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Disposition 
•  Varför en reform? 
•  Syftet med reformen 
•  Vilka mål och ärenden omfattas? 
•  Instansordningen 
•  Handläggningen i domstolarna 
•  Upphovsrättsliga mål 
•  Inneliggande mål och ärenden 
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Reformen i korthet 

•  Två nya särskilda domstolar vid Stockholms 
tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen)    
och Svea hovrätt (Patent- och 
marknadsöverdomstolen 

•  Immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och 
konkurrensrättsliga mål och ärenden 

•  I kraft 1 september 2016 
•  Patentbesvärsrätten och 

Marknadsdomstolen upphör 
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Varför en reform? 

•  Komplicerade och omfattande mål 
•  Tydliga samband mellan olika måltyper 
•  Behov av teknisk/ekonomisk kompetens 
•  Prövning utspridd på flera domstolar 
•  Sårbarhet med små fristående domstolar 
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Domstolsorganisationen i dag 

48 
tingsrätter Stockholms tingsrätt  

12 
förvaltnings- 

rätter 

Patentbe-
svärsrätten 

Marknads-
domstolen 

4 kammar- 
rätter 

Marknads-
domstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen 

6 hovrätter Svea hovrätt 

Högsta domstolen 
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Den nya 
domstolsorganisationen 

 Högsta 
domstolen 

Patent- och 
marknadsöver-

domstolen 

Patent- och 
marknadsdom-

stolen 
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Syftet med reformen 

•  Bättre utnyttjande av kompetens och 
resurser 

•  Enhetlig praxis 
•  Organisatoriska fördelar 
•  Ökad effektivitet och kvalitet 
•  Mer lättöverskådligt för parter/ombud 
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Vilka mål och ärenden omfattas? 

•  Immaterialrättsliga mål och ärenden som i 
dag prövas i allmän domstol och 
Patentbesvärsrätten  

•  Mål om vägrad firmaregistrering som i dag 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

•  Marknadsföringsrättsliga mål och ärenden 
som i dag prövas i allmän domstol och 
Marknadsdomstolen 

•  Mål enligt konkurrenslagen som i dag 
prövas i allmän domstol och 
Marknadsdomstolen 
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Instansordningen 

•  Patent- och marknadsdomstolens 
avgöranden får överklagas till Patent- och 
marknadsöverdomstolen (vanliga PT-regler) 

•  Patent- och marknadsöverdomstolens 
avgöranden i tvistemål och ärenden får inte 
överklagas, dock ventil till Högsta 
domstolen 

•  Patent- och marknadsöverdomstolens 
avgöranden i brottmål får överklagas till 
Högsta domstolen 
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Handläggningen  
i domstolarna 

•  Rättegångsbalken och ärendelagen 
•  En ny lag om patent- och 

marknadsdomstolar 
- sammansättningsregler för vissa mål- och 

ärendetyper 
- begränsade möjligheter att åberopa nya 

omständigheter och ny bevisning 
- större möjligheter att handlägga mål och 

ärenden gemensamt 
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Upphovsrättsliga mål 

•  58 § upphovsrättslagen - mål som i dag 
omfattas av Stockholms tingsrätts exklusiva 
behörighet 

 
•  Ny lydelse av 58 §  
Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och 

ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas 
enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.  
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•  Behörigheten omfattar bl.a.:  
- mål och ärenden som i dag prövas av 

Stockholms tingsrätt,  
- mål om upphovsrättsintrång 
- mål och ärenden som rör informations-

föreläggande eller intrångsundersökning 

•  Omfattar förenklade tvistemål 
•  Omfattar inte arbetstvister 
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Inneliggande mål och ärenden 

•  Mål och ärenden i Patentbesvärsrätten och 
Marknadsdomstolen överlämnas 

•  Immaterialrättsliga mål och ärenden som 
handläggs i Stockholms tingsrätt/Svea 
hovrätt överlämnas 

•  Immaterialrättsliga mål vid andra allmänna 
domstolar slutförs där 


