
Till Justitiedepartementet 

Enheten f�r processr�tt och domstolsfr�gor 

Att: Jenny Kvarnholt 

Allm�nt 

Svenska F�reningen f�r Industriellt R�ttsskydd (SFIR) har beretts tillf�lle att svara p� 
M�lutredningens bet�nkande "M�l och medel - s�rskilda �tg�rder f�r vissa m�ltyper i 
domstol (SOU 2010:44). Utredningen har tagit i sikte att unders�ka om, och i s� fall n�r, det 
finns behov av extra skyndsamhet eller extra h�g eller annan kompetens i dornstolsf�rfarandet 
i f�rh�llande till de behov som �vriga m�ltyper har. F�reningen tar tacksamt emot denna 
m�jlighet och svarar i enlighet med sin inriktning i det f�ljande med koncentration p� 
immaterialr�ttsprocesser, n�rmare best�mt det industriella r�ttsskyddet, och p� processer 
betr�ffande marknadsf�ring mellan n�ringsidkare. 

SFIR finner med tillfredsst�llelse att utredningen i likhet med f�reningen funnit att 
immaterialr�ttsm�l, s�rskilt patentm�l, tillsammans med marknadsf�ringsm�l och 
konkurrensm�l tillh�r de mest komplicerade typerna och v�lkomnar s�ledes M�lutredningens 
insiktsfulla bed�mning av att behovet av s�rskild kompetens �r tydligt f�r de marknadsr�ttliga 
och immaterialr�ttsliga m�len (s. 409), att domarna med en samlad domstolspr�vning av 
dessa m�l skulle kunna f� en h�g kompetens inom aktuella r�ttsomr�den genom att de gavs 
m�jlighet att handl�gga flera n�raliggande m�ltyper (s. 413), att m�lens omfattning och s�rart 
g�r det befogat att s�kerst�lla att de domare som handl�gger m�len under en l�ngre tid f�r 
�gna sig i huvudsak och fr�mst �t denna m�ltyp (s. 414) och att �tg�rden att samla de 
immaterialr�ttsliga och marknadsr�ttsliga m�len skulle kunna �ka f�ruts�ttningarna f�r att 
uppn� s�v�l en l�ngsiktigt s�krad och f�rh�jd kompetens som en �kad snabbhet i 
domstolsf�rfarandet (s. 415). 

Ett s�dant kompetenslyft framst�r som n�dv�ndigt f�r att effektivisera patentprocessen och 
som gynnsamt �ven f�r andra immaterialr�ttsliga och marknadsr�ttsliga processer. Det 
kommer ocks� att ha den viktiga effekten att leda till �kad tillf�rlitlighet och f�rutsebarhet. 
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Kompetens och effektivitet 

1 utredningen konstateras (s. 401 f.) s�ledes att immaterialr�ttsliga m�l, s�rskilt patentm�l, 
samt konkurrens- och marknadsr�ttsliga m�l som m�ltyper tillh�r de mest komplicerade och 
omfattande. Pr�vningen av patentm�l kr�ver inte bara medverkan av tekniskt kunniga domare 
utan �ven juristdomare med en kombination av patentr�ttsligt kunnande och intresse samt 
f�rst�else f�r samspelet mellan tekniska f�rh�llanden och r�ttsregler. Denna kompetens 
f�rv�rvas endast genom praktiskt d�mande i betydande omfattning under l�ngre tid. En s�dan 
specialisering beh�ver �ven partsombuden och �r normalt en f�ruts�ttning f�r att f� uppdrag i 
patentm�l. P� motsvarande s�tt beh�vs i andra immaterialr�ttsliga och i marknadsr�ttsliga m�l 
i varierande grad det f�rdjupade kunnande inom r�ttsomr�det i kombination med intresse och 
f�rst�else f�r ekonomiska och andra kommersiella f�rh�llanden som f�rv�rvas genom 
praktiskt d�mande i betydande omfattning under l�ngre tid. Av samma sk�l finns numera 
special�klagare f�r immaterialr�ttsliga brottm�l. 

