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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen tar sikte på att utreda vilket lands regelverk som ska bli tillämplig vid 
en tvist beträffande utomobligatoriskt skadestånd i samband med piratkopiering. I 
nuläget finns endast ett fåtal kodifierade lagvalsregler gällande piratkopiering i Europa. 
Därför har sedan ett par år tillbaka ett förslag till en förordning utarbetats som ska 
reglera lagval vid utomobligatoriskt skadestånd. En annan huvudsaklig orsak till 
förordningen är att man vill skapa en enhetlig samling lagvalsregler för att det ska vara 
lättare att erkänna andra länders domar i Europa. Detta förslag kommer att kallas Rom 
II-förordningen. 

Då förordningen fortfarande ligger på förslagsnivå har även de oskrivna lagvalsreglerna 
tagits upp för att ge en inblick i dagens läge. Det är främst begreppet lex loci delicti 
commissi, vilket betyder lagen på den plats där den skadliga handlingen begicks, som 
genom prejudikat vunnit erkännande. Så är fallet i Sverige och många andra länder i 
Europa som ännu inte har skrivna lagvalsregler. 

I den avslutande diskussionen tas regeln i Rom II-förordningen upp som ska reglera 
lagval vid utomobligatoriskt skadestånd beträffande immaterialrättsintrång.  Problemet 
är att regeln endast säger att lagen i det land där skydd påkallas ska tillämpas. Ett 
problem som dyker upp är de fall som berör upphovsrätt. Upphovsrätten söks inte från 
land till land utan blir i stället gällande i hela världen så fort verket offentliggjorts för 
allmänheten. På det här sättet blir det svårare att avgöra var skadan har skett och därmed 
var skydd kan påkallas. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Rom II-förordningen, utomobligatoriskt skadestånd, lagval, piratkopiering, 
upphovsrätt

 
1 



 

 

 

Abstract 
 

This essay seeks to explore which country’s laws should be applied when a dispute 
concerning damages in non-contractual obligations arises from illegal copying. In 
Europe today we have merely a few documented laws regarding choice of law 
concerning illegal copying. Thus, a proposition regarding a regulation which shall 
control the choice of laws applied on disputes in non-contractual obligations has been 
prepared. Another main reason for the existence of such a regulation is the need for a 
united set of laws to enable recognition of other countries’ judgments in Europe. This 
proposal will be called the Rome II-regulation. 

Since the regulation is simply a proposition to be examined, I have included the 
unwritten rules to illustrate the situation as it is today. Foremost it is the term lex loci 
delicti commissi, meaning the law of the place where the tort was committed, which 
through precedents has won recognition. This is the case in Sweden and various other 
countries in Europe which still do not have written laws regarding choice of law. 

The final discussion will contain the Rome II-regulation which shall regulate the choice 
of laws within damages in non-contractual obligations concerning trespassing the 
intellectual property rights. The problem is that the legislation solely suggests that the 
laws in the country where protection has been invoked shall apply. Another problem 
which arises is cases concerning copyright. It is not applied in accordance to each 
country’s rules but is instead applied all over the world as soon as the work goes public. 
Therefore, it becomes more difficult to decide where the damage lays and hence where 
protection can be invoked.  
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Förkortningar 
 

BrB – Brottsbalken 

Bryssel I-förordningen – Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område 

Brysselkonventionen – Lag (1998:358) om Brysselkonventionen, Konvention den 27 
september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domen på 
privaträttens område 

EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EG – Europeiska gemenskapen 

EU – Europeiska unionen 

HD – Högsta domstolen 

IKL – Lag (1964:258) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 

NJA – Nytt juridiskt arkiv 

PAL – Produktansvarslag (1992:18) 

Prop. – Proposition 

REG – Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt 

Rom I-förordningen – Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

Rom II-förordningen – Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser 

Romkonventionen – Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 
Konvention (d. 19 juni 1980) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

TRIPS-avtalet – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

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

WTO – World Trade Organization, Världshandelsorganisation
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1 Inledning 

 

 

Detta kapitel inleds genom att ge läsaren en bakgrund till problemet och varför 
det är ett aktuellt problem. Detta kommer vara första inblicken i vad som senare 
kommer att behandlas, och troligtvis ge läsaren en förståelse för att kunna tolka 
och förstå slutsatserna. 

