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DOMSLUT 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Vivamondo Limited genom Vivamondo 

Limited Hong Kong filial, vid vite om 750 000 kr, att i näringsverksamhet i 

Sverige använda varumärket DECLEOR vid marknadsföring, försäljning och 

utförsel på svenska marknaden av kosmetik- och hudvårdsprodukterna:  

a) Decleor Cleansing Milk Aroma Cleanse,  

b) Decleor Harmonie Calm Soothing Milky Cream, 

liksom att medverka till sådan användning av varumärket DECLEOR, i den mån 

varorna inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området ("EES") av rättighetshavaren själv eller med dennes samtycke. 
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2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Vivamondo Limited genom Vivamondo 

Limited Hong Kong filial, vid vite om 750 000 kr, att i näringsverksamhet i 

Sverige använda varumärkena DERMALOGICA respektive JANE IREDALE vid 

marknadsföring, försäljning och utförsel på svenska marknaden av kosmetik- och 

hudvårdsprodukterna  

a) Dermalogica Daily Microfoliant, 

b) Dermalogica MediBac Clearing Skin Wash, och 

c) Jane Iredale Grab & Go Just For Me Makeup Kit, 

liksom att medverka till sådan användning av varumärkena DERMALOGICA 

respektive JANE IREDALE, i den mån varorna inte har förts ut på marknaden 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") av rättighetshavaren 

själv eller med dennes samtycke. 

 

3. Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial ska ersätta 

L’Oréal Sverige AB för dess rättegångskostnad med 307 767 kr jämte ränta enligt 

6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills betalning sker.  

 

4. Av beloppet i punkten 3 ska ställföreträdaren Robert Scherman solidariskt med 

Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial utge 87 160  kr 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills betalning sker. 

 

5. Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial ska ersätta Skin 

Concept i Stockholm AB för dess rättegångskostnad med 307 767 kr jämte ränta 

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills betalning sker.  

 

6. Av beloppet i punkten 5 ska ställföreträdaren Robert Scherman solidariskt med 

Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial utge 87 160 kr 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag tills betalning sker. 
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BAKGRUND 

 

L’Oréal Sverige AB (L’Oréal) är verksamt inom kosmetika och hudvård.  

 

Skin Concept i Stockholm AB (Skin Concept) bedriver verksamhet som generalagent 

och distributör för hudvårdsprodukter i Sverige.  

 

Vivamondo Limited (Vivamondo) är ett företag registrerat i Hong Kong. Bolaget har 

en registrerad filial i Sverige, Vivamondo Limited Hong Kong filial. Vivamondo 

bedriver försäljning av bland annat kosmetika och kroppsvårdsprodukter över internet 

via hemsidan www.vivamondo.se.  

 

Dermarome Stockholm Aktiebolag (Dermarome) och Skin Concept väckte i juni 2012 

talan mot Vivamondo och framställde yrkanden om förbud vid vite. Under målets 

handläggning har de varumärken som Dermarome företrädde i Sverige överlåtits till 

L’Oréal S.A, vars dotterbolag L’Oréal med rättens godkännande har övertagit 

Dermaromes talan i målet.  

 

Vivamondo yrkade inledningsvis att talan skulle avvisas på grund av att svensk 

domstol saknade behörighet. Det yrkandet lämnades utan bifall, se NJA 2015 s. 798.  

 

Under den fortsatta handläggningen meddelade tingsrätten att den avsåg att avgöra 

målet utan huvudförhandling, om ingen av parterna begärde sådan förhandling. 