Sin betydelse har specialiseringen b�de genom att �ka tillf�rlitligheten i bed�mningarna och 
genom att �ka effektiviteten i hanteringen av patentm�l till f�ljd av att tiden f�r att s�tta sig in 
i och bed�ma ett m�l radikalt minskar. 1 dagens samh�lle med allt h�gre krav p� 
kostnadseffektivitet och s�rskild sakkunskap faller sig en s�dan specialisering h�gst naturlig 
och n�dv�ndig �ven inom r�ttsv�sendet. 

En effektivare patentprocess 

Patentsystemet �r en nyckelfaktor n�r det g�ller att fr�mja innovationsverksamhet och teknisk 
och industriell utveckling som �r avg�rande f�r svensk industris konkurrenskraft p� globala 
marknader och d�rmed p�verkar v�r samh�llsekonomi. Ett v�l fungerande patentskydd �r 
viktigt s�v�l f�r stora som f�r mindre f�retag. En v�sentlig del av betydelsefulla uppfinningar 
inom t ex biotekniken g�rs inom sm� forskningsenheter som �r helt beroende av patentskydd 
f�r att exploatera uppfinningarna. 

Ett v�l fungerande patentskydd f�ruts�tter ett effektivt och tillf�rlitligt system f�r bevilj ande 
av patent. En ytterligare f�ruts�ttning �r ett effektivt sanktionssystem, och 2009 f�rst�rktes de 
civilr�ttsliga sanktionerna p� viktiga punkter i samband med genomf�randet av direktiv 
2004/48/EG om civilr�ttsliga sanktioner p� immaterialr�ttens omr�de. 

Ytterst kr�vs vidare en effektiv judiciell ordning f�r pr�vning av skyddet f�r att detta inte ska 
bli illusoriskt. Det g�ller s�rskilt f�r mindre f�retag. Om patentsystemets funktion inte ska 
�ventyras, s� m�ste patentprocessen fungera v�l i praktiken genom att tvister avg�rs 
skyndsamt med h�g tillf�rlitlighet och enhetlighet och d�rmed f�rutsebarhet till rimlig 
kostnad. F�rutsebarhet till f�ljd av tydlig praxisbildning genom enhetliga och v�lmotiverade 
avg�randen och skyndsamhet i avg�randena h�jer ocks� effektiviteten i systemet genom att 
minska processandet. 

Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet f�ranledde att den f�rsta 
patentprocessutredningen tillsattes 1979. Utredningen f�reslog (SOU 1983:35) vissa 
processuella �ndringar, som dock bed�mdes endast f� marginell betydelse f�r att �stadkomma 
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en snabbare och mindre kostsam process, och anvisade organisatoriska f�r�ndringar som den 
enda v�gen till v�sentliga f�rb�ttringar. D�rf�r f�reslog utredningen inr�ttandet av en h�gt 
kvalificerad patentdomstol, som i f�rsta och enda instans skulle avg�ra patentm�l och �verta 
Patentbesv�rsr�ttens roll att ocks� som sista instans avg�ra besv�r fr�n Patent- och 
registreringsverket. �ven om bristerna i patentprocessen tedde sig allvarliga ans�gs 
remisskritiken mot utredningens f�rslag visa att tiden inte var mogen f�r s� genomgripande 
organisatoriska f�r�ndringar. 1 st�llet vidtogs �ndringar inom systemets ram f�r att f�rst�rka 
b�de den patentr�ttsliga och tekniska kompetensen i domstolarna och s�rbehandlingen av 
patentm�l. 

Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet kvarst�r �ven idag trots att patentm�len �r 
koncentrerade till en avdelning i Stockholms tingsr�tt och en avdelning i Svea hovr�tt. F�r 
f�retag med begr�nsade resurser framst�r dessa brister i form av tidsutdr�kt, h�ga kostnader 
samt ringa tillf�rlitlighet och f�rutsebarhet som s� allvarliga att det ifr�gas�tts om patent med 
de kostnader som �r f�rbundna d�rmed utg�r en meningsfull skyddsform f�r mindre f�retag. 
Av M�lutredningens redog�relse (s. 272) framg�r att omloppstiden f�r patentm�l f�r anses 
orimligt l�ng och att 25 % av m�len i tingsr�tt avg�rs f�rst efter mer �n 46,7 m�nader. Att det 
f�rekommer stora variationer i tiden innan patentm�l avg�rs har flera orsaker och kan bl.a. 
bero p� parternas egen processf�ring. �ven om det generella verksamhetsm�let att 
huvuddelen av tvistem�len i tingsr�tt och hovr�tt b�r avg�ras inom sju m�nader inte �r 
realistiskt f�r patentm�l, s� �r det emellertid inte godtagbart att det som nu kan ta 15 m�nader 
att avg�ra ett okomplicerat patentm�l i f�rsta instans och ytterligare 22 m�nader innan ett 
avg�rande f�religger i andra instans. Behovet av �tg�rder f�r att effektivisera patentprocessen 
�r d�rf�r lika p�tr�ngande idag som f�r 30 �r sedan. 

