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Remissyttrande	 till	 Utkast	 till	 global	 konvention	 om	 erkännande	 och	
verkställighet	av	domar	på	privaträttens	område	(Haagkonferensen)	

AIPPI	 Sverige,	 som	 sedan	 mer	 än	 ett	 år	 har	 tagit	 aktiv	 del	 i	 konsultationen	 av	
intresserade	 kretsar	 angående	 utkasten	 till	 global	 konvention	 om	 erkännande	 och	
verkställighet	 av	 utländska	 domar	 på	 immaterialrättens	 område,	 anser	 att	 det	 är	
angeläget	 att	 denna	 utveckling	 av	 det	 globala	 immaterialrättsliga	 skyddet	 kan	
genomföras	 och	 att	 detta	 sker	 i	 konsensus	 inom	 intresserade	 kretsar	 inom	olika	 IP-
områden	och	i	olika	länder.		

Sammanfattning	

Det	 finns	 ett	 växande	 behov	 av	 att	 med	 en	 global	 överenskommelse	 om	 enhetlig	
gränsöverskridande	 verkan	 av	 immaterialrättsliga	 domar	 anpassa	 det	 globala	 IP-
systemet	till	utvecklingen	av	gränsöverskridande	intrång.	

Alternativet	i	det	föreliggande	konventionsutkastet	att	tillämpningsområdet	ska	omfatta	
IP-domar	utgår	från	en	strikt	tillämpning	av	territorialitetsprincipen	för	IP-rättigheter.	
Detta	 förutsätter	 med	 nuvarande	 nationella	 skillnader	 i	 rättstillämpning,	
rättsverkningar	 och	 processordningar	 att	 konventionen	 säkerställer	 en	 enhetlig	 och	
förutsebar	 tillämpning	 av	 skyddslandets	 lag.	 Den	 gränsöverskridande	 verkan	 av	 IP-
domar	enligt	konventionen	får	vidare	inte	vara	svåröverskådlig.		

På	 det	 internationella	 planet	 har	 starkt	motstånd	mot	 att	 IP-domar	 ska	 omfattas	 av	
konventionen	framkommit	från	vissa	intresserade	kretsar,	ibland	utan	att	skälen	härför	
närmare	redovisats.	Fördjupade	analyser	av	skälen	 för	och	emot	gränsöverskridande	
verkan	av	immaterialrättsliga	domar	och	utformningen	av	konventionsutkastet	behövs	
därför	 för	 att	 kunna	 nå	 konsensus	 om	 att	 gränsöverskridande	 verkan	 av	
immaterialrättsliga	domar	ska	omfattas.	
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Behovet	av	gränsöverskridande	verkställighet	av	IP-domar	

Det	 föreliggande	utkastet	 till	 global	konvention	om	erkännande	och	verkställighet	av	
domar,	 som	 har	 utarbetats	 inom	 HCCH	 Judgments	 Project	 har	 till	 syfte	 att	 främja	
internationell	handel,	investeringar	och	rörlighet	och	omfattar	domar	på	privaträttens	
område	 med	 undantag	 för	 vissa	 uppräknade	 privaträttsliga	 områden.	 En	 i	 utkastet	
öppen	fråga	är	huruvida	immaterialrättsliga	domar	skall	undantas	från	konventionens	
tillämpningsområde	eller	inte.	

Utgångspunkten	är	att	 rättskyddet	på	 immaterialrättens	område	generellt	 sett	 sedan	
länge	och	 i	ökande	grad	har	en	 internationell	karaktär.	 Skyddsbehovet	begränsar	 sig	
vanligen	inte	till	enstaka	länder	utan	har	internationell	räckvidd.	Förutsättningarna	för	
och	 omfattningen	 av	 rättsskyddet	 regleras	 av	 internationella	 överenskommelser	 och	
internationell	harmonisering	av	rättsskyddet	eftersträvas.	Generellt	sett	är	rättsskyddet	
dock	 nationellt	 och	 skyddet	 i	 varje	 land	 är	 i	 enlighet	 med	 territorialitetsprincipen	
oberoende	 av	 motsvarande	 skydd	 i	 andra	 länder.	 Skillnader	 i	 rättstillämpning,	
rättsverkningar	 och	 processordningar	 medför	 att	 enhetlighet	 och	 förutsebarhet	 i	
tillämpning	 av	 skyddslandets	 lag	 förutsätter	 att	 giltighet	 och	 intrång	 avseende	 en	
nationell	IP	rättighet	avgörs	av	domstol	i	skyddslandet.	

Eftersom	 en	 IP-dom	meddelad	 av	 domstol	 i	 skyddslandet	 normalt	 inte	 erkänns	 och	
verkställs	i	ett	annat	land	kan	en	ny	rättegång	krävas	i	det	senare	landet	för	att	uppnå	
rättsverkningar	 i	 detta	 land.	 Även	 om	 en	 tidigare	 dom	 meddelad	 av	 domstol	 i	
skyddslandet	kan	ha	avgörande	bevisverkan	i	det	senare	landet	kan	prövningen	där	vara	
både	tids-	och	kostnadskrävande.		