Kärandebolagen hade ingen erinran mot att målet avgjordes utan huvudförhandling 

och slutförde sin respektive talan. Vivamondo begärde därefter, genom ställföre-

trädaren Robert Scherman, att muntlig förberedelse skulle äga rum samt att målet 

skulle avgöras efter huvudförhandling. Tingsrätten kallade därför till muntlig 

förberedelse och sedermera även till huvudförhandling, men Vivamondo kom inte till 

någon av dessa förhandlingar.  
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Målet har följaktligen avgjorts efter en huvudförhandling vid vilken Vivamondo inte 

varit närvarande.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

L’Oréal har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen, vid vite om 750 000 kronor för 

varje överträdelse, eller annat belopp som domstolen finner skäligt, förbjuder 

Vivamondo att i näringsverksamhet i Sverige använda varumärket DECLEOR vid 

försäljning, marknadsföring, import och/eller vid utförsel på svenska marknaden av 

kosmetik- och hudvårdsprodukterna 

a) Decleor Cleansing Milk Aroma Cleanse, och 

b) Decleor Harmonie Calm Soothing Milky Cream, 

liksom att medverka till sådan användning av varumärket DECLEOR, i den mån 

varorna inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området ("EES") av rättighetshavaren själv eller med dennes samtycke. 

 

Skin Concept har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen, vid vite om 750 000 

kronor för varje överträdelse, eller annat belopp som domstolen finner skäligt, 

förbjuder Vivamondo att i näringsverksamhet i Sverige använda varumärkena 

DERMALOGICA respektive JANE IREDALE vid försäljning, marknadsföring, 

import och/eller vid utförsel på svenska marknaden av kosmetik- och 

hudvårdsprodukterna 

a) Dermalogica Daily Microfoliant, 

b) Dermalogica MediBac Clearing Skin Wash, och 

c) Jane Iredale Grab & Go Just For Me Makeup Kit, 

liksom att medverka till sådan användning av varumärkena DERMALOGICA och 

JANE IREDALE, i den mån varorna inte har förts ut på marknaden inom EES av 

rättighetshavaren själv eller med dennes samtycke. 

 

L’Oréal och Skin Concept har vidare yrkat att Vivamondo, oavsett utgången i målet, 

ska förpliktas att ersätta deras respektive rättegångskostnad samt att Vivamondos 
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ställföreträdare Robert Scherman ska förpliktas att utge viss del av denna ersättning 

solidariskt med Vivamondo. 

 

Vivamondo har bestritt käromålet.  

 

GRUNDER  

 

L’Oréal och Skin Concept 

 

Intrångsfrågan  

 

L’Oréal S.A. innehar det svenska varumärket och EU-varumärket DECLEOR 

(registrering nr 0224611 respektive 003693256). Registreringarna omfattar bl.a. 

produkter i klass 3. Dotterbolaget L'Oréal använder varumärket i Sverige med L'Oréal 

S.A:s samtycke och har rätt att föra talan om intrång i dessa varumärken.  

 

Unilever N.V. innehar det svenska varumärket och EU-varumärket DERMALOGICA 

(registrering nr 0308258 respektive 000256156). Iredale Mineral Cosmetics Ltd 

innehar EU-varumärket JANE IREDALE (registrering nr 004127338). Även dessa 

registreringar omfattar bl.a. produkter i klass 3. Skin Concept är licenstagare och 

distributör av varor under dessa varumärken i Sverige. Skin Concept har därmed rätt 

att föra talan om intrång i rätten till dessa varumärken. Skin Concepts rätt att föra talan 

har även bekräftats av varumärkesinnehavarna.  

 

Varumärkesregistreringarna innebär en ensamrätt att använda nämnda varumärken i 

Sverige för bl.a. kosmetika och hudvårdsprodukter. 

 

Vivamondos hemsida www.vivamondo.se är en svensk hemsida som riktar sig till 

kunder i Sverige. Erbjudanden på hemsidan är på det svenska språket, priser anges 

i svenska kronor och eventuella returer ska enligt hemsidan skickas till en postadress i 

Sverige. Vivamondo har gjort varumärkesintrång genom att via denna hemsida 
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olovligen marknadsföra och till försäljning bjuda ut ett flertal olika varor försedda med 

nämnda varumärken, bland annat varorna Dermalogica Daily Microfoliant, 

Dermalogica MediBac Clearing Skin Wash, Jane Iredale Grab & Go Just For Me 

Makeup Kit, Decleor Cleansing Milk Aroma Cleanse och Decleor Harmonie Calm 

Soothing Milky Cream, samt genom att importera dessa varor till Sverige från ett land 

utanför EES och föra ut dem på den svenska marknaden. Vivamondo har i vart fall 

medverkat till nämnda intrång. De varor som Vivamondo tillhandahåller har inte förts 

ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av 

varumärkesinnehavarna eller med deras samtycke. 