Att tiden �r mogen f�r organisatoriska �tg�rder bekr�ftas �ven av utvecklingen i andra l�nder 
mot en effektivare imrnaterialr�ttsprocess genom specialiserade domstolar och framf�r allt av 
f�rs�ken under det senaste decenniet att skapa en gemensam europeisk patentprocessordning 
med en h�gt kvalificerad patentdomstol i tv� instanser. Detta kan anses s�tta en standard f�r 
patentprocessuell effektivitet som �r relevant ocks� f�r Sverige, �ven om det p� grund av 
nationella mots�ttningar i bl.a. spr�kfr�gan �nnu �r ovisst n�r en s�dan gemensam domstol 
kan skapas. 

Det industriella r�ttsskyddet i �vrigt 

Betr�ffande skyddet f�r m�nster och formgivning samt f�r varum�rken och andra 
k�nnetecken kan inte brister i processuell effektivitet s�gas vara lika framtr�dande som p� 
patentomr�det. N�r det g�ller skyddet mot otillb�rlig marknadsf�ring framst�r 
processordningen tv�rtom som effektiv genom tv�instanssystemet med m�jlighet att begr�nsa 
pr�vningen till Marknadsdomstolen som f�rsta och enda instans. �r 2009 uppgick 
median�ldem f�r avgjorda m�l och �renden i Marknadsdomstolen till 12 m�nader (s. 50). 

Som M�lutredningen p�pekar (s. 411 ff.) �r emellertid immaterialr�ttsliga och 
marknadsr�ttsliga m�l uppdelade p� olika domstolar, trots m�nga och starka ber�ringspunkter 
mellan m�nga av dessa m�ltyper och trots att sakfr�gorna i stor utstr�ckning �r desamma och 
�ven helt kan sammanfalla. Att i st�llet hantera dessa m�ltyper i samma domstol, skulle d�rf�r 
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skapa f�ruts�ttningar f�r tids- och kostnadsbesparingar f�r b�de domstol och parter och 
fr�mja kompetensutveckling och en kongruent r�ttstill�mpning. 
�ven om olika immaterialr�tter skiljer sig v�sentligt, s� �r det industriella r�ttskyddet ett 
r�ttsomr�de som h�lls samman av �vergripande r�ttspolitiska v�rderingar, och det ligger ett 
s�rskilt v�rde i om samma domarkrets skulle svara f�r r�ttstill�mpningen. Som 
M�lutredningen framh�ller (s. 413) finns det �ven ett grundl�ggande samband mellan 
marknadsr�tten och immaterialr�tten, som kommer till uttryck bl.a. i EU-lagstiftningen. Ett 
n�ra samband med hanteringen av dessa r�ttsomr�den f�r �ven anses g�lla konkurrensr�tten 
med krav p� insikter om ekonomi och marknad samt motsvarande r�ttspolitiska 
balanst�nkande. Dessa r�ttsomr�den har vidare gemensamt att d�mandet kr�ver k�nnedom 
om r�ttsutvecklingen internationellt och s�rskilt inom EU. 

Enligt SFIR talar d�rf�r sammanfattningsvis starka sk�l f�r utredningens f�rslag att samla 
r�ttsskipningen p� dessa omr�den och f�reningen st�der varmt en s�dan utveckling. 

