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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att utreda vilket lands lag som blir tillämplig vid en interna-

tionell tvist gällande utomobligatoriska förpliktelser vid immaterialrättsintrång, särskilt 

vid upphovsrättsintrång. Tyngdpunkten ligger i de problem som uppstår då någon gör 

sig skyldig till ett upphovsrättsintrång med relation till flera länder. 

Utgångspunkten är Rom II-förordningen och dess åttonde artikel. I artikeln stadgas det 

att tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterial-

rättsintrång skall vara lagen i det land där skydd görs gällande.  

Vad innebär då uttrycket ”där skydd görs gällande”? När det gäller registrerade rättighe-

ter, såsom patent och varumärken, innebär artikeln att tillämplig lag ska var lagen i det 

land där rättigheten är registrerad. Det går dock inte att tillämpa samma princip på ore-

gistrerade rättigheter. När det gäller oregistrerade rättigheter ska istället lagen i det land 

där intrånget skett vara tillämplig. 

Upphovsrätt är en sådan oregistrerad rättighet som, enligt svensk rätt, uppstår så fort 

verket är färdigt och har uppnått en viss verkshöjd. Det här synsättet görs även gällande 

i de flesta andra länder i världen då upphovsrätten i mångt och mycket bygger på Bern-

konventionens lydelse från 1886. 

Svårigheten som domstolarna kommer att ställas inför är då någon gör sig skyldig till ett 

upphovsrättsintrång med relation till flera länder. Eftersom skyddet görs gällande i det 

land där intrånget skett blir frågan om vilket lands lag som ska vara tillämplig i dessa 

fall. 



 

 

Domstolarna kommer att behöva ta ställning och i den här uppsatsen framställs en del 

förslag till möjliga lösningar. 

Uppsatsen diskuterar även om reglerna i artikel 8 Rom II-förordningen är de bästa då 

det gäller upphovsrättsintrång generellt. 
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Abstract 

This essay aims to investigate which national law that is applicable to an international 

dispute concerning non-contractual obligations in international property rights (IPR) vi-

olations, particularly in copyright infringement. The emphasis lies on the problems that 

arise when someone is found guilty of copyright infringement with a connection to sev-

eral countries.  

The starting point is the Rome II-regulation and its eighth article. The article states that 

the law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an in-

tellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed. 

What does then the phrase “for which protection is claimed” mean? In the case of regis-

tered rights, such as patents and trademarks, the article implies that the applicable law 

shall be the law of the country where they are registered. It is not possible however to 

apply the same principle to unregistered rights. In the case of unregistered rights it is in-

stead the law of the country where the violation occurred that shall be applied. 

Copyright is an unregistered right which, according to Swedish law, appears as soon as 

the work is finished and has reached a certain level of originality. This approach is also 

applicable in most other countries of the world where copyright law is largely based on 

the Berne Convention from 1886.  

The difficulty that courts will face is when someone is claimed guilty of a copyright in-

fringement with a connection to several countries. Given that protection is claimed in 

the country where the violation occurred, the question will be of which national law that 

should be applied in these cases.  



 

 

The courts will have to take a position and this paper presents some possible solutions. 

The essay also discusses if the rules of article 8 of the Rome II-regulation are the best 

applicable rules in the case of copyright infringement in general.



 

 
i 

Innehåll 

Förkortningslista ........................................................................ 1 

1 Inledning ............................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 2 
1.2 Syfte och avgränsning ................................................................... 3 
1.3 Metod och material ........................................................................ 4 

2 Lagvalsregler på immaterialrättens område ....................... 5 

2.1 Rättsområdet reglerades av ett antal föråldrade rättsfall ............... 5 

2.2 Rom II-förordningen ...................................................................... 5 
2.3 Regleringen av immaterialrättsintrång i Rom II-                             
 förordningen .................................................................................. 8 

2.3.1 Allmänt om artikel 8 ............................................................ 8 

2.3.2 Tillämplighet av artikel 8 på upphovsrättsintrång .............. 11 
2.3.3 Inga undantag i artikel 8 ................................................... 11 

3 Upphovsrätt ........................................................................ 13 

3.1 Den territoriella begränsningen ................................................... 13 
3.2 Upphovsrätt enligt svensk rätt ..................................................... 13 
3.3 Intrång i upphovsrätten ................................................................ 14 

3.3.1 Allmänt .............................................................................. 14 

3.3.2 Intrång på internet ............................................................. 15 

4 Diskussion .......................................................................... 16 

4.1 Inledande reflexioner ................................................................... 16 

4.2 Fiktivt scenario ............................................................................ 18 
4.3 Förslag på lösningar .................................................................... 19 

4.3.1 Jämförelser med Bryssel I-förordningen ........................... 19 
4.3.2 Mest betydande intrånget ................................................. 20 
4.3.3 Svarandens hemvist ......................................................... 20 
4.3.4 Lex fori .............................................................................. 21 

4.4 Slutkommentarer ......................................................................... 21 

Referenslista ............................................................................ 24 

  



 

 
1 

Förkortningslista 

EUD – Europadomstolen 

HD – Högsta domstolen 

URL – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till följd av införandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 

om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) den 11 januari 2009 blev 

ett sedan länge oreglerat område inom svensk rätt reglerat, nämligen kollisionsreglerna 

gällande utomobligatoriska förpliktelser, dvs. förpliktelser som uppstår utanför avtals-

förhållanden. Rom II-förordningen innehåller speciella regler som gäller bland annat 

produktansvar, miljöskador, otillbörlig konkurrens och framförallt immaterialrättsin-

trång. Rom II-förordningen reglerar alltså vitt skilda frågor och lagvalsreglerna bygger 

på olika intresse överväganden. 

Det är just problemen gällande lagvalsreglerna vid immaterialrättsintrång som den här 

uppsatsen syftar till att utreda, då särskilt vid upphovsrättsintrång. I artikel 8.1 Rom II-

förordningen stadgas det: ”Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har 

sin grund i ett immaterialrättsintrång skall vara lagen i det land där skydd görs gällan-

de”.  

Skillnaden mellan upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, såsom till exempel 

patent och varumärken, är att det blir mer problematiskt att välja vilken lag som skall 

vara tillämplig vid upphovsrättsintrång. Anledningen till detta är att vid patentintrång 

och varumärkesintrång används lagen i det land där patentet eller varumärket har regi-

strerats men vid upphovsrättsintrång blir det svårare att veta var skyddet görs gällande. 