 

På grund av dessa varumärkesintrång ska Vivamondo vid vite förbjudas att fortsätta 

intrången. Målet rör välkända exklusiva varumärken med en avsevärd goodwill. 

Vivamondos utbjudande och försäljning av varorna genom e-handel är till skada för 

varumärkenas anseende. Kärandebolagen har därför ett starkt intresse av att 

Vivamondos användning upphör, vilket ska beaktas vid bedömningen av vites-

beloppets storlek.  

 

Vivamondo 

 

Intrångsfrågan 

 

Vivamondos verksamhet är baserad i Hong Kong och all aktivitet sker därifrån. 

Bolaget har rättighetshavarnas tillstånd till försäljning i Hong Kong. Eftersom bolaget 

har kunder i många länder sker dock presentationen på hemsidan på olika språk.  

 

Vivamondo varken marknadsför eller bjuder ut aktuella varor till försäljning i Sverige, 

utan det sker i Hong Kong.  

 

Vivamondo importerar inte heller varor till Sverige eller för ut dem på den svenska 

marknaden. Det är istället Vivamondos kunder i Sverige som importerar varorna hit, 

via Postnord/DirectLink i Storbritannien. 
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BEVISNING 

 

På L’Oréals och Skin Concepts begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med 

Dan Söderman, som är verkställande direktör på Skin Concept. Skriftlig bevisning har 

lagts fram.  

 

DOMSKÄL 

 

Varumärkesintrång  

 

Målet gäller frågan om Vivamondo har marknadsfört, bjudit ut till försäljning, 

importerat och/eller fört ut vissa varor på marknaden i Sverige under varumärkena 

DECLEOR, DERMALOGICA och JANE IREDALE samt om Vivamondo därigenom 

har begått varumärkesintrång. 

 

Av den skriftliga bevisningen och förhöret med Dan Söderman framgår att L’Oréal 

S.A. innehar det svenska varumärket och EU-varumärket DECLEOR, att Unilever 

N.V. innehar det svenska varumärket och EU-varumärket DERMALOGICA samt att 

Iredale Mineral Cosmetics Ltd innehar EU-varumärket JANE IREDALE. Vidare 

framgår att registreringarna omfattar bl.a. kosmetik- och hudvårdsprodukter. Det 

framgår också att L’Oréal respektive Skin Concept har rätt att använda dessa 

varumärken i Sverige, dvs. är att betrakta som licenstagare.  

 

Ensamrätten till ett varumärke innebär bl.a. att ingen annan än innehavaren, utan 

dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med 

varukännetecknet för varor av samma slag (se artikel 9 rådets förordning [EG] nr 

207/2009 respektive 1 kap. 10 § varumärkeslagen [2010:1877]). Som användning 

anses bl.a. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam samt att under tecknet 

bjuda ut varor till försäljning, importera dem eller föra ut dem på marknaden. 

Ensamrätten omfattar inte varor som av innehavaren eller med dennes medgivande har 
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fört ut under tecknet på marknaden inom EES (se artikel 13 förordning [EG] nr 

207/2009 respektive 1 kap. 12 § varumärkeslagen). 

 

Av den skriftliga bevisningen framgår att Vivamondo på hemsidan 

www.vivamondo.se har marknadsfört och under respektive varukännetecken till 

försäljning bjudit ut varorna Dermalogica Daily Microfoliant, Dermalogica MediBac 

Clearing Skin Wash, Jane Iredale Grab & Go Just For Me Makeup Kit, Decleor 

Cleansing Milk Aroma Cleanse, Decleor Harmonie Calm Soothing Milky Cream. 