Instansordningen 

F�r immaterialr�ttsliga tvistem�l g�ller den generella instansordningen f�r allm�nna 
domstolar. Trots att patent �r ett r�ttsomr�de d�r tydlig praxisbildning �r avg�rande f�r 
enhetlig r�ttstill�mpning och behovet av f�rutsebarhet �r stort i det praktiska r�ttslivet, har 
H�gsta domstolen emellertid i stort sett avst�tt fr�n att svara f�r v�gledning av 
r�ttstill�mpningen och p� senare decennier endast pr�vat enstaka patentm�l. Hovr�ttens 
avg�randen saknar formellt karakt�ren av prejudikat och �r inte ens i praktiken bindande f�r 
senare avg�randen. Bristen p� prejudikat har inte heller kompenserats genom att hovr�ttens 
avg�randen normalt ges v�gledande motiveringar med inriktning p� avg�randets principiella 
r�ckvidd. Resultatet kan de facto s�gas vara ett tv�instansf�rfarande utan ansvar f�r 
praxisbildning i den reella slutinstansen. 

Betr�ffande �vrigt industriellt r�ttsskydd (m�nster-/formgivningsr�tt och k�nneteckensr�tt) 
samt upphovsr�tten f�rekommer n�gra avg�randen av HD per �r numera som skapar 
prejudikat. Dessutom v�gleds r�ttstill�mpningen genom f�rhandsavg�rande av EU-domstolen 
p� en allt st�rre del av det industriella r�ttsskyddet i takt med en �kad europeisk 
harmonisering. Det inneb�r emellertid att vii praktiken f�r n�rvarande har en 
fyrinstansordning. 

Det finns redan av dessa sk�l anledning att �verv�ga den nationella treinstansordningens 
funktion f�r patentm�l. Ansvaret f�r praxisbildning kan med f�rdel liksom i marknadsr�ttsliga 
och konkurrensr�ttsliga m�l ligga p� andra instans. En s�dan l�sning kunde d� �ven 
genomf�ras f�r m�l inom det industriella r�ttsskyddet i �vrigt och s�rskilt vid en samordning 
med marknadsr�ttsliga m�l eftersom en f�rl�ngning av instansordningen f�r de senare m�len 
b�r uteslutas. En f�ruts�ttning �r dock att denna instans f�r den kompetens och den status som 
en h�gsta instans beh�ver och som skapar f�rtroende f�r r�ttsbildningen. 

Det kan till�ggas att liksom p� marknadsr�ttens omr�de beh�vs tv� instanser inom det 
industriella r�ttsskyddet. 1979 �rs patentprocessutrednings f�rslag om en eninstansdomstol f�r 
patentm�l utg�r d�rf�r fortfarande inte n�gon l�sning. D�remot har m�jligheten att g� direkt 
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till Marknadsdomstolen med enbart en f�rbudstalan enligt marknadsf�ringslagen visat sig 
vara ett effektivt alternativ vid tvister mellan enskilda parter om otillb�rlig marknadsf�ring 
och �r den ordning som vanligen f�redras. Denna l�sning kunde ocks� utg�ra f�rebild f�r m�l 
om patent eller annat industriellt r�ttsskydd. D�rmed kan det som �ven i tvister p� dessa 
r�ttsomr�den normalt �r den centrala fr�gan, n�mligen om viss verksamhet f�r forts�tta eller 
inte, avg�ras skyndsamt och med begr�nsade insatser. 

1 kombination med det tidigare ber�rda kompetenslyftet kan en s�dan eninstanspr�vning ge 
den effektivisering av patentprocessen som kr�vs f�r att patentsystemet ska fungera i sista 
ledet �ven f�r mindre f�retag. 

En samlad l�sning 

Som sagts inledningsvis delar SFIR M�lutredningens syn p� f�rdelarna med en samlad 
l�sning f�r de immaterialr�ttsliga marknadsr�ttsliga (och konkurrensr�ttsliga) omr�dena. 
SFIR skulle v�lkomna s�dan l�sning som inneb�r kompetens- och effektivitetsf�rdelar. 

Detta kan, som utredningen f�rordar, uppn�s med en s�rskild domstol (s. 415). Samtidigt b�r 
det beaktas att domstolsordningen p� det rnarknadsr�ttsliga omr�det under l�ng tid visat sig 
v�l fylla sin uppgift n�r det g�ller r�ttsskipning och r�ttsbildning och �ven att effektivt l�sa 
tvister p� detta omr�de mellan enskilda parter. Denna instansordning �r en v�sentlig faktor 
som skiljer sig fr�n instansordningen i allm�n domstol och som sv�rligen l�ter sig f�renas 
med denna och med principen att tyngdpunkten i processen i allm�n domstol ligger i TR och 
att HD svarar f�r prejudikatbildningen. 
En m�jlighet �r d�rf�r att i st�llet f�r att avveckla denna fungerande l�sning p� 
marknadsr�ttens omr�de n�rmare �verv�ga m�jligheten att sammanf�ra Patentbesv�rsr�tten 
med Marknadsdomstolen och bygga ut denna till en specialdomstol f�r n�ringslivet som �ven 
pr�var m�l om industriellt r�ttsskydd. 