Det synes vara på så vis att huvudregeln vid lagval gällande immaterialrättsintrång är att 

tillämpa lex loci protectionis-principen, dvs. lagen i det land där skyddet görs gällande. 

Problemet är att denna princip inte går att tillämpa direkt när det gäller upphovsrätter ef-

tersom upphovsrätten inte registreras utan blir gällande så fort verket är färdigt.
1
 

När det gäller upphovsrätt så ska istället lagen i det land där intrånget skett tillämpas.
2
 

Om någon kopierar en bok på en viss plats så är det tämligen klart var intrånget har 

                                                 
1
 Se 1 § URL. 

2
 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förplik-

telser (Rom II): KOM (2003) 427 slutlig, s. 20. 
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skett men låt säga att intrånget sker över internet. Var har då intrånget skett?
3
 Går det 

även att argumentera på så vis att oavsett var intrånget sker uppstår alltid skadan hos 

upphovsmannen, då intrånget sker i hans rättighet?  

1.2 Syfte och avgränsning 

Då någon gör sig skyldig till ett immaterialrättsintrång och det uppstår en tvist med in-

ternationell anknytning måste den behöriga domstolen utreda vilket lands lag som blir 

tillämplig på tvisten. Enligt Rom II-förordningen skall det vara lagen i det land där 

skyddet görs gällande.
4
 Det innebär t.ex. att skyddet vid registrerade rättigheter görs 

gällande i det land där rättigheten registrerats. Särskilt vid upphovsrättsintrång kan detta 

bli problematiskt då upphovsrätten till ett verk inte registreras utan blir gällande så fort 

verket är färdigt och har uppnått en viss verkshöjd.
5
 Vid upphovsrättsintrång skall i stäl-

let lagen i det land där intrånget skett vara tillämplig. Det här kan leda till problem, 

framförallt om intrånget sker på flera ställen samtidigt.  

 Syftet med uppsatsen är att utreda vilket lands lag som utpekas då någon har 

gjort sig skyldig till ett upphovsrättsintrång. Tonvikt ligger på intrång gjorda i 

flera länder samtidigt. 

Rom II-förordningen gäller lagval vid utomobligatoriska förpliktelser i stort, men den 

här uppsatsen grundar sig enbart på problemen vid val av lag gällande immaterialrättsin-

trång och som regleras i artikel 8. Därför kommer övriga artiklar i förordningen inte att 

beröras såvitt de inte är av direkt intresse för uppsatsen. Då problemet gällande lagval 

vid immaterialrättsintrång främst uppstår då det gäller upphovsrätter kommer övriga 

immateriella rättigheter inte att belysas annat än undantagsvis. Det är främst artikel 8 

punkt 1 Rom II-förordningen som kommer att beröras i uppsatsen. Punkt 2 och 3 i 

samma artikel kommer att beröras ytligt men någon djupgående analys kommer inte att 

ske. 

                                                 
3
 Strömholm, Stig - Upphovsrätt och internationell privaträtt, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1:1, 2001, s. 

258. 

4
 Artikel 8 punkt 1 Rom II-förordningen. 

5
 URL 1 § och Olsson, Henry – Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, Norstedts Juridik AB, 1996, 

s. 33. 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen är till största delen problemorienterad men innehåller även deskriptiva inslag 

då detta är nödvändigt för att uppfylla syftet i uppsatsen. 

Rom II-förordningen är en av de senaste förordningarna som trätt i kraft och därför har 

inga tolkningsavgöranden från EU-domstolen hunnit avgöras gällande det område som 

berörs i uppsatsen. 

Utredningen kommer främst göras ur ett EU-rättsligt perspektiv då större delen av upp-

satsen rör Rom II-förordningen och dess tillämplighet på immaterialrättsintrång. De de-

lar i arbetet som rör upphovsrätten görs dock ur ett svenskt perspektiv med URL som 

utgångspunkt. 

Det material som används är främst lagtext i form av Rom II-förordningen och URL. 

Kommissionens kommentarer till Rom II-förordningen är också av stor vikt för att för-

stå syftet och motiven bakom förordningen. Doktrin inom området består främst av 

böcker, artiklar och tidsskrifter. 
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2 Lagvalsregler på immaterialrättens område 

2.1 Rättsområdet reglerades av ett antal föråldrade rättsfall 

Då det uppkommer en internationell tvist bedöms först frågan om vilken domstol som är 

behörig att pröva tvisten. Efter det ska domstolen ta ställning till vilket lands lag som är 

tillämplig på samma tvist. 

Antag att det rör sig om en tvist gällande en utomobligatorisk förpliktelse. Här följer ett 

exempel som är taget ur verkligheten, närmare bestämt från det svenska avgörandet 

NJA 1969 s. 163, det så kallade Cronsioe-målet. Fallet handlade om två svenskar, båda 

bosatta i Sverige, som under en semesterresa i Nederländerna råkade ut för en bilolycka. 

Hustrun skadades och mannen ansågs vållande till olyckan. Påföljden blev att hustrun 

väckte skadeståndstalan mot mannens försäkringsbolag. Frågan uppstod om vilket lands 

lag som skulle tillämpas på tvisten, svensk eller holländsk. HD kom i fallet fram till att 

holländsk lag skulle tillämpas då det var i Holland den skadegörande handlingen ägde 

rum. Vid den tidpunkten fanns det inga skrivna lagvalsregler för utomobligatoriska för-

pliktelser. HD fick i målet göra en bedömning med de principer som vid den tidpunkten 

fanns tillgängliga. Numera finns det dock en sådan förordning, nämligen Rom II-

förordningen. 

 

2.2 Rom II-förordningen 

Ända sedan 1960-talet har det pågått en harmonisering av den internationella privaträt-

ten och Rom II-förordningen är ytterligare ett led i denna harmonisering.
6
 År 1972 lades 

ett första utkast fram till konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utom-

obligatoriska förpliktelser. Dock tog det längre tid än väntat och därför beslutades det 

1978 att arbetet skulle begränsas till att endast omfatta avtalsförpliktelser. Konventionen 

som tillkom var Romkonventionen (numera Rom I-förordningen) om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser.
7
  

                                                 
6
 KOM (2003) 427, s. 2. 

7
 KOM (2003) 427, s. 3. 
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Först när arbetet med Romkonventionen var färdigt började arbetet med en förordning 

gällande utomobligatoriska förpliktelser och den 11 januari 2009 infördes Rom II-

förordningen gällande lagval vid utomobligatoriska förpliktelser.  

