling till upphovsrätten. Vid exempelvis 
angrepp på kunddatabaser aktualiseras normalt såväl upphovsrätt, som skyddet för 
företagshemligheter. Upphovsrättsliga mål och mål enligt lagen om skydd för 
företagshemligheter handläggs i dag i tingsrätt enligt rättegångsbalken (RB). Det möter 
därför inte några hinder att låta dessa mål handläggas i Patent- och marknadsdomstolen. 
Vissa mål om företagshemligheter har Arbetsdomstolen som överklagandeinstans. Den 
ordningen kan fortsätta att gälla även om Patent- och marknadsdomstolen blir exklusivt 
forum som första instans. Det medför därför inte någon större skillnad mot dagens 
situation där vissa mål överklagas från tingsrätt till Arbetsdomstolen. En smärre ändring 
av lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister kan behöva göras för att behålla 
Arbetsdomstolen som överinstans i mål med arbetsrättsliga inslag.  
 
Fördelen med att handlägga mål om företagshemligheter – utöver den koppling till 
upphovsrätt som ofta förekommer – är att den typ av hemlig information som angrips ofta 
är besläktad med sådana objekt som kan skyddas immaterialrättsligt. Ett tydligt exempel 
är teknisk know-how, som t.ex. kan komma till uttryck i upphovsrättsligt skyddande 
ritningar, i datorprograms källkod och som kan beröra utnyttjandet av patenterade 
uppfinningar. Handläggning av denna typ av tvister vid en och samma domstol med 
tillgänglig teknisk och ekonomisk kompetens skulle utgöra en betydande fördel.  
 
I förslaget anges att firmaregistreringsärenden inte ska omfattas av reformen (s. 173). 
Skälet till detta anges vara att registreringsärendena kan innehålla associationsrättsliga 
inslag. Advokatsamfundet är inte klart över vilka associationsrättsliga inslag som skulle 
kunna göra det olämpligt att låta Patent- och marknadsdomstolen vara överklagande-
instans. Tvärtom har de firmarättsliga frågorna sådan nära anknytning till den övriga 
känneteckensrätten att även dessa mål- och ärendetyper bör prövas av de nya domstolarna. 
Det minskar också riskerna för att administrativ praxis inom firmarätten avviker från den 
övriga känneteckensrätten.   
 
I förslaget anges att Patent- och marknadsdomstolen ska utgöra en integrerad enhet inom 
ramen för Stockholms tingsrätts organisation. Advokatsamfundet får härvid understryka 
betydelsen av vad som uttalas i promemorian (s. 199), nämligen att ”de domare som 
handlägger målen kontinuerligt kan ägna sig i huvudsak och främst åt denna måltyp.” 
Erfarenheten visar att det är mycket angeläget för bibehållande av specialistkompetens 
och rimliga handläggningstider att specialiserade domare inte i avlastningssyfte tas i 
anspråk för andra mål och ärenden. Om så sker riskerar reformen att förfelas. 
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Advokatsamfundet får också peka på vikten av att svenska domare som handlägger denna 
typ av mål även ges möjlighet att, på motsvarande sätt som domare vid liknande 
europeiska domstolar, delta i internationella sammankomster för kompetensutbyte, inte 
minst då rättsutvecklingen på de aktuella rättsområdena till stora delar sker på europeisk 
nivå.   
 
Det bör också ses över på vilket sätt en organisatorisk samverkan med en kommande 
europeisk patentdomstol lämpligen bör ske (jfr SOU 2013:46 s. 91-95). 
 
