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Anton Freszals, anton.freszals@dom.se, 08-561 669 56 
 

 

 Till 
universitet och högskolor 

 

 

Angående förordnande av tekniska experter i Patent- och 
marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen 
 
Den 1 september 2016 inrättas Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- 

och marknadsöverdomstolen vid Stockholms tingsrätt respektive Svea hovrätt. 

Vid domstolarna kommer bland annat mål enligt patentlagen att handläggas och 

vid handläggningen av sådana mål kommer, förutom juristdomare, bland annat 

tekniska experter att delta. Tekniska experter förordnas av Domarnämnden, som 

för närvarande bereder ett ärende om förordnande av sådana experter. 

 

De tekniska experterna brukar delas in i grupperna mekanik, kemi och elteknik. I 

grupperna bör ingå såväl personer med inriktning mot patenträttsliga bedöm-

ningar som personer med forskarkompetens. Den förstnämnda kompetensen 

tillgodoses normalt genom patentråd (tidigare patenträttsråd vid patentbesvärs-

rätten). Den sistnämnda kompetensen har hittills ofta tillgodosetts genom per-

soner från universitet och högskolor. Domarnämnden vill av denna anledning 

veta om det finns några medarbetare hos er med sakkunskap inom någon eller 

några av ovan nämnda ämnesgrupper som är intresserade av ett förordnande 

som teknisk expert. 

 

Som teknisk expert har man rätt till ersättning för sitt arbete. Ersättningsnivåerna 

har nyligen höjts och kommer i och med inrättandet av patent- och 

marknadsdomstolarna att uppgå till 2 250 kr per sammanträdesdag. För mer 

detaljerad information om ersättningarna, se bifogat regeringsbeslut. 

 

För ytterligare information om uppdraget hänvisar Domarnämnden i första hand 

till chefsrådmannen Anders Dereborg vid Stockholms tingsrätt (08-561 651 73, 

anders.dereborg@dom.se). Det går även bra att kontakta undertecknad 

(08-561 669 56, anton.freszals@dom.se). 
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Om någon medarbetare hos er är intresserad av att bli förordnad som teknisk 

expert emotser Domarnämnden tacksamt deras ansökningar senast den 

1 september 2016. Till ansökan måste sökanden, på grund av de formella behö-

righetskrav som kommer att gälla för tekniska experter, bifoga följande doku-

ment. 

 

a) Kortfattad meritförteckning, inklusive uppgift om vilken utbildning sökan-
den har. 

b) Bevis på att sökanden är svensk medborgare (beviset begärs hos Skattever-
ket). 

c) Konkursfrihetsbevis (beviset begärs hos Bolagsverket). 
d) Bevis på att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 

(beviset begärs hos Överförmyndarnämnden). 
 

Ansökan ges företrädesvis in per e-post på adressen domarnamnden@dom.se. 

Om ansökan ges in per post är adressen Domarnämnden, Box 2330, 103 18 

Stockholm. Ange ärendenumret, dnr 58-2016. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anton Freszals 

Föredragande 
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