Syftet med förordningen är att harmonisera lagvalsreglerna vid utomobligatoriska för-

pliktelser. De flesta medlemsstater tillämpade visserligen principen om lex loci delicti 

commissi, dvs. att lagen i det land där den skadevållande händelsen ägde rum skulle till-

lämpas. Dock uppstod det problem vid tillämpningen av denna princip då den skadegö-

rande handlingen hade företagits i ett land men skadan hade uppkommit i ett annat. Oli-

ka länder tillämpade principen på olika sätt, vissa tillämpade lagen i det land där hand-

lingen hade företagits medan andra valde att tillämpa lagen i det land där själva skadan 

hade ägt rum. Domstolarna skiljde sig även på andra punkter i sina bedömningar gäl-

lande detta område. En del domstolar tillät käranden att välja den lag som var förmånli-

gast för honom medan andra medlemsstater lät domstolen avgöra tvisten med tillämp-

ning av den lag som hade den närmaste anknytningen i fallet. På grund av bristen på en-

hetliga lösningar, då vissa medlemsstater hade kodifierat lagvalsreglerna medan andra 

löste frågorna med hjälp av rättspraxis, ansågs det nödvändigt med en harmonisering på 

området.
8
  

Genom Rom II-förordningen kan man med rimlig säkerhet fastslå vilken lag som skall 

vara tillämplig på tvisten oavsett i vilket land talan väcks. Eftersom EU-

medlemsstaterna numera har gemensamma lagvalsregler slipper parterna det tidskrä-

vande och problematiska arbetet med att studera olika länders lagvalsregler i de med-

lemsstater som eventuellt skulle vara behöriga att avgöra den eventuella tvisten.
9
 

Syftet med Rom II-förordningens införande sades vara att processkostnaderna skulle 

sänkas och förutsebarheten ökas, vilket skulle bidra till att rättsäkerheten höjdes.
10

 Hu-

ruvida det har blivit så rent praktiskt är ännu svårt att svara på. 

 

                                                 
8
 KOM (2003) 427, s. 4-5. 

9
 KOM (2003) 427, s. 4-5. 

10
 KOM (2003) 427, s. 4-5. 
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Rom II-förordningen är universellt tillämplig vilket innebär att oavsett vilken nationell 

lag reglerna i förordningen pekar ut så ska dessa lagvalsregler tillämpas.
11

 Med detta 

menas att oavsett om förordningen pekar ut en lag inom gemenskapen eller en lag utan-

för ska den lagen tillämpas. Anledningen till detta är framförallt att rättssäkerheten skall 

uppnås. Det skulle vara ohållbart om rättstillämparna i framtiden behövde tillämpa både 

de enhetliga EU-reglerna och nationella regler i de fall som inte har anknytning till ge-

menskapen.
12

 

Huvudregeln enligt artikel 4.1 är att lagen i det land där skadan uppkommer ska tilläm-

pas. Det är alltså platsen för skadans uppkomst som är intressant, inte var den skadegö-

rande handlingen ägde rum. Ett klassiskt exempel skulle vara om en jägare vårdslöst av-

fyrar ett skott i Sverige men kulan råkar träffa en person i Norge. Enligt artikel 4.1 skul-

le norsk lag bli tillämplig då det var där skadan uppkom.
13

 Den här regeln motiveras i 

ingressen med att det skapar en rimlig balans mellan de intressen som den skadegörande 

och den skadelidande personen har.
14

 Skulle fallet vara så att en skadegörande handling 

leder till att skada uppkommer i olika länder så ska varje lands lag bli tillämplig i tvis-

ten.  

Om man hade valt att tillämpa den här regeln på upphovsrättsintrång skulle det innebära 

att tillämplig lag i en sådan tvist hade varit upphovsmannens. Enligt mitt sätt att se det 

uppkommer nämligen skadan hos honom och den skadegörande handlingen i det fallet 

anser jag vara intrånget. Det här resonemanget utvecklas ytterligare senare i uppsatsen. 

Såsom huvudregeln är formulerad krävs det dock att skadan kan spåras till ett visst land. 

Låt säga att en skada till exempel skulle uppkomma på öppet hav eller på en satellit i 

rymden, hur tillämpar man i ett sådant fall huvudregeln? Lösningar på problemet skulle 

kunna vara att se på fartygs och luftfartygs registrering eller att man tillämpar den lag 

som har den närmaste anknytningen till rättsförhållandet (se nedan om art. 4.3).
15

 

                                                 
11

 Artikel 3 Rom II-förordningen. 

12
 KOM (2003) 427, s. 10. 

13
 Bogdan, Michael – Svensk internationell Privat- och processrätt, 7:e uppl. Norstedts Juridik AB, 2008, 

s. 286-287. 

14
 Ingressen till Rom II-förordningen, punkt 16. 

15
 Bogdan, s. 287-288. 
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I artikel 4.2 och 4.3 återfinns två allmänna undantag till huvudregeln. Art. 4.2 stadgar 

att om både den skadegörande och den skadelidande personen vid tidpunkten för skadan 

har sin vanliga vistelseort i samma land ska den lagen tillämpas i tvisten. I exemplet 

ovan angående paret som var på semester i Holland skulle utfallet i dagsläget blivit att 

svensk lag blev tillämplig då både mannen och hustrun bodde i Sverige.  

I art. 4.3 stadgas att ”om det framgår av alla omständigheter i fallet att den skadestånds-

grundande händelsen har en uppenbart närmare anknytning till ett annat land än det som 

anges i punkt 1 eller 2, skall lagen i det landet tillämpas.” 

 

2.3 Regleringen av immaterialrättsintrång i Rom II-

förordningen 

2.3.1 Allmänt om artikel 8 

En av de frågor som debatterades ingående under förarbetena till Rom II-förordningen 

var just immaterialrättsintrång. Man diskuterade fram och tillbaka om man helt skulle 

undanta immateriella rättigheter från förordningens tillämplighetsområde eller om man 

skulle införa en specialregel gällande detta område. Valet föll till slut på det andra alter-

nativet.
16

  

I ingressen till Rom II-förordningen föreskrivs det att det var nödvändigt med special-

regler gällande vissa speciella skadeståndsgrundande händelser. Anledningen sägs vara 

att huvudregeln i artikel 4 inte alltid tillgodoser behovet av en rimlig balans mellan be-

rörda intressen.
17

 På immaterialrättens område ansågs det nödvändigt med sådana reg-

ler.
18

 

Reglerna i artikel 8 utgör sålunda lex specialis och ska därför gå före huvudreglerna 

som är uppsatta i artikel 4.
19

 

 

                                                 
16

 KOM (2003) 427, s. 20. 