2. Instansordning och prejudikatsbildning 
 
De mest betydelsefulla förändringarna i rubricerade avseenden är att mål i marknads-
domstolen och ärenden beslutade av PRV blir föremål för prövning av Patent- och 
marknadsdomstolen. Till detta kommer att dessa mål och ärenden kan komma att prövas i 
Patent- och marknadsöverdomstolen under vissa förutsättningar. Den förlängda instans-
kedjan inger vissa farhågor i fråga om handläggningstider. I promemorian (s. 205 ff.) 
pekas dock på vissa omständigheter och åtgärder som kan minska handläggningstiderna. 
En djupare analys och uppföljning av processordningen utifrån tidsaspekten bör dock 
övervägas.  
 
Frågor som är sammankopplade med instansordningen är res judicata och litis pendens (se 
även nedan under rubriken 4. Kumulation). I de fall invändning gjorts mot en meddelad 
registrering (exempelvis patent, varumärke eller mönster) kan sådana ärenden överklagas 
till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen. Som 
den nuvarande ordningen fungerar inom immaterialrätten kan giltigheten prövas på nytt 
av de allmänna domstolarna. Det följer bl.a. av den viktiga principen att en allmän 
domstol ska kunna pröva den giltighetspresumtion som råder vid en beviljad registrering. 
Det kan medföra flera och för rättighetshavaren omfattande rättsliga förfaranden. Det är 
dock av rättssäkerhetsskäl för tredje man eller tidigare invändare viktigt att kunna få en 
sådan prövning även i allmän domstol. Om en prövning av giltigheten är föremål för såväl 
invändning i det administrativa förfarandet som ogiltighetstalan vid allmän domstol, är det 
naturligt att låta invändningsärendet vila.  
 
En aspekt i fråga om invändningsprocessen är att den handläggs enligt ärendelagen. Av 
32 § ärendelagen följer att part kan åläggas utge rättegångskostnader till motparten. Detta 
är en stor och betydelsefull förändring, i förhållande till nuvarande processordning i 
invändningsärenden i Patentbesvärsrätten (PBR). Advokatsamfundet anser emellertid att 
det är olämpligt att part ska åläggas ansvar för rättegångskostnader, för att i administrativ 
ordning få prövat giltigheten av en registrering. Eftersom risken att åläggas rättegångs-
kostnader kan få en avhållande effekt avseende invändningar, ökar risken att felaktiga 
registreringar kvarstår i registret. En annan aspekt som gör sig gällande är i förhållande till 
fysiska personer (uppfinnare etc.), som kan behöva få sin rättighet prövad utan risk för att 
ådra sig ansvar för motpartens kostnader. I vissa undantagsfall kan det dock vara rimligt 
att aktualisera kostnadsansvar. Vägledning i detta avseende kan fås genom principerna 
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kring Art 104 EPC (se t.ex. s. 245 f., Derk Visser, The Annotated European Patent 
Convention). Även i OHIM är kostnadsansvaret kraftigt begränsat (Artikel 85).    
 
I fråga om Högsta domstolens roll som prejudikatsinstans delar Advokatsamfundet i allt 
väsentligt övervägandena i promemorian. Vad avser patenträtt bör dock påpekas att 
Högsta domstolen hittills har varit synnerligen sparsam med att pröva centrala 
patentjuridiska frågor, som skyddsomfång och giltighet. Under de senaste 40 åren har 
endast två sådana mål prövats (NJA 1972 s. 462 och NJA 2000 s.497). Inom patent-
rättsområdet kan det därför ifrågasättas om Högsta domstolen fyller funktionen som 
praxisbildare. I detta avseende skiljer sig den svenska Högsta domstolen från motsvarande 
instanser i många ledande västeuropeiska länder, där materiell patentjuridik regelbundet 
prövas i de högsta instanserna. Det får också anses vara en öppen fråga om Högsta 
domstolen kommer att bli praxisdrivande i de marknadsrättsliga målen. Möjligen kan 
Högsta domstolen behöva viss förstärkning, för att tillfredsställande kunna utföra den roll 
som förutsätts i promemorian.       
 