Varumärkesregistreringarna omfattar bl.a. den typen av varor. Vidare framgår att 

försäljning och leverans har skett till kunder i Sverige samt att det inte har varit fråga 

om exemplar som av innehavaren eller med dennes medgivande har förts ut under 

tecknet på marknaden inom EES.  

 

Vivamondo har invänt att bolaget är baserat i Hong Kong och att all verksamhet 

bedrivs där samt att det är bolagets kunder som har importerat varorna till Sverige.  

 

Situationen då en märkesvara bjuds ut till försäljning genom e-handel utanför EES har 

behandlats av EU-domstolen i flera mål. EU-domstolen har därvid slagit fast att enbart 

det förhållandet att en webbplats är tillgänglig inom ett visst territorium inte är 

tillräckligt för att ett försäljningserbjudande på internet ska anses utgöra ett 

varumärkesintrång på det territoriet. Enligt EU-domstolen föreligger däremot ett 

intrång om webbsidan har riktats till konsumenter på det territorium för vilket 

varumärket registrerats. Frågan om en webbsida riktas till konsumenter på ett visst 

territorium får avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid denna 

bedömning ska enligt EU-domstolen särskild vikt läggas vid om försäljnings-

erbjudandet åtföljs av uppgifter om till vilka geografiska områden säljaren kan skicka 

varan. (Se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-324/09, eBay, p. 61-65.) 

 

Utredningen visar att Vivamondo har använt sig av en svensk hemsida – 

www.vivamondo.se – på vilken de aktuella varorna har marknadsförts och bjudits ut 

på det svenska språket samt att priserna har angetts i svenska kronor. Eventuella 
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returer av varorna skulle dessutom, enligt information på hemsidan, ske till en 

postadress i Sverige. Det är vidare klarlagt att varor också har sålts och levererats till 

kunder i Sverige. Vivamondos hemsida måste därmed anses ha varit riktad till kunder 

i bl.a. Sverige. 

 

Vivamondo har följaktligen begått varumärkesintrång genom att marknadsföra och 

bjuda ut de i målet aktuella varorna till försäljning via hemsidan. Vivamondo har även 

fört ut de aktuella varorna på marknaden i Sverige, genom att sälja och skicka varorna 

till kunder i Sverige, vilket också är ett varumärkesintrång (jfr EU-domstolens i mål  

C-98/13, Blomqvist).  

 

När det gäller frågan om Vivamondo till följd av ovan nämnda agerande även ska 

anses ha importerat varorna till Sverige, eller medverkat till olovlig import, konstaterar 

domstolen att det inte har framkommit annat än att Vivamondo har sett till att varorna 

har skickats från ett land utanför EES direkt till slutkund i Sverige, med hjälp av 

PostNord och DirectLink. Det har alltså inte framkommit något som talar för att 

Vivamondo exempelvis skulle ha tagit emot varorna i Sverige och därefter 

vidarebefordrat dem till kund. I denna situation bör Vivamondo inte betraktas som 

importör. Av utredningen framgår inte heller om kunderna/importörerna har agerat i 

näringsverksamhet, dvs. om det föreligger något sådant intrång att medverka till. 

Vivamondos åtgärd att skicka varorna till kunder i Sverige utgör däremot, som tidigare 

nämnts, ett olovligt utförande av varorna på den svenska marknaden.  

 

Vitesförbud 

 

Vid intrång i ett nationellt varukännetecken får domstolen, enligt 8 kap. 3 § 

varumärkeslagen, på yrkande av exempelvis en licenstagare, vid vite förbjuda den som 

gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det. 

 

Vid intrång i ett EU-varumärke ska domstolen, enligt artikel 102 förordning (EG) nr 

207/2009 om gemenskapsvarumärken, förbjuda intrångsgöraren att fortsätta intrånget, 
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om det inte föreligger särskilda skäl. Även ett sådant förbud ska enligt 10 kap. 4 § 

varumärkeslagen, som hänvisar till 8 kap. 3 §, förenas med vite. 