17
 Ingressen till Rom II, punkt 19. 

18
 KOM, s. 20 och Bogdan, s. 289. 

19
 Ingressen till Rom II, punkt 19 och 26. 
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Artikel 8 punkt 1 Rom II-förordningen stadgar: 

”Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har 

sin grund i ett immaterialrättsintrång skall vara lagen i det land 

där skydd görs gällande.” 

Redan innan Rom II-förordningens tillkomst fanns det en universellt erkänd princip, 

nämligen tillämpning av lagen i det land där skyddet görs gällande (lex loci protectio-

nis). Principen, som även benämns som ”skyddslandsprincipen” eller ”territorialitets-

principen”, grundar sig i 1886 års Bernkonvention
20

 och 1883 års Pariskonvention
21

 vil-

ken innebär att varje land tillåts tillämpa sin egen lag på immaterialrättsintrång som sker 

i landet. Principen ansågs vara väl inarbetad och därför ansåg man att den även skulle 

införas i Rom II-förordningen.  

I punkt 26 i ingressen till Rom II-förordningen stadgas det följande: ”Vid immaterial-

rättsintrång bör den universellt erkänd principen om skyddslandsprincipen (lex loci pro-

tectionis), fortsätta att gälla”. Det kan diskuteras om det här valet var det bästa, nämli-

gen att tillämpa en tidigare använd princip på området. Är den här principen den absolut 

bästa att tillämpa? Finns det möjligtvis en risk, på grund av den tekniska utveckling som 

ständigt sker, att principen inte alltid går att tillämpa? Den här frågan kommer diskute-

ras mer ingående senare i arbetet. 

Vid intrång i till exempel en patenträttighet, en varumärkesrättighet eller en mönsterrät-

tighet innebär regeln i artikel 8 punkt 1 att skyddet görs gällande i det land där rättighe-

ten har registrerats. Det innebär att om någon gör sig skyldig till ett varumärkesintrång 

så ska lagen i det land där varumärket är registrerat tillämpas.
22

  

Principen innebär således att ”om en intrångsgörande handling leder till intrång i flera 

länder samtidigt, t.ex. om ett i flera länder registrerat varumärke används på en hemsida 

på Internet, är följden av territorialitetsprincipen att domstolen blir tvungen att tillämpa 

en mängd olika länders lagar.”
23

 

                                                 
20

 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 1886. 

21
 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883. 

22
 KOM (2003) 427, s. 20. 

23
 Norrgård, Marcus, Juridiska föreningens tidsskrift i Finland, nr 4-5, 2005, s. 581-582. 
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Vid intrång i en upphovsrätt ska lagen i det land där intrånget skett vara tillämplig. (se 

mer information under 2.3.2)  

Numera finns det dock en möjlighet att ansöka om patentskydd, varumärkesskydd etc. 

som gäller i hela EU
24

 och därför ansåg lagstiftaren att ytterligare en punkt i artikel 8 

var nödvändig. Punkt 2 reglerar de fall då någon gör intrång i en rättighet som registre-

rats inom hela gemenskapen.  

Att tillämpa ”skyddslandsprincipen” vid intrång på en gemenskapsrättslig rättighet an-

sågs uppenbarligen vara ohållbart då ”skyddslandet” i detta fall skulle vara hela gemen-

skapen. Detta skulle kunna leda till situationer där 27 olika lagar skulle bli tillämpliga 

samtidigt. Följaktligen stadgar artikel 8 punkt 2 att tillämplig lag vid intrång i en ge-

menskapsrättslig rättighet ska vara den gemenskapsrätt som gäller i hela gemenskapen. I 

fråga om intrång där gemenskapstexten i den aktuella frågan inte innehåller någon mate-

riell regel eller någon särskild lagvalsregel ska lagen i det land där intrånget ägt rum till-

lämpas.
25

  

Artikel 8 punkt 3 stadgar att det inte får göras några undantag från tillämplig lag genom 

avtal mellan parterna. Europeiska kommissionen (fortsättningsvis kallad kommissionen) 

ger en vag förklaring till detta: ”däremot tar man inte hänsyn till partsautonomin i sam-

band med immateriella rättigheter, eftersom det inte är lämpligt med avseende på såda-

na rättigheter.”
26

 Varför partsautonomi inte skulle vara lämpligt vid immaterialrättsin-

trång sägs det inget om.  

Att man uteslutit partsautonomi beträffande immaterialrättigheter har troligtvis att göra 

med att de ofta har en geografisk begränsning och involverar offentligrättsliga regler 

(och inte bara civilrättsliga).  

Därför har det inte ansetts lämpligt att parterna kan välja kenyansk lag för en immateri-

alrätt som gäller i Sverige och Norge. Statsintresset i att reglera dessa fall är allt-

                                                 
24

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-

upphovsratt-och-design/Patentratt/ och http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-

konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/ - tillgängliga 2010-05-10. 

25
 Cheshire, North, Fawcett – Private international law, 14: e uppl. Oxford University press, 2008, s. 816 

och Dicey, Morris & Collins – The conflict of laws, 3:e kumulativa tillägget till 14:e uppl., Thomson 

Reuters, 2010, s. 411. 

26
 KOM (2003) 427, s 22. 

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Patentratt/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Patentratt/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/
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så starkt. Skulle kenyansk lag vara tillämplig skulle den lagen kanske komma i konflikt 

med de offentligrättsliga regler i Sverige som kanske också kräver tillämpning i fallet. 

2.3.2 Tillämplighet av artikel 8 på upphovsrättsintrång 

Såsom sagts tidigare i uppsatsen ska lagen i det land där rättigheten registrerats vara till-

lämplig då det rör sig om ett intrång i en patenträttighet, en varumärkesrättighet eller en 

mönsterrättighet.
27

 Man anser alltså att skyddet görs gällande i det land där rättigheten 

registrerats.  Vid intrång i en upphovsrätt går det dock inte att tillämpa samma regel då 

en upphovsrätt aldrig registreras på något vis.  

En upphovsrätt blir istället gällande så fort verket är färdigt och har uppnått en viss 

verkshöjd.
28

 Så är åtminstone reglerna enligt svensk lagstiftning men samma synsätt an-

vänds också i de flesta länder runt om i världen då de upphovsrättsliga reglerna bygger 

på Bernkonventionen från 1886.
29

 

Problem som följer av dessa regler är att det inte går att peka på exakt var skyddet görs 

gällande. I kommissionens kommentarer till Rom II-förordningen har man istället valt 

att uttrycka det på följande vis: ”i fråga om upphovsrätt tillämpar domstolarna lagen i 

det land där intrånget har skett”.
30

 

Med den förklaringen ansåg man att problemet var löst men som den här uppsatsen ska 

visa är fallet inte riktigt så. En mer ingående analys av problemen och förslag på lös-

ningar kommer att behandlas i kapitel 4. 