D�rigenom borde en m�lm�ngd uppn�s som beh�vs av organisatoriska sk�l. Samtidigt kan 
handl�ggningen av dessa m�l effektiviseras genom en l�ngsiktigt s�krad och f�rh�jd 
kompetens och en �kad snabbhet i domstoisf�rfarandet. Vidare samordnas instansordningen 
f�r judiciella och administrativa m�l och prejudikatsbildningen i dessa m�l sammanf�rs i 
samma domstol. 

F�r att uppn� detta resultat �r det v�sentligt att processreglerna utformas med h�nsyn till en 
ny domstolsordning och till de s�rskilda f�rh�llanden som �ven i �vrigt utm�rker s�v�l 
patentm�l som andra immaterialr�ttsliga och �ven marknadsr�ttsliga m�l. Idag regleras dessa 
m�l f�rutom av speciella procedurregler av dispositiva och indispositiva regler f�r tvistem�l 
och av f�rvaltningsr�ttsliga regler. Vid en samordning av m�len beh�ver de speciella 
processreglerna byggas ut och detta sker enklare och naturligare med sikte p� handl�ggning i 
en specialdomstol. 

Den angivna l�sningen skapar �ven f�ruts�ttningar f�r att �stadkomma en enhetlig och tydlig 
praxisbildning som �r s�rskilt v�sentlig f�r ett fungerande patentsystem men �ven f�r det 
industriella r�ttsskyddet i �vrigt. En s�dan domstols speciella ekonomiska och tekniska 
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kompetens ger den �ven f�ruts�ttningar f�r att effektivt handl�gga andra m�l och �renden med 
anknytning till n�ringslivet s�som bl.a. tvister om f�retagshemligheter. 

Fortsatt beredning av fr�gan om domstolsordningen 

M�lutredningen bed�mer (s. 415) att de f�ruts�ttningar under vilka det �r �ndam�lsenligt att 
ha en s�rskild domstol �r uppfyllda betr�ffande de immaterialr�ttsliga och marknadsr�ttsliga 
m�len och anser att det kan finnas anledning att n�rmare �verv�ga om det �r befogat att 
inr�tta en ny s�rskild domstol f�r att samla de immaterialr�ttsliga och marknadsr�ftsliga 
m�len d�r. Ett flertal fr�gest�llningar beh�ver dock enligt utredningen belysas n�rmare innan 
det �r m�jligt att mer i detalj ange hur en eventuell ny ordning f�r domstolspr�vningen av de 
immaterialr�ttsliga och marknadsr�ttsliga m�len ska utformas. 
SFIR inst�mmer i att det kr�vs en n�rmare belysning av hur en ny ordning f�r 
domstolspr�vningen av immaterial- och marknadsr�ttsliga m�l b�r utformas f�r att uppn� den 
effektivisering av processen som det sedan l�nge finns p�tr�ngande behov av. F�r en allsidig 
s�dan belysning kr�vs en s�rskild utredning med uppdrag att pr�va utfommingen av 
nyordningen utan begr�sning till viss domstolsordning. SFIR:s yttrande �r som sagt inriktat p� 
m�l avseende det industriella r�ttsskyddet och marknadsr�tten men en s�dan utredning b�r 
ocks� �verv�ga om och i s� fall i vilken utstr�ckning upphovsr�ttsliga m�l b�r omfattas av 
nyordningen, t ex f�r att m�jligg�ra kumulation av upphovs- och m�nsten�ttsliga anspr�k. 

Detta remissvar har beretts inom styrelsen och utformats av f�reningens ordf�rande professor 
Marianne Levin och advokat �rjan Grund�n.. 

den 24 anuari 2011 

.2 w* 
(sekreterare i SFIR) 
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