 

Domstolen har ovan konstaterat att Vivamondo har begått intrång i den ensamrätt som 

följer av i målet aktuella varumärkesregistreringar. Det föreligger inte särskilda skäl att 

avstå från att förbjuda fortsatt intrång. Vitesförbud ska därför meddelas.  

 

Ett vitesförbud bör inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet, och ta 

sikte på sådan användning som intrånget avsett (se bl.a. NJA 2008 s. 1082; jfr prop. 

1993/94:122 s. 67). Förbuden bör därför begränsas på sätt som framgår av domstolet. 

 

Enligt 4 § lagen (1985:206) om viten får vite föreläggas som löpande vite om det är 

lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Löpande vite bör inte användas 

schablonmässigt, utan aktualiseras främst i situationer då det finns skäl att befara att 

näringsidkaren i fråga kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger. 

Vivamondo har såvitt framkommit inte tidigare överträtt något vitesförbud. Det som 

framkommit i övrigt kan enligt domstolens mening inte anses vara tillräcklig för att 

bolaget nu ska föreläggas löpande vite (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 

den 27 oktober 2016 i mål nr PMÖ 8051-16). Vitena ska därför i stället föreläggas som 

ordinära viten. 

 

Vitesbeloppet ska, enligt 3 § lagen om viten, fastställas till ett belopp som, med hänsyn 

till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt, kan antas förmå denne att följa föreläggandet. Ett vite bör bestämmas så högt 

att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för personen i fråga att underlåta att iaktta 

förbudet. Ingen av parterna har presenterat någon utredning om Vivamondos 

ekonomiska förhållanden. Av utredningen får däremot anses framgå att de aktuella 

varumärkena har visst renommé i omsättningskretsen. Med hänsyn härtill samt till 

intrångets karaktär och varornas slag (jfr exempelvis förordning [EG] nr 1223/2009 om 

kosmetiska produkter), får ett vite om 750 000 kr anses vara väl avvägt. 
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Rättegångskostnader 

 

Vid denna utgång är Vivamondo skyldigt att ersätta L’Oréal och Skin Concept för 

deras rättegångskostnader.  

 

L’Oréal har begärt ersättning med 307 767 kr, varav 305 000 kr avser ombudsarvode. 

Även Skin Concept har begärt ersättning med 307 767 kr, varav 305 000 kr avser 

ombudsarvode. Dessa belopp framstår som skäliga. Vivamondo ska därför förpliktas 

att utge nämnda ersättning till L’Oréal och Skin Concept.  

 

L’Oréal har därutöver yrkat att Vivamondos ställföreträdare, Robert Scherman, ska 

åläggas att solidariskt med Vivamondo svara för 100 000 kr av bolagets 

rättegångskostnad. Även Skin Concept har yrkat att Robert Scherman ska åläggas att 

solidariskt med Vivamondo svara för 100 000 kr av bolagets rättegångskostnad.  

 

Bolagen har som skäl för solidariskt betalningsansvar uppgett följande. Robert 

Scherman har genom vårdslöshet fördröjt processen och vållat kärandebolagen 

merkostnader. Han har gjort invändningar som saknar fog, bland annat genom att 

motsätta sig L’Oréals begäran att inträda som part. Valet att ta frågan om svensk 

domstols behörighet hela vägen till Högst domstolen kan också ses som en obstruktion 

av detta mål. Kärandeparterna fick rätt i varje instans gällande behörighets/forum-

frågan. Framförallt efter Högsta domstolens beslut har Robert Scherman dessutom 

underlåtit att medverka till att målet kan utredas, genom att vid ett flertal tillfällen 

underlåta att följa domstolens förelägganden. Efter att kärandebolagen hade slutfört sin 

talan i april 2016, för att domstolen i enlighet med plan skulle kunna avgöra målet utan 

huvudförhandling, begärde Robert Scherman också, för Vivamondos räkning, att 

muntlig förberedelse skulle äga rum samt att målet skulle avgöras efter 

huvudförhandling. Trots detta inställde sig Vivamondo varken vid den muntliga 

föreberedelsen eller vid huvudförhandlingen. När Vivamondo begärde dessa 

förhandlingar uppgick kärandebolagens rättegångskostnader, enligt den 

kostnadsräkning som ingavs i samband med att bolagen slutförde sin talan, till 
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sammanlagt 441 215 kr. Kostnaderna har därefter ökat till angivna belopp. De ökade 

