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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2020-06-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Förutom det generella kravet för specialkurser på 150 obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet, ska
de obligatoriska kurserna Europarätt, Statsrätt, Civilrätt A och B, Straffrätt, Processrätt och Folkrätt ha
fullgjorts med godkänt resultat. Dessutom ska undervisningen vara avklarad i de obligatoriska kurserna i
Internationell privaträtt och Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt.
Utbytesstudenter äger inte tillträde till kursen.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Specialkurs: Avancerad immaterialrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Specialkursen i Avancerad immaterialrätt är en valbar kurs inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms
universitet. Kursen syftar till att förmedla fördjupade insikter i och kunskaper om europeiska och svenska
rättsregler och rättsprinciper för skydd av kreativa prestationer och kännetecken, inklusive hanteringen av
sådana immateriella skyddsobjekt över gränserna (lagval och jurisdiktion). Ämnet är präglat av internationella
överenskommelser mellan stater om skyddsstandarder. Eftersom immaterialrätter, inklusive regleringen av
otillbörlig konkurrens, påverkar varors och tjänsters fria rörlighet inom EU har med tiden ett relativt
långtgående gemensamt immaterialrättsligt system utvecklats inom unionen. En rad EU-förordningar om
enhetsrätter för bland annat geografiska kvalitetsbeteckningar, formgivning, varumärken och växtförädling
har antagits liksom ett stort antal direktiv för harmonisering av nationell rätt, inklusive sanktioner. Ett
enhetligt europeiskt patentsystem är nyligen antaget, vars vidare utveckling belyses i kursen.
I kursen studeras:
–den svenska immaterialrättslagstiftningen och dess EU-anpassning i tillämpning (främst kännetecken,
mönster, patent och upphovsrätt inklusive marknadsrättsligt skydd mot otillbörlig konkurrens),
–den europeiska lagstiftningen enligt EU-förordningarna for gemenskapsformgivning och
gemenskapsvarumärken samt det gemensamma europeiska patentsystemet,
–viss lag och praxis som endast finns på europeisk nivå som ursprungs- och kvalitetsbeteckningar på vin,
sprit och jordbruksprodukter, samt
–den internationella och regionala övergripande immaterialrättsregleringen, inklusive samspelet mellan
internationellt, regionalt och nationellt.
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Inom ramen för kursen förväntas studenten analysera och lösa komplexa rättsproblem på immaterialrättens
område i framförallt ett svenskt och europeiskt perspektiv. Under kursens gång ska studenten enskilt och i
grupp genomföra avancerade och interdisciplinära immaterialrättsliga rättsutredningar.
Kursen är forskningsinriktad. En av immaterialrätten kritiska förutsättningar är balansen mellan skilda
intressen. En annan är att rätterna kan utnyttjas av många och på skilda geografiska platser samtidigt. Därför
tränas studenten i förmåga att lösa problem med kombinationer av överlappande och gränsöverskridande
immaterialrätter. Sådana problem har blivit allt svårare att hantera i ljuset av både europeiseringen och
digitaliseringen. Särskild vikt fästs därför vid undervisningen i metodfrågor, som kan hjälpa till att på ett
kreativt sätt problematisera och renodla lösningar. Undervisning i rättsvetenskaplig och europeisk
immaterialrättslig metod samt vetenskaplig akribi ges genomgående under kursen.
Utgångspunkt tas i den internationella (folkrättsliga) lagstiftningen, den specifikt europeiska lagstiftningen
och den nationella svenska lagstiftningen på immaterialrättens område samt i EU-domstolens rättspraxis i
form av tolkningsbesked och beslut i administrativa ärenden och hur dessa hanteras i den nya svenska
processordningen för immaterialrätter.
Ämnets utveckling behandlas historiskt och framåt och inkluderar forskningens inverkan på tolkningen av det
immaterialrättsliga regelverket med immaterialrättsanknuten konkurrensrätt, marknadsrätt (t.ex. e-handel) och
internationell privaträtt.
Under kursen ska studenten arbeta enskilt och i grupp samt genomföra avancerade rättsutredningar inom
ramen för europeisk immaterialrätt och närliggande rättsområden.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-visa fördjupad kunskap i och förståelse av internationell, europeisk och nationell svensk immaterialrätt
med en god överblick över områdets ingående discipliner inklusive problem med lagval och jurisdiktion på en
gemensam marknad samt
-visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Förmåga och färdighet
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-visa fördjupad kunskap om och förmåga att tillämpa immaterialrättslig, europeisk eller andra lämpliga
metoder på komplexa immaterialrättsliga problem, även med begränsad bakgrundsinformation,
-visa fördjupad förmåga att integrera kunskap om immaterialrätter och att analysera, kritiskt bedöma och
hantera komplexa immaterialrättsliga företeelser, frågeställningar och situationer, och
-visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och formulera immaterialrättsliga frågeställningar samt
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-visa fördjupad kunskap om den svenska och europeiska immaterialrättens övergripande situation i
samhället.
Undervisning

Undervisningen ges på svenska och engelska i form av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning.
Föreläsningarna avser dels immaterialrättens europeiska och internationella förhållanden, forskning och
samhälleliga betydelse samt utvecklingsperspektiv, dels metodfrågor. I seminarieserien utvecklas de
materiella och metodologiska frågorna sida vid sida och tillämpas genom att studenten till varje
seminarietillfälle ska författa och muntligt redovisa en övningsuppgift. Dessa undervisningsmoment utnyttjar
gruppsamverkan och gruppövningar, bland annat genom att studenternas uppgifter utgör delar i större
tematiskt sammanhängande frågor som förberetts individuellt och i gruppsamverkan samt presenteras,
analyseras kritiskt och diskuteras i hela klassen, som utfört ytterligare delar av samma problemkomplex till
respektive seminarium i grupp.
All seminarieundervisning, inklusive de till seminarierna kopplande övningarna, är obligatorisk.
Föreläsningar är obligatoriska till 80 procent.
Kunskapskontroll och examination

Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter, aktiv närvaro i samband med
undervisning, samt en skriftlig hemtentamen. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett
uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Om särskilda skäl föreligger, så kan
Sidan 2/3

kursföreståndaren bevilja dispens från obligatorierna. Studenten ska då föreläggas en likvärdig
tilläggsuppgift.
Det finns inga begränsningar rörande tillåtna hjälpmedel vid hemtentamen.
En för sent inlämnad hemtentamen rättas inte.
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika
examinationsmomenten, där viktningen är:
- hemtentamen 80 procent
- muntliga och skriftliga presentationer av PM-uppgifter 20 procent.
För övriga examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
PM-uppgifterna bedöms på tre punkter: innehåll, form, och muntlig presentation. En fjärde punkt är
aktivnärvaro, exempelvis i form av diskussionsinlägg på andras uppgifter. PM betygssätts med VG (Mycket
Bra), G (Godkänd) och U (Otillräcklig).
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Student som underkänts
två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök, om inte särskilda
skäl talar emot att annan examinator ska utses. Student som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny
examination för högre betyg.
Som betyg på kursen används en målrelaterad fyrgradig betygsskala med betygen AB (Med beröm godkänd,
BA (Icke utan beröm godkänd) och B (Godkänd) samt U (Underkänd).
Student som begär det har rätt att i stället få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. En sådan
begäran ska framställas av studenten före examinationstillfället på sådant sätt som fastställs av Juridiska
institutionen. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt),
B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg ar Fx (Otillräckligt)
eller F (Helt otillräckligt.
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 2021-01-18.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivning. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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