 

 

1.1 Val av ämne 

 

Att piratkopieringsindustrin är en lönsam bransch är otvivelaktigt. Under 2006 ökade 
beslagtagna varor med 300 procent inom unionen från året innan. Främst handlar det 
om cigaretter men även alkohol och diverse andra varor. På senare tid har även 
läkemedel beslagtagits vilket är oroandeväckande då dessa många gånger kan vara 
direkt hälsofarliga. De piratkopierade varorna kommer främst från Kina, men många 
andra länder finns representerade. Oftast nämns piratkopiering då det rör sig om 
datorprogram eller modekläder/accessoarer. I centrum brukar upphovsrättsinnehavaren 
stå då det är denna som lider den ekonomiska förlusten i form av utebliven vinst.1

Många är säkert medvetna om att produkterna håller sämre kvalitet men tycker att det 
lägre priset väger upp för den sämre kvalitén. Det är just därför det är skrämmande då 
det dyker upp piratkopierade varor i form av mediciner och liknande produkter. Många 
är troligtvis inte medvetna om att de håller lägre kvalitet eftersom det kan hända att de 
säljs bredvid originalet i hyllan, dessutom kan de vara direkt hälsofarliga. 

Lagval är ett begrepp som innehåller mängder med intressanta problem. Tyvärr kan ej 
alla diskuteras i en C-uppsats på grund av dess omfattning. I stället kommer uppsatsen 
att fokuseras på ett problem som ännu inte är aktuellt, men kommer att bli det inom snar 
framtid. Det är nämligen först när Rom II-förordningen trätt i kraft som problemet 
kommer att bli aktuellt i praktiken, därför är det intressant att redan nu diskutera 
problemet i teorin.  

                                                            
1 http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_723_sv.htm 
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Det närmaste vi kommer skrivna lagvalsregler vid utomobligatoriskt skadestånd i 
Sverige är de oskrivna, och då främst praxis. HD fastställde i NJA 1969 s. 163 att det 
var den materiella lagen i det land där den skadegörande handlingen företagits. Mot den 
bakgrunden är det därför intressant att diskutera den förordning som kommer att träda i 
kraft inom snar framtid. Anledningen är att det kommer att komma skrivna 
lagvalsregler, och på så sätt blir det enklare att förutspå vilket lands lag som kommer att 
bli tillämplig vid en eventuell tvist. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att reda ut ett begrepp som kommer att aktualiseras den 
dag då Rom II-förordningen träder i kraft och den första tvisten kring lagval vid 
utomobligatoriskt skadestånd rörande piratkopiering når en domstol. Problemet som 
kommer att aktualiseras är hur man ska bedöma var skadan sker. I förslaget till 
förordningen återfinns följande lydelse i den aktuella artikeln: ”På en utomobligatorisk 
förpliktelse till följd av ett immaterialrättsintrång tillämpas lagen i det land där skydd 
påkallas.”2 För att skydd ska kunna påkallas måste en skada har skett. Därför är syftet 
med uppsatsen att svara på följande fråga. 

• Vilket lands lag blir tillämplig på en utomobligatorisk förpliktelse till följd av ett 
upphovsrättsintrång? 

Det kan verka som att det är lätt att konstatera var en skada sker. Men det är inte så lätt 
när skadan inte sker på ett materiellt ting. Ej heller när skadan och skadehandlingen 
inträffar på olika ställen. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Lagval är ett stort område, och trots en begränsning till lagval vid utomobligatoriskt 
skadestånd blir området för stort för att en uppsats på C-nivå ska ge ett tillfredsställande 
resultat. Med tanke på uppsatsens omfattning kommer endast dessa delar att behandlas 
ytligt för att ge en djupare analys åt lagval vid piratkopiering. Utgångspunkten kommer 
att ligga i Sveriges regler för att ha något konkret att starta vid. Slutdestinationen 

                                                            
2 Rom II-förordningen. Sid. 35. 

 
7 



kommer att vara EG-regler, då dessa är de som kommer att analyseras för att kunna 
svara på frågeställningen. 

