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PMÖD- tillbakablick och framåtblick 

 Tillbakablick 

• Några händelser från 2018 

• Lite statistik  

• Nedslag från praxis 2018 – fokus processrättsliga frågor 

• Framåtblick 

• Några intressanta huvudförhandlingar som är på gång 

• Utvärdering och utvecklingspotential 

 



3    

Några händelser från 2018 
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Avdelningen flyttade in i Stenbockska palatset  

Foto: Ulrika 

Beergrehn  
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Vilka är vi som flyttat in i Stenbockska 

palatset? 

• Totalt 20 ordinarie domare på avdelningen, 

varav 13 inriktade på PMÖD.  

• Domare under utbildning – assessorer och 

fiskaler, föredraganden med särskild inriktning 

och domstolshandläggare. 

• Totalt ca 50 personer.  

• Hanterar även andra måltyper, bl.a. allmänna 

dispositiva tvistemål, klander av skiljedomar. 

 

SVEA HOVRÄTT 
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Besök av EU-domstolen maj 2018 

Erfarenhetsutbyte om begäran om 

förhandsavgöranden 

– CILFIT-kriterierna – Ska den frågande domstolen ange sin 

preliminära ståndpunkt? Hur mycket bör den frågande 

domstolen resonera kring den praktiska betydelsen av frågorna 

och effekterna av olika möjliga svar? 

 

– Är Patent- och marknadsöverdomstolen att betrakta som en 

sådan domstol vilken är skyldig att begära förhandsavgörande 

enligt artikel 267 tredje stycket EUF? 
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NIR-mötet i Sigtuna i augusti 

• New Swedish perspectives on IPR- The new 

Patent and Market Courts  

• Erfarenhetsutbyte, fördjupningar, olika 

nordiska perspektiv 

• Artificiell intelligens – nya juridiska 

frågeställningar? Vem kan göras ansvarig för en 

tänkande robot som gör egna tillägg och val? 

SVEA HOVRÄTT 
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 Lite statistik - Antal mål 

Ink 2016: 59, (varav 22 överförda) Avg 2016: 20 = balans 39 

Ink 2017: 100 (+ balans 39 =139)   Avg 2017: 77 = balans 62 

Ink 2018: 90 (+ balans 62=152)     Avg 2018: 96 = balans 56   

 

Totalt första 28 mån 

Ink: 249       Avg: 193   

 

Balans per 31 dec 2018: 56  
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    Statistik 2018 – Nedbrutet 
A. Måltyper   B. Rättsområden 

Ink. resp. avgj.                    Ink. resp. avgj. 

 

1. Ärenden och övriga 

mål =  

     54 (62)resp. 59 (58) 

2.  T-mål =  

     30 (38)resp. 35 (18) 

3.   B-mål =  

     6(0) resp. 2(1) 

 

 

1. Vm, upph,mö/form= 

      54(64) resp. 60 (37) 

2.   Patent = 

      18 (22) resp.17 (25) 

3.  Marknadsföringsrätt=   

      11 (14) resp.11 (8) 

4.    Konkurrensrätt = 

      5(4) resp. 3 (4) 

Summan stämmer ej exakt pga några mål 

hänförliga till flera kategorier.  

2017 års siffror inom parentes. 
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Statistik - Handläggningstider 2018 

• Försiktighet vid tolkning av statistik – med det 

förbehållet ser ut : 

• T-mål – ca 16 mån (75%); ca 11mån (median) 

• ÖÄ-mål (Reg.ärenden m.m.) – ca 9 mån (75 %), ca 5 

mån (median)  

• Ö-mål (Interm vitesförbud m.m.) – ca 7 mån (75 %); ca 

2,5 mån (median) 

• Få mål äldre än ett år- Vid årsskiftet 8 st t-mål över ett år och 

endast ett över 18 mån (= vilande avvaktar förhandsavgörande) och 4 st 

öä (varav ett vilande avvaktar förhandsavgörande) 
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Reflektioner antal mål och tider - 2018 jämfört 

med 2017 

• Avgjort fler mål (+ 19).  