2.3.3 Inga undantag i artikel 8 

När det gäller lagval vid immaterialrättsintrång finns det endast ett val tillgängligt, näm-

ligen att tillämpa lagen i det land där skyddet görs gällande (lex protectionis).  

Såsom sagts tidigare görs skyddet gällande i det land där intrånget skett när det gäller 

upphovsrättsintrång. Frågan man kan ställa sig är varför lagstiftaren endast ger en möj-

                                                 
27

 KOM (2003) 427, s. 20. 

28
 URL 1§ och Olsson, s. 33. 

29
 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 1886 och 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 – tillgänglig 2010-05-10. 

30
 KOM (2003) 427, s. 20. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15
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lighet. I ett flertal andra artiklar finns det möjlighet till alternativa lösningar, varför finns 

inga sådana när det gäller immaterialrättsintrång? Den främsta anledningen bör väl vara 

att det helt enkelt inte ansågs nödvändigt men som den här uppsatsen visar är fallet inte 

riktigt så. Att tillämpa lagen i det land där intrånget skett är en möjlighet men jag anser 

att undantag till den här regeln är nödvändigt då det kan uppstå problem vid intrång 

gjorda på flera platser samtidigt. 

Van Engelen tar upp en del förslag till möjliga undantag. En lösning vore att tillämpa 

undantaget om ”uppenbart närmare anknytning”, som stadgas i artikel 4.3 Rom II, även 

på immaterialrättsintrång. En annan lösning som möjligtvis går att tillämpa är huvudre-

geln i artikel 4.1 Rom II.  Den här frågan kommer dock diskuteras mer ingående i kapi-

tel 4. 
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3 Upphovsrätt 

3.1 Den territoriella begränsningen 

Immaterialrätten är territoriellt begränsad. Detta innebär att registrerade rättigheter är 

begränsade till det land där de har beviljats. Oregistrerade rättigheter, däribland upp-

hovsrätt, uppkommer, såsom sagts tidigare, inte genom en registrering men de anses 

ändå vara territoriellt begränsade. Med detta menas att det är upp till varje land att själv-

ständigt avgöra om verket uppfyller kraven för en upphovsrätt, med andra ord om någon 

gör intrång i min upphovsrätt utanför Sveriges gränser, t.ex. i Frankrike, så ska det 

eventuella intrånget bedömas enligt fransk rätt.
31

 Det finns dock vissa restriktioner om 

hur dessa krav ska vara utformade. Bernkonventionen, vilken tillämpas på upphovsrät-

ter, stadgar bland annat att skyddet för utländska verk inte får vara sämre än för de in-

hemska och ställer även upp vissa minimikrav för hur skyddet ska vara.
32

 

3.2 Upphovsrätt enligt svensk rätt 

Om man vill veta vad upphovsrätt är enligt svenska regler bör man se på lag (1960:729) 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen stadgar ett den som har skapat 

ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätten till den samma.
33

 Upphovsrätten 

uppstår formlöst, dvs. utan några krav på registrering. Det finns dock vissa krav. Olsson 

skriver att verket ska vara ”resultatet av en individuell andligt skapande verksamhet.” 

Det krävs även att alstret uppnår en viss ”verkshöjd”.
34

 Med detta menas att verket ska 

vara unikt på så vis att två personer inte oberoende av varandra skulle utforma idén på 

ett annat sätt.
35

 

Upphovsrätten delas in i den ekonomiska rätten samt den ideella rätten. Den ekonomis-

ka rätten innebär att upphovsmannen innehar rätten att förfoga över verket.  

                                                 
31

 Levin, Marianne och Koktvedgaard, Mogens – Lärobok i immaterialrätt, 7:e uppl. Norstedts Juridik 

AB, 2002, s. 61. 

32
 Norrgård, s. 572. 

33
 URL 1§. 

34
 Strömholm, s. 187-188. 

35
 Olsson, s. 33 och Levin och Koktvedgaard, s. 62-72. 
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Med detta menas att upphovsmannen har framföranderätt, visningsrätt, spridningsrätt, 

exemplarrätt och överföranderätt till verket.
36

  

Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att få sitt namn angivet i samband 

med sitt verk och att respekt alltid ska visas för verket.
37

 

Det ska nämnas i sammanhanget att upphovsrätten endast är ett formskydd, dvs. att 

upphovsrätten endast skyddar verket i sig. Upphovsrätten ger inte något skydd för de 

idéer eller tankar som ligger bakom verket.
38

  

3.3 Intrång i upphovsrätten 

3.3.1 Allmänt 

En person kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång på många olika vis. För att utre-

da om intrång överhuvudtaget föreligger krävs det att man först kommer fram till vad 

upphovsrätten i det specifika fallet omfattar. Efter det görs en bedömning om en persons 

agerande faller inom någon annans ensamrätt till verket.
39

 

Det man främst tittar på är likheten mellan det upphovsrättsligt skyddade verket och be-

arbetningen/efterbildningen. Bedömningen som görs är både ur en juridisk och ur en 

estetisk synvinkel. Den estetiska bedömningen görs på så vis att man tittar på om verket 

anses ge samma (estetiska) upplevelse. Är fallet så är det antagligen fråga om ”samma 

verk” och därmed ett intrång i upphovsrätten. När man gör den juridiska bedömningen 

ser man på vad skyddsomfånget till verket omfattar. Skyddsomfånget ska vara stort nog 

för att göra upphovsrätten effektiv men samtidigt inte hindra andra personer i deras 

(rimliga) rätt att uttrycka sig.
40

 

                                                 
36

 Olsson, s. 53-66 och URL 2§. 

37
 URL 3§ och Olsson, s. 73-79. 

38
 Olsson, s. 34. 

39
 Lundgren, Jonatan – Upphovsrätt och internet, Docendo Sverige AB, 2006, s. 41. 

40
 Levin och Koktvedgaard, s. 150. 
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Sanktioner som följer om man gör sig skyldig till ett upphovsrättsintrång är främst för-

bud, straff och skadestånd.
41

 Det kommer dock inte göras någon vidareutveckling gäl-

lande detta då det ej är relevant för uppsatsen.  