 

1.4 Metod och material 

 

Den juridiska metoden har applicerats på uppsatsen genom att utgångspunkten har varit 
lagar, doktrin och rättspraxis berörande upphovsrätt och lagval. Dessa har studerats och 
analyserats för att kunna svara på frågan som angavs inledningsvis, vilket sedan 
utmynnat i en slutsats.3

Det gäller att alltid studera källmaterialet på ett kritiskt sätt, vilket har försökts göra i 
denna uppsats. Eftersom Rom II-förordningen ej trätt i kraft ännu kommer uppsatsen att 
vara präglad av en framåtriktad ton vilket innebär att uppsatsen kommer att innehålla 
osäkra resonemang. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Tanken bakom upplägget är att börja lite bredare för att i varje avsnitt smalna av och 
beröra de mest relevanta delarna för uppsatsen inom varje delområde. Det är sedan 
meningen att dessa delar ska leda vidare till en slutsats som ska svara på 
frågeställningen. 

Från början tas upphovsrätten upp för att ge läsaren en kort återblick till vad det är och 
dess sanktioner. Ganska snabbt övergår detta sedan till piratkopiering, vilket är den ena 
byggstenen i grunden till uppsatsen. Kapitlet avslutas sedan med en kort beskrivning 
hur rättsläget ser ut i EU:s medlemsstater i dag. 

Därefter kommer ett avsnitt rörande lagregler. Precis som ovan börjar det ganska brett 
med allmänna lagvalsregler för att snabbt övergå till de skrivna och oskrivna. Slutligen 
även här ett kort avsnitt om dagens läge. Detta är den andra byggstenen i grunden. 

Härefter kommer sedan ett kapitel som verkligen går in på djupet och diskuterar 
lagvalsregler vid piratkopiering. Detta är hjärtat i uppsatsen och här kommer själva 
analysen att ske. Först tas Rom II-förordningen upp generellt som ska behandla lagval 
vid utomobligatoriskt skadestånd. Sedan kommer ett avsnitt att beröra ”skyddsregeln”, 
                                                            
3 Strömholm. Sid. 9. 
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ett avsnitt kommer att ta upp ett rättsfall och sist ett avsnitt vilket tar upp alternativa 
lösningar. Kapitlet efter kommat att innefatta slutsatser, och det kommer även att svara 
på frågeställningen 
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2 Upphovsrätt 
 

 

I detta kapitel kommer först och främst att tas upp en allmän syn på vad 
upphovsrätt är och de sanktioner som kan bli aktuella vid ett eventuellt intrång i 
ett upphovsrättsskyddat verk. Efter den allmänna delen kommer det att tas upp en 
mer specifik del, nämligen piratkopiering, för att leda läsaren in på vad som 
följande kapitel huvudsakligen kommer att behandla.  

 

 

2.1 Allmänt 

 

När man talar om upphovsrätt menar man rättigheten till ett konstnärligt eller litterärt 
verk. Detta är också definitionen enligt URL på de verk som kan skyddas av 
upphovsrätt. De vanligaste verksformerna inom konstnärliga och litterära verk är 
bildkonsten, skönlitteraturen samt musiken. Noteras ska att skyddet endast är ett 
formskydd, vilket betyder att idéer, motiv och verkets ämne inte kan skyddas utan 
endast verket som helhet. För att ett verk ska kunna omfattas av URL måste verket 
utgöra en originalitet samt vara skapat genom en individuell insats. Verket uppfyller 
kravet på originalitet då det inte kunnats utföras av någon annan så till vida det inte rör 
sig om plagiat eller kopiering. Med originalitet menas att allt för triviala insatser, 
exempelvis att man hämtar ett löv från ett träd i naturen, ej är tillräckligt. Upphovsrätten 
tillfaller automatiskt den fysiska person som skapat verket och skyddet gäller hela 
upphovsmannens liv samt 70 år därefter.4

Upphovsrätten delas in i två huvudsakliga rättigheten, den ideella rätten samt den 
ekonomiska rätten. Med den ideella rätten menas rättigheten att få sitt namn 
framfört/publicerat varje gång verket framförs, citeras eller utnyttjas på annat sätt. 
Noteras ska att förutom rättigheten som nyligen angavs, innefattar den ideella rätten 
även ett förbud mot att verket används, görs tillgängligt för allmänheten eller ändras 
utan upphovsmannens samtycke. Till skillnad från den ekonomiska rättigheten kvarstår 