• Antal inkomna minskat något, men marginellt (-10) 

• Inkommer något färre ärenden och övriga mål (-8) samt t-mål (-8)  

• Inkommer fler b-mål (+6) 

• Fortfarande flest ink mål inom varumärke och upphovsrätt 

 

• Handläggningstiderna överlag fortsatt bra  

– Många omfattande och/eller komplexa mål plus överinstansens roll – 

tar viss tid! 

– Få äldre mål  
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Beviljade prövningstillstånd i PMÖD – 2018 , 
2017 inom parentes 

• T-mål ca 80 % (80%) 

• ÖÄ -mål ca 50% (65%) 

• Ö-mål ca 70 % (65%) 

Reflektion: Ligger högt särskilt för t-mål, 

som förväntat. Öä-mål minskat något från 

2017.  
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Ändringsfrekvens – 2018, 2017 inom parentes 

• Försiktig när tittar på statistik. Behövs djupare 

analys. Ändrade förutsättningar? Endast del 

ändrad? Slutet samma fast ändrade skäl? 

Med försiktighetsprincipen i åtanke: 

• Total andel ändrade = ca 37 % (ca 30%) 

• Total andel fastställda = ca 63 % (ca 70 %) 
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Ventil och PT i HD 

• Ventil hittills i 20 avgöranden av ca 180 möjliga 

(5 t-mål, 4 ö-mål, 11 öä-mål varav 8 samband).  

• Av 20 har 15 överklagats. 

• Av 15 överklagade har HD sagt ej PT i 10 (varav 

8 samband). 

• Av återstående 5 har HD meddelat PT och 

avgjort 3. (2 fastställda, 1 ändrad). HD har 

ännu inte avgjort om PT i 2 fall). 
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Reflektion ventilfrågan (tillstånd att 

överklaga) 

• Givit ventil framförallt när prejudikatfrågor 

kopplat till områden utanför PMÖD:s exklusiva 

behörighet. (Jfr. prop. 2015/16:57 s. 164-166.) 

• Restriktivt  med ventil hittills. I enlighet med 

ändamålsskäl för reformen (Jfr. prop. 2015/16:57 s. 

161-166.). Och harmoniserade områden i mycket 

stor utsträckning = EU-domstolen 

prejudikatinstans.  

• HD restriktiv med PT 
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Nedslag från praxis i några processrättsliga 

frågor 

 • Info.förelägganden och interimistiska frågor- 

 instansordningens princip, preklusionsreglernas 

 tillämplighet, beslut mot moderbolag och/eller 

 dotterbolag, giltig ursäkt, giltighetspresumtion vm  

 PMÖD:s beslut 2018-10-12, PMÖ 7579-18, ”Stadium I”; 

 PMÖD:s beslut 2018-12-17, PMÖ 10396-18, ”Stadium II”; 

 PMÖD:s beslut 2018-08-15 i PMÖÄ 9695-17 och 9696-17, 

 ”Dassault Systèmes I och II”,  

 PMÖD:s beslut 2018-07-20, PMÖ 11215-17, ”Crocs” 
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Nedslag processrätt forts. 

• Vitesförbud – ramen för prövningen, utformningen av 

vitesförbud, vitesbeloppens storlek, löpande viten- 

 HD:s dom 2018-11-20, T 2286-18, ”Marknadsföringsvitet”; 

 PMÖD:s dom 2018-06-18, PMT 6325-16, ”Rolex” 

• Den exklusiva behörigheten vid talan om bättre rätt, 

 PMÖD:s beslut 2018-04-20, PMÖ 1068-18, ”Learnby”.Ventil men 

 klagade inte. 

• Ventilbestämmelsens tillämplighet vid särskilda 

rättsmedel,  

      PMÖD:S beslut 2018-10-23, PMÖ 6765-17, ”The Faceshop Co” 

 

 

 

SVEA HOVRÄTT 
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Huvudförhandlingar som är på gång  

 • Upphovsrätt m.m. 