3. Domstolens sammansättning 
 
Vad avser rättens sammansättning i patentmål anges bl.a. (s. 247) att avgörande kan ske 
utan huvudförhandling med en lagfaren domare eller en lagfaren domare och teknisk 
ledamot. Advokatsamfundet anser att ensamdomare bör tillämpas med försiktighet. Den 
föreslagna sammansättningen torde innefatta beslut avseende exempelvis interimistiska 
vitesförbud. Sådana beslut kan vara av mycket stor betydelse för inblandade parter, inte 
minst på området för läkemedelspatent, och bör därför alltid avgöras av en lagfaren 
domare och teknisk ledamot. Motsvarande gör sig gällande i konkurrens- och 
marknadsföringsmålen, dvs. sakkunskap bör alltid vara tillgänglig i flera fall.  
 
I fråga om ärenden anser Advokatsamfundet att sammansättningen bör vara en annan än 
den föreslagna när det gäller överklagade ärenden från PRV. Sammansättningen bör vara 
den som får användas vid särskilda skäl enligt utredningen, dvs. en lagfaren domare och 
två tekniska ledamöter. Möjligen kan den föreslagna huvudregeln kunna användas vid 
särskilt enkla mål. Skälen för denna uppfattning är följande. 
 
Ett patentärende bereds inte så fullständigt och kvalificerat av PRV att det kan göras 
avkall på den patenttekniska expertisen i Patent- och marknadsdomstolen. Skrivningen på 
s. 252 i promemorian (”teknisk expertis [har] deltagit [i PRV]”) implicerar att tyngd-
punkten i bedömningen, i likhet med vad som gäller tvister i allmän domstol, ska ske i 
första instans (dvs. här PRV).  
 
PRV är inte att jämställa med en domstol och dess handläggning av ärenden präglas med 
nödvändighet av masshantering. PRV saknar möjligheter att bereda ärenden så ingående 
som sker i allmän domstol. Av detta skäl måste den patenttekniska kompetensen vara hög 
i Patent- och marknadsdomstolen, när överklagade patentärenden handläggs. Patent- och 
marknadsdomstolen måste ges förutsättningar att göra en självständig kvalificerad 
överprövning.   
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En jämförelse kan göras med handläggningen vid det Europeiska Patentverket (EPO). Vid 
EPO sker beslut av ett kollegium av tre granskare (patentingenjörer), såväl vid avslag av 
ansökan som vid beslut i invändningsärende, dvs. med en större samlad kompetens 
jämfört med vad som är fallet vid PRV. Trots denna kvalificerade bedömning tas beslut i 
Boards of Appeal (här att jämföras med Patent- och marknadsdomstolen) av två tekniska 
ledamöter och en lagfaren ledamot, i vissa fall med ytterligare deltagare (Artikel 21 EPC).  
 
Med den av Advokatsamfundet föreslagna sammansättningen blir denna i Patent- och 
marknadsöverdomstolen automatiskt acceptabel i patentärenden utan förändring av 
förslaget. Sammansättningen i Patent- och marknadsöverdomstolen (5 kap. 2 § i 
promemorians förslag till lagtext, s. 20) bör dock alltid innefatta två tekniska ledamöter i 
patentärenden.   
 
Även varumärkes- och mönsterrättsliga ärenden bör som huvudregel avgöras i 
sammansättning av tre domare, som lämpligen är lagfarna. Såväl varumärkes- som 
mönsterrättens område har under senare år ökat i komplexitet, inte minst genom den 
europeiska praxis som utvecklas vid OHIM och EU-domstolen. En förutsättning för att 
svenska registreringsärenden ska uppnå tillräckligt god kvalitet är att dessa ärenden bereds 
och behandlas av en kvalificerad sammansättning. Promemorian föreslår en svagare 
sammansättning i registreringsärenden jämfört med dagens sammansättning i PBR, vilket 
ofrånkomligen leder till försämrade förutsättningar att uppnå hög kvalitet i avgörandena.  
 