                                                            
4 Lindgren. Sid. 138-139. 
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den ideella rätten hos upphovsmannen även om verket övergår till arbetsgivaren vid ett 
anställningsförhållande eller säljs vidare.5

Den som innehar den ekonomiska rätten kan offentliggöra verket i dess ursprungliga 
form, men har även rätt att offentliggöra verket i reviderad version.  Personen i fråga har 
även rätt att översätta verket om så önskas. Undantag till upphovsmannens ekonomiska 
ensamrätt finns. Det kan röra sig om att verket har skapats i ett anställningsförhållande 
eller att framställning sker för privat bruk. För det sistnämnda krävs det att verket gjorts 
tillgängligt för allmänheten och att det endast rör sig om ett eller ett fåtal exemplar. Det 
finns även verk som inte omfattas av undantaget för privat bruk och får därför aldrig 
framställas utan upphovsmannen samtycke. Exempel på sådana verk är datorprogram 
och byggnadsverk.6

 

2.2 Tillåten kopiering 

 

2.2.1 Kopiering för privat bruk 
 

Enligt 12 § i URL får var och en för privat bruk framställa ett eller ett fåtal exemplar av 
ett offentligt verk. Gäller det litteratur får endast begränsade delar framställas. Det är 
dock viktigt att exemplaren inte används för annat än privat bruk.7

Detta betyder att det är fritt fram att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar 
av något verk som har offentligtgjorts av upphovsmannen. Det finns vissa 
inskränkningar till denna princip, vilka återfinns i URL 12 § 2-4 stycken. Bland annat 
får man inte framställa exemplar för eget bruk om det rör sig om byggnadsverk, 
datorprogram eller sammanställningar i digital form. 

Poängen och de skadliga effekterna då man talar om privatkopiering ligger inte 
huvudsakligen i kopiering för det privata bruket utan i kopiering för det allmänna 
bruket. 

För att privat bruk ska vara tillåtet krävs det undantag från upphovsrätten. I kapitel 2 i 
URL finner man dessa undantag. Bernkonventionen8 som är en internationell 
konvention är till för att skapa ett skydd för upphovsrätten till litterära och konstnärliga 
verk. Tanken är att upphovsmännen ska ha samma rättigheter i det land de söker skydd i 

                                                            
5 Lindgren. Sid. 140-141. 
6 Lindgren. Sid. 139-140. 
7 URL § 12. 
8 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 1886. 
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som landets egna upphovsrättsinnehavare.9 Sverige tillträdde konventionen 1904, vilket 
innebär att denna konvention bör beaktas då URL är tillämplig.10 I Bernkonventionen 
artikel 9 (2) står det att undantag till upphovsrätten endast får ske i vissa särskilda fall 
som inte står i konflikt med ett normalt nyttjande av verket och inte otillbörligt skadar 
rättighetshavarens intressen. 

I proposition 2004/05:110 diskuterades vilka rekvisit som var nödvändiga då det skulle 
röra sig om tillåten kopiering. Det man kom fram till var att kopiering fick endast ske 
för privat bruk. Och det räknas som privat bruk då kopieringen varken direkt eller 
indirekt hade ett kommersiellt syfte.11

I propositionen diskuterades även huruvida en bestämmelse ska läggas in kring lovlig 
förlaga. Med lovlig förlaga menas ett verk som gjorts tillgängligt för allmänheten av 
upphovsrättsinnehavaren. Här diskuterar man främst med utgångspunkt från att 
direktivet12 inte tar ställning till om förlagan man kopierar måste gjorts tillgänglig för 
allmänheten med upphovsmannens samtycke. Man diskuterar kring om det kan krävas 
av allmänheten att veta om en förlaga är lovlig eller ej. Detta ställer man i relation till 
om det inte skulle krävas att förlagan är lovlig, vilket då skulle medföra att respekten för 
upphovsrätten minskade. Man kom fram till, för upphovsrättens skull, att det var viktigt 
från lagstiftarens sida att visa att det inte är acceptabelt att använda sig av olagligt 
material. Dock ska man inte kunna drabbas av straffansvar så länge man inte agerar 
oaktsamt samt är i god tro. Detta för att straffansvar kräver uppsåt eller grov oaktsamhet 
enligt 53 § URL.13

Det är denna sista diskussion som till slut kom att vara avgörande då URL kom att 
skärpas, vilket gjorde det olagligt att ladda ner exempelvis musik från internet. 
Anledningen till detta är att man inte kan vara i god tro då man laddar ner från en annan 
användare/fildelare på internet. 

