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Patent- och marknadsdomstolen 
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PRESSMEDDELANDEN 

• Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om 

försäljning av replika-möbler över internet 

• Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB döms för 

överträdelse av konkurrenslagen 

• Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot 

Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning 

• Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet mellan en 

riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner som förlorar 

• Massutskick av kravbrev för fildelning av film – Klargörande av Patent- och 

marknadsdomstolens roll 

• Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala 

medier 

• Swedish Match North Europe AB döms för överträdelse av konkurrenslagen 

• Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i ett mål angående 

Bookings avtal med hotell i Sverige 

• Judgement concerning the rights to Entombed’s catalogue 
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MÅL- OCH ÄRENDEN 2018 

Vald tidsperiod: fr.o.m. 20180101 t.o.m. 20181231 

Domstol Målkategori Ingående  

balans 

Antal  

inkomna  

mål 

Antal  

avgjorda  

mål 

Utgående  

balans 

Patent- och marknadsdomstolen 9001 Patentmål 42 27 24 45 

9002 EU-varumärkesmål 16 9 12 13 

9003 Gemenskapsformgivningsmål 1 0 0 1 

9004 Allmänna immaterialrättsliga mål (upphovsrätt, 

varumärken m.m.) 

55 93 81 67 

9020 Konkurrensrättsliga mål 6 1 5 2 

9030 Marknadsföringsrättsliga mål 29 22 30 21 

9099 Övriga tvistemål i patent- och 

marknadsdomstolarna 

0 2 2 0 

91 Förenklade tvistemål i patent- och 

marknadsdomstolarna 

10 15 23 2 

92 Brottmål (inklusive utdömande av vite)f 19 8 20 7 

9301 Patentärenden 66 25 57 34 

9302 Varumärkes och mönsterärenden 33 84 93 24 

9303 Informationsförelägganden 8 79 78 9 

9320 Konkurrensrättsliga ärenden 0 9 8 1 

9330 Marknadsföringsrättsliga ärenden 0 1 1 0 

Summa: 285 375 434 226 
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OMLOPPSTIDER 2018 

Måltyp Genomsnitt 75 procent  Median 

Brottmål 5,5 månader 
(utdömande av vite 3 m) 

 

7,3 månader 3,5 månader  

FT-mål 3,5 månader  5 månader  3,5 månader 

Patentmål 19 månader 25,8 månader 20,3 månader  

Allmänna immaterial-

rättsliga mål 

6,8 månader  10 månader 6,3 månader  

Marknadsföringsmål 11 månader  15,3 månader  11,4 månader  

Patentärenden 9 månader  13,3 månader 

Varumärkesärenden 4,2 månader  6,6 månader  3 månader  

Informations- 

förelägganden 

 

1,4 månader 

 

1,5 månader  
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MÅLSÄTTNINGAR 2019 

• Varumärkes- och mönsterärenden ska i ca 75 procent av fallen vara 

avgjorda inom 3 månader. Ett sådant ärende ska - utom i 

exceptionella - situationer aldrig blir äldre än 6 månader vid 

domstolen. 

• Tvistemålens och patentärendenas omloppstider ska fortsätta 

minska  

• Inget tvistemål eller patentärende ska – förutom  vid 

vilandeförklaring i avvaktan på andra avgöranden eller vid andra 

exceptionella förhållanden - bli äldre än 2 år vid domstolen  



6    

ÖVERKLAGANDEFREVENS  (rådata) 

• Patentmål – 25 procent  (ca 40 procent av domar efter huf) 

• Allmänna immaterialrättsliga tvistemål – 27 procent 

• Marknadsföringsrättsliga tvistemål – 23 procent 

• Konkurrensrättsliga mål – 80 procent 

 

• Patentärenden – 11 procent 

• Varumärkes- och mönsterärenden – 16 procent  
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NÅGRA PROCESSUELLA NYHETER 

• Kumulation 

• Lagen om domstolsärenden  
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Kumulation lagregler 

• 1 kap. 5 § lagen om patent- och marknadsdomstolar: I tvistemål får 

domstolen samtidigt pröva annat tvistemål mellan samma eller 

andra parter, om domstolen anser att det är lämpligt med hänsyn 

till utredningen och övriga omständigheter – dock inte 

arbetstvister. - Ska handläggas gemensamt enligt 3 kap 7 § 

• 14 kap. rättegångsbalken (allmänna kumulationsbestämmelser)  

• 3 kap. 6 § lagen om patent- och marknadsdomstolar: Utvidgad 

möjlighet till kumulation 

– Lämplighetsprövning – undantag när det finns behov av både teknisk 

och ekonomisk sakkunskap 
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Kumulation i praktiken 

• Kumulation mellan talan på allmän civilrättslig grund (ofta licensavtal) 

och immaterialrättslig grund (PMT 14937-16 varumärkesintrång och fastställande av 

bolagsman, PMT 16878-17 patent och tvist enligt samäganderättslagen)   

• Kumulation av mål om varumärkesintrång och mål om marknadsföring 
(bl.a. PMT 5444-18, PMT 3031-17, PMT 14823-16; Elflugan) 

• Kumulation av mål om hävning av varumärke och invändningsärende 
(PMT 9444-18 och PMÄ 52-18) 

• Kumulation av ärenden och mål om överföring av – respektive bättre 

rätt till -  patent och patentsökta uppfinningar (PMT 7804-13, PMT 14458-14, 

PMÄ 1221-17 och PMÄ 1681-17) 

• Inte kumulation av patentmål med mål om upphovsrättsintrång och 

angrepp på företagshemligheter – inte lämpligt i detta fall (PMT 6877-17) 

• Inte kumulation av patent och otillbörlig marknadsföring – krävde både 

ekonomiska och tekniska experter (PMT 4510-17) 
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Lagen om domstolsärenden  

(nya omständigheter) 

• I Patent- och marknadsdomstolen är det tillåtet att åberopa nya 

omständigheter och ny bevisning (jfr 3 kap. 9 § lagen om patent- 

och marknadsdomstolar och 50 kap. 25 § rättegångsbalken) 

• Vissa begränsningar gäller dock även i Patent- och 

marknadsdomstolen 

• PMÄ 9946-17, BG LAW FIRM (Invändningsärende PRV hävt registrering i 

flera klasser. Sökanden klagar och begär registrering i några av de klasser 

där registreringen hävts. Efter överklagandet begär denne registrering i  

fler av klasserna) 

• 2 kap. 2 § varumärkeslagen (oväsentliga ändringar, inskränka varu-eller 

tjänsteförteckning) 
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Lagen om domstolsärenden (partsställning) 

• 11 § lagen om domstolsärenden: Om en enskild överklagar en 

förvaltningsmyndighets beslut, är förvaltningsmyndigheten motpart 

till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till 

domstolen. 

• Undantag i 3 kap. 3 § lagen om patent- och marknadsdomstolar: 

PRV ska inte vara part i domstolen i ärenden om invändning mot en 

registrering enligt exempelvis varumärkeslagen 

• PRV part efter beslut angående bättre rätt/överföring av ansökan 

(2 kap. 22 § VML) eller när PRV, sedan en invändning återkallats, 

ex officio fullföljt invändningsförfarandet (2 kap. 27 § VML)? 

– Jfr t.ex. PMÄ 10844-16 (Visual Eyes) och PMÄ 10922-16 (Ovivo) 
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INTERNATIONELLA FRÅGOR ???  
Värddomstolen i Stockholm står beredd! 
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         TACK!  