– PMT 5885-18 Fråga om Daniel Wellington-klockor utgör upphovsrättsligt 

skyddade verk. Huf 22-23 januari.  

– PMT 3854-18 Fråga om både upphovsrättsintrång och otillbörlig 

marknadsföring (”Elflugan”). Huf 10,16, 17 maj. 

– PMT 1473-18 Fråga om SVT hade rätt att publicera den sk. Järnrörsfilmen 

utan samtycke från upphovsmannen. Huf 16-17 maj. 

• Patent 

– PMT 360-18 Fråga om medelbart patentintrång i samband med deltagande 

i upphandling m.m. Huf 7,8, 12,13 och 14 februari. 

– PMT 10710-17 Fråga om intrång i patent för stenspräckning. Huf 7,8,9 och 

14 maj. 

• Marknadsrätt 

– PMT 2054-18 – Fråga om förbud m.m. enligt marknadsföringslagen (KO ./. 

Alexandra Media Sweden AB m.fl.). Huf 14, 15, 20, 21,22 februari. 

– PMT 1443-18 – Fråga om missbruk av dominerande ställning (KKV./. Nasdaq 

Aktiebolag m.fl.) Huf 5 mars och ytterligare 15 dagar. 

– PMT 7779-18 – Frågan om åläggande enligt konkurrenslagen (Booking.com 

BV m.fl../.Visita.) Huf 5,8,14,15,22 mars. 
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Utvärdering och utvecklingspotential 
 

• Domstolarna – bibehålla och utveckla kompetens, utveckla 

verksamheten löpande (handläggning, webb-info m.m.) 

• Ombuden – tydlighet, tidigt och öppet uppmärksamma frågor, 

tillgänglighet  

• Lagstiftaren – Judep komma igång med bred utvärdering och i 

samband därmed se över vissa lagstiftningsfrågor 

(kompetensområdet, preklusionsreglerna m.m.) 
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Domstolarna – bibehålla kompetens 

• Att bibehålla och fortsatt utveckla kompetensen 

i domstolarna avgörande 

– Har fått domare med djup specialistkompetens,  

internationella erfarenheter, akademiska 

meriter, advokat/ombudserfarenheter. Anställda 

patentråd plus listan hos Domarnämnden för 

tekniska och ekonomiska experter. 

– Föredragande och domare under utbildning med 

särskild inriktning och erfarenhet av immaterial- och 

marknadsrätt. 

SVEA HOVRÄTT 



21    

 

Domstolarna – fortsätta att utveckla 

kompetensen och verksamheten som helhet 

 • Löpande interna praxisseminarier – materiellt och löpande 

utveckling av handläggningsfrågor 

• Ämnesansvariga domare: 

• Upphovsrätt 

• Varumärkesrätt 

• Patenträtt 

• Mönster/formgivning 

• Konkurrensrätt 

• Marknadsföringsrätt 

• Övergripande EU-rätt 

• Årlig immaterialrätts- och marknadsrättsdag inom ramen för 

Domstolsakademin 

• Externa seminarier/utbildningar – nationellt och internationellt 

• Bjuda in till gemensam brukardialog (ombuden) – planen våren 

2020, kommer samråda med Judep 
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PMÖD:s webbplats  

• www.patentochmarknadsoverdomstolen.se 

– Avgöranden (i princip alla) publiceras löpande -

prenumerationstjänst 

– Även länk till tidigare avgöranden från PBR och MD  

– Nyheter publiceras löpande 

– Allmän information om målhanteringen  

– Jobba hos oss? – Håll utkik!  

 

SVEA HOVRÄTT 
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•Kompetens 

•Engagemang 

•Utvecklingsvilja 

SVEA HOVRÄTT 
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Tack från Christine! 

SVEA HOVRÄTT 