 

2.2.2 Kopiering för allmänt bruk 

 

Huvudregeln för kopiering är att den inte är tillåten, men i lagen finns en del undantag. 
Framställning och spridning av verk är möjligt inom vissa arkiv och bibliotek om 
spridningen gäller bevarande-, kompletterings- och forskningsändamål. Den är även 

                                                            
9 Valentin Rehncrona. Sid. 12-13. 
10 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15. 
11 Prop. 2004/05:110. Sid. 104. 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG. 
13 Prop. 2004/05:110. Sid. 119-120. 
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möjlig om den är till för att tillgodose sökandens ändamål i de fall original inte bör 
lämnas ut på grund av säkerhetsskäl eller för användning i läseapparater. De som har 
rätt att sprida och tillverka exemplar är folkbibliotek, fackbibliotek och vetenskapliga 
bibliotek, statliga och kommunala arkivmyndigheter samt Statens ljud- och bildarkiv.14

Framställande av exemplar får även ske till personer med funktionshinder i de fall 
verket är offentligtgjort och det sker på annat sätt än ljudupptagning. 
Exemplaret/exemplaren får spridas vidare till personer som behöver exemplaren för att 
kunna ta del av verket. Har regeringen beslutat får även bibliotek och andra 
organisationer framställa verk på sådant sätt som krävs för att personer med 
funktionshinder ska kunna ta del av verket. Detta gäller även ljudupptagningar. Om 
bibliotek eller organisationer sprider exemplar vidare till personer med funktionshinder, 
och dessa sedan kan behålla exemplaret, har upphovsmannen rätt till ersättning.15

 

2.3 Sanktioner vid intrång 
 

2.3.1 Straff 

 

Enligt 53 § i URL kan den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i upphovsrätten 
enligt de inledande bestämmelserna i URL dömas till böter eller fängelse i upp till två 
år. Detsamma gäller för en person som spridit exemplar till Sverige av ett verk som 
skapats på ett sätt som inneburit intrång i upphovsrättens inledande bestämmelser. 
Enligt 23 kapitlet BrB, vilket innebär försök, förberedelse, stämpling och medverkan till 
brott, kan den som försökt göra intrång i upphovsrätten dömas till ansvar. 

Har en person för privat bruk kopierat ett program, och programmet inte använts till 
näringsverksamhet, kan han ej dömas till ansvar. Detsamma gäller om personen 
kopierat ett verk i digital form.16

De rekvisit som krävs för att straff ska bli aktualiserat är först och främst att intrång i 
upphovsrätten ska ha påkallats enligt första eller andra kapitlet, eller att intrånget strider 
mot en föreskrift i URL 42 § eller 50 §. Det andra som krävs är att det har skett med 
uppsåt eller av grov oaktsamhet. 

 

                                                            
14 URL § 16. 
15 URL § 17. 
16 URL § 53. 
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2.3.2 Förbud vid vite 

 

Om en person medverkar eller vidtar en åtgärd som skulle innebära intrång enligt 53 § i 
URL, kan domstolen vid yrkande från upphovsmannen, eller annan som har rätt att 
nyttja verket, förbjuda personen som vidtar åtgärden vid vite att sluta med intrånget. Om 
upphovsmannen eller någon annan som har rätt att nyttja verket, med sannolika skäl kan 
visa att det finns risk att överträdelsen fortsätter, kan domstolen meddela vitesförbud till 
dess att målet är avgjort. Kravet på denna sista bestämmelse är att den som yrkar på 
vitesförbud måste ställa säkerhet hos domstolen motsvarande den eventuella skada som 
kan uppkomma.17

 

2.3.3 Skadestånd 

 

