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Först lite statistik… 

(2015-01-01 – 2015-12-31) 

• Inkomna mål 34 

• Avgjorda mål 14 

• Ingående balans 37 

• Utgående balans 57 
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Opreciserad varning om patentintrång 
Stockholms tingsrätts beslut 2015-08-26 i mål nr T 8165-15 

 ”fastställa att Fagerhults inte gör intrång i 

patent EP 07785745.6 / 2057407 i Sverige.” 



Opreciserad varning om patentintrång 
Stockholms tingsrätts beslut 2015-08-26 i mål nr T 8165-15 

 ”fastställa att Fagerhults inte gör intrång i 

patent EP 07785745.6 / 2057407 i Sverige.” 

Inte ett preciserat rättsförhållande.  

Hänvisades till MD. 



Förberedelse till patentintrång 
Stockholms tingsrätts dom 2015-06-18 i mål nr T 2694-14 

• Ansökan om godkännande av parallellimport hos 

EMA ansågs utgöra förberedelse till intrång. 

  

Jfr NJA 2008 s.1192 

 

 Hur ska man se på ett godkännande till försäljning? 



Ändring av patentkrav vid domstol 
Svea hovrätts dom 2015-04-29 i mål nr T 6530-14 

52 § patentlagen 

• Leder till en begränsning  

• Påkallas av ogiltighetstalan 

• Tillräckliga utövningsanvisningar 

• Stöd i grundansökan 

• Innebär inte en utvidgning av skyddet 

 



Ändring av patentkrav vid domstol 
Svea hovrätts dom 2015-04-29 i mål nr T 6530-14 

I tillägg till 52 § patentlagen 

• Det ändrade kravet måste vara tydligt 

• Motiveras av EPO:s praxis 

 

 En fråga för HD? 

 

Se även Svea hovrätts dom 2015-03-13 i mål nr T 11942-13 

 



 Bevisfråga 

 

Fackmannens allmänkunskaper 
Stockholms tingsrätts dom 2015-05-06 i mål nr T 15082-13 och T 10205-14 

” ju mer omfattande och djupgående kunskaper 

fackmannen tillskrivs, desto mindre blir utrymmet för 

nya uppfinningar. Fackmannens allmänna kunskap får 

inte expanderas orealistiskt (se Domeij, Patenträtt, 

Iustus 2007, s. 84). ” 



• Typiskt sett anvisningar i hand- och läroböcker 

• Bara i delar som fått allmän spridning bland tekniker 

• Någon omfattande sökning kan inte förväntas 

• Info. ska vara otvetydig och direkt användbar 

• Vanligen inte patent och vetenskapliga artiklar 

 

 jfr Patents Court, 2 September 2014 

 

 

Fackmannens allmänkunskaper 
Stockholms tingsrätts dom 2015-05-06 i mål nr T 15082-13 och T 10205-14 
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