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Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och tvistlösning. Peter har stor erfarenhet av
rättegångar rörande exempelvis patent, varumärken, upphovsrätt, industriell formgivning och
licensavtal. Han arbetar löpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska
rättegångar. Vid sidan om tvistlösning ägnar Peter betydande tid åt rådgivning till forskningsintensiva företag i både regulatoriska och andra strategiska frågor. Peter har vidare många
uppdrag från klienter inom nöjesindustrin och anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Stockholms
Universitet.
Chambers, Legal 500 och andra internationella guider rankar Peter som en ledande aktör
inom de områden han verkar.
”Peter Sande is reputed for his advice on IP litigation. He frequently handles mandates
concerning patents, copyrights and trade marks on both a domestic and pan-European level.
His clients work in industries such as entertainment and healthcare. Peter Sande is highly
appreciated by market commentators, who describe him as a "likeable person, an extremely
good lawyer and a very skilled patent litigator." He offers particular expertise in IP disputes
in the life science sector.”
Chambers Europe 2017
"First among equals is Peter Sande: "His remarkable intelligence and ability to grasp
complicated juridical situations as well as detailed and complex technical concepts make him
able both to quickly identify and understand the important issues of a case and to find
alternative and inventive approaches. Peter’s positive attitude, humour and open personality
make him a joy to work with."
IAM Patent 1000 2017
”Peter Sande is regarded as "excellent" by sources, and is experienced in national and
international IP issues. He has a particular focus on handling litigation cases relating to
patents, copyright and trade marks.”
Chambers Europe 2016
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Ansvarig för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) ämnesgrupp
avseende patentfrågor
Expert, Tystnadspliktsutredningen
Delägare, Sandart & Partners
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Biträdande jurist, Sandart & Partners
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
Stockholms universitet (juris kandidat)

Medlemskap
Ledamot av Sveriges advokatsamfund
Medlem i EPLAW (European Patent Lawyers Association)
Medlem i AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)
och SFIR (Svenska Föreningen för Immaterialrätt)
Medlem i ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) och SFU (Svenska
Föreningen för Upphovsrätt) liksom i ett antal andra svenska och utländska organisationer
inom immaterialrättsområdet

Publikationer:
Peter Sande, Förutsägbarhet vid patenttolkning, Festskrift till Kaj Sandart, Glossator förlag
2003
Peter Sande, Förslag förändrar spelreglerna väsentligt, Patenteye nr 6, 2004, s 18 f.
Peter Sande och Jan Modin, Omformulering av patentkrav enligt svensk rätt (Amendment of
patent claims under Swedish law), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) häfte 6, 2006.