Behovet av ekonomiska experter i såväl Patent- och marknadsdomstolen som i Patent- och 
marknadsöverdomstolen i ärenden avseende marknadsförings- och konkurrensrätt 
motsvaras av resonemanget ovan angående teknisk juridisk sakkunskap. I promemorian 
(s. 248 n) anges att hushållning med domstolens resurser bör ske vid syn genom att sådan 
genomförs utan fullsutten rätt utom huvudförhandling (1 kap. 3 § RB). Advokatsamfundet 
menar att det åtminstone i samband med patentmålen, även om det är ytterst ovanligt att 
syn sker utom huvudförhandling, bör finnas en möjlighet för en fullsutten rätt att företa 
syn. När det gäller mer tekniskt komplicerade fall torde det normalt vara erforderligt att 
rätten är fullsutten för att en kompetent och fullödig bedömning ska kunna garanteras.   
 
I avsnitt 10 behandlas frågan om teknisk och ekonomisk kompetens. På s. 274 n berörs 
externa ledamöter med teknisk kompetens med hänvisning till patentombudskåren och 
industrin. Advokatsamfundet måste här framhålla att ombudskåren är relativt begränsad 
och att de flesta patentbyråerna företräder kunder i branscher där patenttvister är vanligt 
förekommande. Risken för delikatessjäv är påtaglig. Av motsvarande anledning kan det 
vara tveksamt med ledamöter från industrin, eftersom de ofta torde vara anställda av bolag 
som konkurrerar inom den bransch som tvisten gäller. Tekniska ledamöter bör därför som 
regel hämtas från universitet och högskolor.  
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4. Kumulation  
 
I promemorian och lagförslaget (3 kap. 5 §, s. 16 f.) redovisas de fall där kumulation bör 
kunna ske. Promemorian behandlar dock inte möjligheten att kumulera mål från andra 
domstolar annat än genom hänvisningen till 14 kap. 7a § RB. Ett flertal tvistemål kan 
exempelvis innehålla såväl avtalsrättsliga som immaterialrättsliga grunder. Det innebär att 
talan i många fall måste väckas vid flera domstolar. Om en immaterialrättslig grund 
åberopas, inklusive eventuella andra grunder, kan det vara tveksamt om andra grunder kan 
bli föremål för prövning av Patent- och marknadsdomstolen (se Svea hovrätts beslut den 
7 juli 2004 i Ö 4562/04 och SOU 2001:68 s. 149-150). I sådana fall uppstår frågan om 
sammanläggning enligt 14 kap. 7a § RB. Advokatsamfundet anser att den prövning i 
Högsta domstolen som då ska förekomma borde kunna undvikas genom en bestämmelse 
att mål vid annan domstol bör kunna kumuleras med mål vid Patent- och marknads-
domstolen (jfr även NJA 2001 s. 643). Ytterligare en fråga som bör belysas inom ramen 
för det fortsatta lagstiftningsarbetet är hur avtalsrättsliga frågor med anknytning till 
immaterialrätten, exempelvis licensavtalstvister, ska hanteras i anledning av den nya 
domstolen. 
 
5. Preklusion 
 
Advokatsamfundet välkomnar förslaget att målen, även sådana som innehåller 
indispositiva inslag, träffas av preklusionsreglerna som gäller för dispositiva mål. Det ger 
domstolen bättre möjligheter att aktivt tillämpa exempelvis 42 kap. 15 a § RB.  
 
Den föreslagna lagbestämmelsen (3 kap. 7 §, s. 17) omfattar även ärenden. Det är en 
betydande förändring i förhållande till de principer som gäller i dag i PBR. Möjligheten 
att i PBR åberopa ny bevisning är i princip obegränsad. Det finns skäl som talar för det. I 
registreringsärenden är materiellt korrekta avgöranden av överordnat intresse och därför 
bör preklusionsreglerna inte tillämpas vid registreringsärenden.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