3.3.2 Intrång på internet 

Immaterialrättsintrång gjorda på internet kan leda till en rad olika problem. Framförallt 

blir frågan om var intrånget har skett problematisk. Vid intrång på en registrerad rättig-

het är problemet inte så stort då det oavsett var intrånget sker är lagen i det land där rät-

tigheten är registrerad som ska vara tillämplig. 

Vid en tillämpning av territorialitetsprincipen på upphovsrättsintrång blir däremot pro-

blemen betydande. I kommentaren till Rom II-förordningen säger man att territoriali-

tetsprincipen i det fallet ska tolkas på så vis att lagen i det land där intrånget har skett 

ska tillämpas. Vid en första anblick låter det rent teoretiskt inte speciellt problematiskt 

men hur blir det egentligen när domstolarna ska tillämpa detta i praktiken? Är det över-

huvudtaget möjligt att lokalisera ett upphovsrättsintrång som skett på Internet till bara 

en plats?  

Den här frågan, och därtill liknande problem diskuteras i nästföljande kapitel där även 

en del förslag på möjliga lösningar tas upp.     

 

                                                 
41

 Levin och Koktvedgaard, s. 151. 
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4 Diskussion 

4.1 Inledande reflexioner 

Efter att ha analyserat artikel 8 Rom II-förordningen uppstod tanken om lagstiftarna har 

haft i åtanke den tekniska utveckling som ständigt sker i världen vad det gäller medier 

som numera gör det enklare att begå intrångsgörande handlingar i en upphovsrätt. Jag 

kan tycka att lagstiftarna gjorde det lite väl enkelt för sig när de beslutade att den uni-

versellt erkända principen om skyddslandsprincipen (lex loci protectionis) skulle fort-

sätta att gälla även i Rom II-förordningen.
42

  

Man kan ställa sig frågan om den principen verkligen är tillämplig på alla sorters imma-

terialrättsintrång. Såsom berörts tidigare innebär principen, när det gäller upphovs-

rättsintrång, att lagen i det land där intrånget skett ska vara tillämplig på den ifrågava-

rande tvisten. Teoretiskt låter det relativt enkelt men frågan är vad kommissionen har i 

åtanke i de fall då intrånget sker på flera platser samtidigt? En möjlighet hade kanske 

varit att införa undantag/alternativa lösningar i artikeln. 

Ett sådant undantag skulle kunna vara principen om uppenbart närmare anknytning. 

Principen återfinns i artikel 4.3 Rom II-förordningen och stadgar följande: ”Om det 

framgår av alla omständigheter i fallet att den skadeståndsgrundande händelsen har en 

uppenbart närmare anknytning till ett annat land än det som anges i punkt 1 eller 2, skall 

lagen i det landet tillämpas. En uppenbart närmare anknytning till ett annat land kan sär-

skilt grundas på att det redan finns ett rättsförhållande mellan parterna, såsom ett avtal 

som har nära anknytning till den skadeståndsgrundande händelsen i fråga.” Van Engelen 

anser att han har svårt att se varför detta undantag inte skulle gå att tillämpa även på 

immaterialrättsintrång. Vilka problem skulle lösas genom att förbjuda en utforskning av 

de här alternativen? Utredningen skulle ju göras under kontrollen av EUD och de skulle 

ha möjligheten tillämpa dessa regler på bästa möjliga sätt om det skulle vara behöv-

ligt.
43

 

 

                                                 
42

 Ingressen till Rom II, punkt 26. 

43
 Van Engelen, Dick – Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill, 

Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008, nr. 4, s. 9. 
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I det här sammanhanget bör det även nämnas att kommissionen förde en lång diskussion 

om immaterialrättsintrång överhuvudtaget skulle införas i den nya förordningen.
44

 Re-

dan här belyser kommissionen att det här området är komplext vad det gäller lagval. Va-

let föll dock på att införa en specialregel. Att sedan göra en grundlig utredning om vad 

den här specialregeln bör innefatta gjordes emellertid inte utan man valde, som sagt, att 

införa en tidigare gällande princip på området, med vissa undantag då det rör sig om ett 

intrång i en gemenskapsrättslig rättighet.
45

 

Syftet med Rom II-förordningen borde, enligt min mening, vara att skydda upphovs-

mannen. Om man ser på reglerna gällande övriga immateriella rättigheter anser jag att 

graden av förutsebarheten gällande lagval vid intrång i de rättigheterna är betydligt hög-

re.  

Registrerar man ett patent i en stat innebär det att om någon gör intrång i rättigheten 

görs skyddet gällande i de länder där jag har registrerat det. När det gäller intrång i en 

upphovsrätt däremot görs skyddet gällande i det land där intrånget har skett.
46

  

Om man ser det ur upphovsmannens synvinkel är bestämmelsen i artikel 8 Rom II-

förordningen inte speciellt attraktiv. Med de gällande reglerna innebär det nämligen att 

om någon gör intrång i upphovsmannens rättighet kan vilket lands lag som helst bli till-

lämplig beroende på var intrånget sker. Om då den som begår intrånget har vetskap om 

detta och därför väljer att göra intrång i ett land med en svag upphovsrättslagstiftning 

kan detta leda till stora nackdelar för upphovsmannen. Genom att intrångsgöraren hand-

lar på det här viset gör han sig ”skyldig” till en viss form av så kallad forum shopping.  

Forum shopping innebär vanligtvis att en part, då möjlighet finns att väcka talan i flera 

länder, väljer att väcka talan i den domstol som tillämpar de lagvalsregler eller andra 

rättsregler som är förmånligast för parten. I det här fallet handlar det inte om var talan 

väcks utan att den intrångsgörande personen väljer att göra intrånget i det land med sva-

                                                 
44

 KOM (2003) 427, s. 20. 

45
 Artikel 8 punkt 2 Rom II-förordningen. (se även under 2.3.1) 

46
 KOM (2003) 427, s. 20. 
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gast upphovsrättslagstiftning.
47

 Forum shopping är något som kommissionen, i och med 

införandet av Rom II-förordningen, vill bli av med, inte uppmuntra till.  

Med den gällande lagstiftningen är det faktiskt fullt möjligt att lagen i det land där in-

trånget skett inte ens anser att verket är skyddat av någon upphovsrätt. En annan nack-

del med den gällande regeln är att upphovsmannen behöver beakta för honom helt 

okända rättsordningar så fort någon gör intrång på hans rättighet. 