Med	 globaliseringen	 av	 ekonomin	 och	 gränslös	 internetbaserad	 handel	 har	
gränsöverskridande	IP-intrång	tilltagit	och	omfattningen	av	counterfeiting	och	piracy	av	
utländska	 aktörer	 kan	 väntas	 fortsätta	 att	 öka.	 Effektiva	 åtgärder	 riktade	 mot	
gränsöverskridande	 counterfeiting	 och	 piracy	 har	 avgörande	 betydelse	 men	
gränsöverskridande	 verkan	 av	 IP-domar	 ökar	 också	 i	 betydelse,	 i	 allmänhet	 och	 i	
synnerhet	i	en	online-miljö	när	det	inte	finns	någon	mellanhand	i	det	egna	landet	som	
kan	hållas	ansvarig	för	ett	intrång.	En	internationell	enhetlighet	i	detta	avseende	behövs	
därför	för	att	anpassa	det	globala	IP-systemet	till	utvecklingen	av	gränsöverskridande	
intrång.	

Verkställighet	av	utländska	IP-domar	

För	att	bedöma	effekterna	i	praktiken	av	gränsöverskridande	verkan	av	IP-domar	enligt	
konventionen	 krävs	 ingående	 överväganden	 av	mångfaldiga	 situationer.	 Analyser	 av	
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sådana	effekter	 behövs	därför	 som	underlag	 för	bedömning	av	önskvärdheten	av	att	
konventionen	ska	omfatta	IP-domar.	

Olika	bedömningar	härav	görs	i	olika	intresserade	kretsar	och	olika	länder.	Från	vissa	
håll	har	starkt	motstånd	mot	att	IP-domar	ska	omfattas	av	konventionen	framkommit	
och	synes	ursprungligen	ha	haft	sin	grund	i	att	 föregående	utkast	 till	konvention	 inte	
utgick	 ifrån	 att	 gränsöverskridande	 verkställighet	 av	 IP-domar	 förutsätter	 en	 strikt	
tillämpning	av	territorialitetsprincipen.	

Inom	AIPPI	har	 frågan	uppmärksammats	och	vid	kongressen	 i	 september	uttalades	 i	
bifogade	resolution	att	IP-domar	ska	undantas	från	konventionens	tillämpningsområde.	
Samma	inställning	har	kommit	till	uttryck	från	olika	europeiska	industrikretsar.	

Konsensus	förelåg	inte	inom	AIPPI	beträffande	gränsöverskridande	verkställighet	av	IP-
domar	 och	 nämnda	 resolution	 antogs	 med	 ett	 majoritetsbeslut	 som	 den	 svenska	
gruppen	och	 flera	andra	nationella	grupper	röstade	emot.	Den	svenska	ståndpunkten	
var	att	fokus	inte	bör	vara	på	huruvida	IP-domar	ska	undantas	utan	istället	på	en	sådan	
utformning	av	gränsöverskridande	verkställighet	enligt	konventionen	att	IP-domar	kan	
omfattas.	 Utrymme	 gavs	 dock	 inte	 för	 att	 närmare	 analysera	 skälen	 för	 och	 emot	
gränsöverskridande	 verkställighet	 och	 en	 utformning	 som	 möjliggör	 att	 IP-domar	
omfattas	av	konventionen.	Någon	analys	av	en	sådan	möjlig	utformning	har	inte	heller	
redovisats	 i	samband	med	att	det	 förordats	att	 IP-domar	utesluts	 från	konventionens	
tillämpningsområde.		

Det	finns	inte	anledning	att	utgå	ifrån	att	konsensus	inte	genom	fördjupade	analyser	och	
diskussioner	av	skälen	för	och	emot	gränsöverskridande	verkan	av	immaterialrättsliga	
domar	 kan	 uppnås	 inom	 intresserade	 kretsar	 ifråga	 om	 en	 utformning	 av	
gränsöverskridande	verkställighet	av	IP-domar	som	kan	få	allmänt	godkännande.	Den	
svenska	gruppen	avser	därför	att	fortsatt	verka	för	att	intresserade	kretsar	söker	finna	
en	internationell	sådan	konsensuslösning	som	kan	läggas	till	grund	för	utformningen	av	
konventionen.	

***	

Detta	remissvar	har	utarbetats	av	en	arbetsgrupp	bestående	av	advokaterna	Christina	
Berggren,	Karin	Cederqvist,	Erik	Ficks	och	Örjan	Grundén,	europeiska	patentombudet	
Ivan	Hjertman,	 jur.	kand.	Louise	 Jonshammar	och	 jur.	dr.	Christina	Wainikka.	Det	har	
godkänts	 av	 AIPPI	 Sveriges	 styrelse	 och	 expedieras	 av	 AIPPI	 Sveriges	 sekreterare,	
advokat	David	Leffler.	
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För	AIPPI	Sverige	

	

	

Sanna	Wolk	 	 	 	 	 David	Leffler		

Ordförande		 	 	 	 	 Sekreterare	

	

AIPPI	 Sverige	 främjar	 intresset	 för	 och	 kunskapen	 om	 såväl	 det	 nationella	 som	
internationella	 immaterialrättsskyddet.	 Det	 sker	 bl.a.	 genom	 dokumentation,	
seminarier	och	konferenser	samt	genom	att	fungera	som	remissinstans.	Genom	AIPPI	
Sveriges	 verksamhet	 bidrar	 vi	 till	 en	 ändamålsenlig	 och	 enhetlig	 utveckling	 av	
lagstiftning	och	rättstillämpning	på	området,	såväl	i	Sverige	som	på	det	internationella	
planet.	
	
AIPPI	Sverige	är	en	del	av	den	internationella	föreningen	the	International	Association	
for	the	Protection	of	Intellectual	Property	(AIPPI).	

	