kostnaderna till följd av målets fördröjning avser bland annat ytterligare inläsning och 

upprättande av nya skrifter samt förberedelser inför och genomförande av 

förhandlingarna. Totalt beräknas de ökade kostnaderna till följd av Robert Schermans 

vårdslösa processföring uppgå till 100 000 kr för vardera kärandebolag.  

 

Robert Scherman har inte inkommit med något yttrande angående kärandebolagens 

yrkanden om solidariskt betalningsansvar.  

 

Om en part ska ersätta motpartens rättegångskostnad och en ställföreträdare för parten 

eller partens ombud genom vårdslöshet eller försummelse har vållat kostnad för 

motparten, får rätten förplikta honom eller henne att tillsammans med parten ersätta 

kostnaden (18 kap. 7 § rättegångsbalken). En förutsättning för att ersättningsskyldighet 

för ställföreträdaren ska föreligga är att ställföreträdarens vårdslöshet eller 

försummelse har medfört merkostnader för motparten. Den ersättningsgrundande 

vårdslösheten kan exempelvis bestå i att ställföreträdaren kommer med påståenden 

som denne insett eller borde ha insett saknade fog. Även fall då ställföreträdaren 

uteblir från rätten, föranleder uppskov i målet eller låter bli att följa domstolens 

förelägganden kan medföra betalningsansvar. 

 

Robert Scherman har varit ställföreträdare för Vivamondo och företrett bolaget i denna 

tvist sedan den inleddes år 2012.  Han har flera gånger underlåtit att följa domstolens 

förelägganden, eller svarat mycket kortfattat, vilket fått till följd att målets avgörande 

har försenas. Han har även gjort vissa invändningar som medfört att avgörandet har 

försenats. Detta agerande har dock enligt domstolens mening inte varit av sådant slag 

att det motiverar att han åläggs att solidarisk betalningsskyldighet för del av 

Vivamondos rättegångskostnad.  

 

Efter att kärandeparterna hade slutfört sin respektive talan, i syfte att möjliggöra ett 

avgörande på handlingarna, har han dock begärt muntlig förberedelse i syfte att ”reda 

ut begreppen” samt huvudförhandling. Trots detta har bolaget inte inställt sig till någon 
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av dessa förhandlingar. Robert Scherman har inte heller meddelat att bolaget avsåg att 

utebli från förhandlingarna. Genom att agera på detta sätt har han gjort sig skyldig till 

sådan försummelse som medför att han ska åläggas solidariskt betalningsansvar för de 

merkostnader som har uppstått till följd av detta agerande. Han ska därför åläggas att, 

solidariskt med Vivamondo, ersätta L’Oréal och Skin Concept för de kostnader som 

har uppstått efter att bolagen skriftligen hade slutfört sin talan, dvs. 87 160 kr per 

bolag. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ges in till Patent- och 

marknadsdomstolen senast den 13 januari 2017. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

Stefan Johansson 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller 
lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. 
Överklagandet prövas avPatent- och marknadsö-
verdomstolen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och 
marknadsdomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven 
på sista sidan i domen. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till Patent- 
och marknadsdomstolen och det måste ha kommit 
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en 
vecka från den i domen angivna sista dagen för 
överklagande. Om det första överklagandet 
återkallas eller förfaller kan inte heller anslut-
ningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Patent- och mark-
nadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som Patent- och marknadsdomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- 
och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är 

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Patent- och marknadsöverdom-
stolen varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
Patent- och marknadsdomstolen samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts 
fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen 
till varför omständigheten eller beviset inte åbero-
pats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagan-
det. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat 
förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller 
hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att motparten ska 
infinna sig personligen vid huvudförhandling i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och 
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.  
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Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

http://www.domstol.se/