I ingressen till Rom II-förordningen stadgas följande: ”Principen att tillämpa lagen i det 

land där den skadevållande händelsen inträffade (lex loci delicti commissi) är huvudre-

geln för utomobligatoriska förpliktelser i nästan alla medlemsstater, men den praktiska 

tillämpningen av principen varierar när fallet har anknytning till flera länder. Detta leder 

till osäkerhet ifråga om vilken lag som är tillämplig.”
48

 Med den här motiveringen har 

man istället valt att som huvudregel tillämpa lagen i det land där den direkta skadan har 

uppkommit oavsett var någonstans den skadevållande händelsen ägde rum.
49

 

Med tanke på det här resonemanget kan det ses som en aning märkligt att det är just 

principen om lex loci delicti commissi som tillämpas vid upphovsrättsintrång. För det lå-

ter väl inte helt orimligt att resonera på så vis att intrånget är den skadevållande händel-

sen. I och med att någon gör sig skyldig till ett upphovsrättsintrång uppstår ju både den 

ekonomiska och den ideella skadan hos upphovsmannen. Därmed anser jag att intrånget 

bör ses som den skadevållande händelsen. 

4.2 Fiktivt scenario 

En av Englands största tidningar publicerar en upphovsrättsligt skyddad artikel utan för-

fattarens tillåtelse. Tidningsupplagan har sin spridning över hela Europa och internetsi-

dan är den största internetbaserade tidningssidan i Europa.  

Artikeln görs tillgänglig för läsare runt om i gemenskapen. Genom publiceringen, dvs. 

den intrångsgörande handlingen, blir fallet att intrång sker i flera olika länder samtidigt. 

Vilken lag ska anses vara tillämplig på tvisten? 

                                                 
47

 http://www.ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm - tillgänglig 2010-05-10. 

48
 Ingressen till Rom II, punkt 15. 

49
 Artikel 4.1 Rom II-förordningen. 

http://www.ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm
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4.3 Förslag på lösningar 

Ovanstående problem har ett antal olika lösningar såsom jag ser det. I de följande kapit-

len presenteras de här alternativen och jag tror att domstolen kommer att bli tvungen att 

tillämpa någon av dessa då en tvist uppstår liknande den i scenariot ovan. 

4.3.1 Jämförelser med Bryssel I-förordningen 

Då det rör sig om ett intrång som har relation till flera länder samtidigt finns det en viss 

möjlighet att göra jämförelser med Bryssel I-förordningen vid utredandet om vilken lag 

som skall anses vara tillämplig på den i fallet aktuella tvisten. Artikel 5 punkt 3 Bryssel 

I-förordningen stadgar nämligen: ”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan 

väckas i en annan medlemsstat, om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, 

vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.” Även om det är fråga 

om domstols behörighet i detta fall så är fortfarande kärnfrågan hur uttrycket ”i den ort 

där skadan inträffade” ska tolkas.  

EU-domstolen har tolkat uttrycket på så vis att i de fall där skadan har anknytning till 

flera länder har käranden att välja mellan antingen att väcka talan i det land där den ska-

devållande händelsen ägde rum eller i landet där själva skadan uppkom.
50

 

Redan här uppstår det ett problem med den här sortens jämförelse. Då man vill uppnå 

en rättvis gränsdragning mellan de olika parternas intressen skulle det i mina ögon vara 

ohållbart, ur en rättsäkerhetssynpunkt, att tillåta käranden att välja tillämplig lag. Det 

skulle nämligen vara svårt att argumentera för att någon som helst förutsebarhet finns 

från svarandens sida då käranden vid en utomobligatorisk förpliktelse har den rättighe-

ten att välja tillämplig lag vid en eventuell tvist.
51

 Det skulle även i detta fall kunna leda 

till forum shopping då käranden, med största sannolikhet, skulle välja den lag med star-

kast upphovsrättsskydd.
52

  

Det är dock möjligt att göra en likadan jämförelse fast med en viss förändring. I stället 

för att käranden har rätt att välja lag, är det domstolen som har de här två alternativen.  

                                                 
50

 Mål C-68/93 – Shevill mot Presse Alliance SA, punkt 20. 

51
 Strömholm, s. 230. 

52
 Strömholm, s. 231. 
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Problem skulle dock uppstå i det här fallet då den skadevållande händelsen, dvs. in-

trånget, har ägt rum i ett flertal olika länder. Domstolen hade då haft möjligheten att till-

lämpa fransk lag på det intrång som skett där, tysk lag på intrånget som skett där osv. 

Den här lösningen skulle vara mödosam för domstolen och inte speciellt kostnadseffek-

tiv. Dessutom hade parterna ställts inför ett fall där de hade varit tvungna att studera en 

mängd olika upphovsrättlagar. I jämförelse med att kunna lösa tvisten enligt en lag skul-

le kostnaderna för juridisk rådgivning vara betydligt högre och slutresultatet skulle vara 

svårt att förutse då lagarna kan skilja sig från land till land. 

Det andra alternativet, nämligen att tillämpa den lag där själva skadan har inträffat, ver-

kar vara en rimligare lösning. Det skulle i så fall innebära att domstolen tillämpade hu-

vudregeln i artikel 4 även för upphovsrättsintrång. Argumenterar man i enlighet med 

vad som sagts ovan, nämligen att själva skadan alltid uppstår hos upphovsmannen, så 

skulle tillämplig lag i det här fallet vara lagen i det land där upphovsmannen har sin 

hemvist.
53

 Den här lösningen skulle ge en hög grad av förutsebarhet, såväl från käran-

den som från svarandens sida. 

4.3.2 Mest betydande intrånget 

Ett alternativ som domstolen skulle kunna välja är att tillämpa lagen i det land där det 

mest betydande intrånget har skett. Med det menas att man tittar på vilket intrång som 

har lett till den största skadan, både ekonomiskt och ideellt. Nackdelen med den här lös-

ningen torde kanske vara att utredningen blir allt för omfattande för domstolen. Det 

kanske inte alltid går att peka på var det mest betydande intrånget har skett. Fördelen 

skulle vara att endast en lag blir tillämplig vilket i så fall skulle innebära en betydande 

fördel för båda parter i målet. 

4.3.3 Svarandens hemvist 

En lösning på problemet, vilket skulle leda till att förutsebarheten bibehålls, är att till-

lämpa lagen i det land där svaranden har sin hemvist. Med det här alternativet spelar det 

ingen roll om den intrångsgörande handlingen begås i flera länder eftersom att endast en 

lag kan bli tillämplig på tvisten.  
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Nackdelen med den här lösningen har redan berörts ovan, nämligen problemet med fo-

rum shopping. Vid en tillämpning av den här lösningen kan svaranden välja att bosätta 

sig/placera sitt företag i ett land men en svag upphovsrättslagstiftning och på det viset 

undvika att bli dömd för intrånget.  

I praktiken torde detta kanske inte vara ett problem då det vore högst osannolikt att per-

soner eller företag väljer att placera sig i länder med svag lagstiftning bara föra att kun-

na göra intrång. Enligt min mening planerar man inte långt i förväg att göra ett intrång. 

Sålunda är problemet kanske inte speciellt stort i praktiken men rent teoretiskt föreligger 

det. 

4.3.4 Lex fori 

Alternativ nummer fyra som domstolarna har är att tillämpa principen om lex fori. Prin-

cipen innebär att det är domstolslandets lag som ska vara tillämplig på tvisten. Med 

andra ord, väcks talan i England då är det också engelsk upphovsrättslagstiftning som 

ska vara tillämplig. Fördelen med den här metoden, vilken innebär att domstolen får 

möjligheten att tillämpa en lag som de är väl insatta i, är att det rent kostnadsmässigt 

och bekvämlighetsmässigt skulle vara den mest fördelaktiga metoden, för domstolen 

vill säga.  

Den stora nackdelen med den här metoden är att det ännu en gång uppmuntrar till forum 

shopping. I det här fallet skulle eventuellt käranden ha den möjligheten att väcka talan i 

ett land med stark upphovsrättslagstiftning vilket skulle gynna honom. Forum shopping 

är som sagt något man har som mål att undvika genom att harmonisera lagvalsreglerna i 

Europa. 

4.4 Slutkommentarer 

Den första slutsats man kan dra efter att ha analyserat det här området är att domstolen 

kommer att ställas inför ett problem då den första internationella tvisten gällande upp-

hovsrättsintrång ska avgöras. Lagvalsfrågan är, vilket jag hoppas har framgått, inte 

självklar då det rör sig om ett upphovsrättsintrång med relation till flera länder.  

Naturligtvis finns det en anledning till att kommissionen valde att införa skyddslands-

principen i Rom II-förordningen. Det är på många sätt en väl lämpad princip då det rör 

sig om immaterialrättsintrång med tanke på dess territoriella begränsning. Att skyddet 
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vid registrerade rättigheter görs gällande i det land där rättigheten har registrerats ser jag 

som en bra huvudregel. 

Däremot finns det tydliga svagheter när det gäller en tillämpning av samma princip på 

oregistrerade rättigheter. Att skyddet görs gällande i det land där intrånget skett leder, 

såsom har visats i uppsatsen, till en rad olika problem.  

Man kan därför ställa sig frågan om skyddslandsprincipen bör tillämpas på alla sorters 

immaterialrättsintrång eller om det bör införas några alternativa lösningar i artikel 8 

Rom II-förordningen. 

Senast den 20 augusti 2011 ska kommissionen för Europaparlamenten, rådet och Eko-

nomiska och sociala kommittén lägga fram en rapport om tillämpningen av Rom II-

förordningen.
54

 Möjligtvis kommer det i den här rapporten finnas förslag till ändringar i 

artikel 8. En möjlig ändring skulle kunna vara att införa ytterligare en punkt gällande 

just upphovsrättsintrång. Men innan någon eventuell revidering görs blir det en fråga för 

domstolarna hur de väljer att tolka nämnda artikel. Troligtvis blir det en mödosam upp-

gift för den domstol som först ställs inför en tvist liknande den som uppställdes under 

avsnitt 4.1. 

Slutligen är mitt förslag att domstolen vid en liknande tvist gör en jämförelse med Brys-

sel I-förordningen och inom ramen för Rom II-förordningen väljer den lösning som 

återfinns där nämligen att tillämpa lagen i det land där skadan har inträffat. Jag anser 

nämligen att man med goda argument kan påvisa att skadan alltid uppstår hos upp-

hovsmannen.
55

 Därmed skulle tillämplig lag alltid vara lagen i det land där upphovs-

mannen har sin hemvist. 

Jag anser vidare att även i de fall då intrånget kan lokaliseras till en viss plats bör ändå 

upphovsmannens lag vara tillämplig. Argumentet att domstolarna i det här fallet skulle 

kunna bli tvungna att tillämpa lagar som för de är helt okända är inte tillräckligt starkt 

för att förkasta det här förslaget. Exakt samma problem uppstår ju i de fall då man till-

lämpar lagen i det land där intrånget har skett. 
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Den största fördelen med det här förslaget är att en utredning om var skadan har skett 

inte blir behövlig samt att skyddet för upphovsmannen stärks. Förutsebarheten vad det 

gäller vilken lag som blir tillämplig kommer även den att ökas. 

 

 



 Referenslista 

 
24 

Referenslista 

Offentligt tryck 

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillämplig lag för utomobli-

gatoriska förpliktelser (Rom II): KOM (2003) 427 slutlig. 

Rättsfall 

C-68/93, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL och Chequepoint Inter-

national Ltd mot Presse Alliance SA. 

NJA 1969 s. 163. 

Tryckta källor 

Bogdan, Michael – Svensk internationell Privat- och processrätt, 7:e uppl. Norstedts Ju-

ridik AB, 2008. 

Cheshire, North, Fawcett – Private international law, 14: e uppl. Oxford University 

press, 2008. 

Dicey, Morris & Collins – The conflict of laws, 3:e kumulativa tillägget till 14:e uppl., 

Thomson Reuters, 2010. 

Levin, Marianne och Koktvedgaard, Mogens – Lärobok i immaterialrätt, 7:e uppl. Nor-

stedts Juridik AB, 2002. 

Lundgren, Jonatan – Upphovsrätt och internet, Docendo Sverige AB, 2006. 

Norrgård, Marcus, Juridiska föreningens tidsskrift i Finland, nr 4-5, 2005. 

Olsson, Henry – Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, Uppl. 1:1, Norstedts Juri-

dik AB, 1996. 

Strömholm, Stig – Upphovsrätt och internationell privaträtt, Uppl. 1:1, Norstedts Juridik 

AB, 2001. 

Van Engelen, Dick – Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to 

a standstill, Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008. 



 Referenslista 

 
25 

Elektroniska källor 

http://www.ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm 

tillgänglig 2010-05-10. 

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-

konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Patentratt/  

tillgänglig 2010-05-10. 

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-

konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/  

tillgänglig 2010-05-10. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 

tillgänglig 2010-05-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Patentratt/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Patentratt/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Immaterialratt---patent-upphovsratt-och-design/Varumarken/
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15