Skadestånd för utebliven ersättning samt lidande kan den som vidtagit en åtgärd som 
strider mot URL, eller en föreskrift i 41 § som reglerar upphovsrättens övergång vid 
upphovsmannens död, dömas att betala. Detsamma gäller dock inte om framställningen 
för privat bruk endast överträder 12 § fjärde stycket, vilket innebär att exemplaret som 
kopierats är framställt på ett lagvidrigt sätt, såtillvida det ej är uppsåtligt eller av grov 
oaktsamhet.18

Paragrafens lydelse är att den som i strid mot lagen, på något sätt utnyttjar ett skyddat 
verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet. Detta trots att intrånget skett i god tro. 
Har å andra sidan intrånget skett av oaktsamhet eller uppsåt ska skadeståndet även 
innefatta ersättning för annan förlust än utebliven ersättning samt för lidande.19

 

2.4 Piratkopiering 

 

Med piratkopiering menas att man kopierar ett verk utan upphovsrättsinnehavarens 
samtycke. Detta kan man antingen göra för privat eller offentligt bruk, och det är främst 
kopiorna för det privata bruket man vill åt. 

                                                            
17 URL § 53 b. 
18 URL § 54. 
19 Prop. 2004/05:110. Sid. 40. 
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Med dagens utvecklade teknik har det blivit allt lättare att kopiera och svårare att 
uppmärksamma piratkopior. Det kan därför krävas åtskilliga kontroller och analyser för 
att man ska upptäcka en förfalskning, och detta är en kostsam börda. Anledningen till 
att man vill komma åt piratkopiorna är att upphovsrättsinnehavaren dras med en förlust 
då andra får betalt för dennes verk. Bara i USA uppskattades den verkliga kostnaden till 
ett par hundra miljarder kronor år 2005.20

Piratkopiering har förekommit under åtskilliga århundraden. På medeltiden förekom det 
att man kopierade företagsemblem, fast på den tiden var det hårda straff vilket fick stor 
effekt då. Som nämnts ovan har piratkopiering alltid varit ett problem, fast idag är det 
ännu fler som utövar det och kopiorna är bättre gjorda och det kan vara svårt att urskilja 
från originalet.21

Anledningen till att piratkopiering är skadlig beror på att det bakom innovationerna 
finns en framgångsrik person som lagt ner både kapital och arbete som han vill få 
ersättning för. Om personen i fråga inte får ersättning minskar motivationen till 
nyskapande och nyproduktionen av konstnärliga och litterära verk skulle kunna stanna 
upp. Förutom detta kan piratkopior lida av dålig kvalitet samt att de ej uppfyller 
uppställda säkerhetskrav, och kan då vara farliga för konsumenten. Så är fallet om det 
rör sig om läkemedel, men även reservdelar till bilar och flygplan.22

Det mest effektiva sättet i teorin för att förhindra att piratkopior når ut till konsumenter 
är att man förhindrar tillverkningen av kopiorna genom att stoppa de som tillverkar 
dem. Detta har oftast visat sig lättare sagt än gjort då kopiorna skapas av delar som 
kommer från ett land, tillverkas i ett annat för att sedan distribueras till ett tredje. Ett sätt 
som däremot har högre effektivitet i praktiken är att tullverket granskar partier med 
varor som kommer in i landet via gränsen. Nackdelen är att de endast har resurser för att 
granska cirka 10 procent av försändelserna och får därför förlita sig på sina erfarenheter 
och tips från allmänheten.23

 

2.5 Rättsläge i EU:s medlemstater 

 

TRIPS-avtalet är en internationell överenskommelse som reglerar handelsfrågor och 
skydd vad gäller immaterialrätt, därmed upphovsrätt.24

                                                            
20 Lindgren. Sid. 147. 
21 Lindgren. Sid. 148. 
22 Lindgren. Sid. 149-150. 
23 Lindgren. Sid. 151-152. 
24 Seth. WTO. Sid. 305, 308. 
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Rättsläget inom EU varierar trots att TRIPS-avtalet genomförts i medlemstaterna. 
Anledningen till detta är att TRIPS-avtalet endast ger en miniminivå, vilket är det lägsta 
skydd en stat måste ge en immaterialrättsinnehavare.  Detta har resulterat i att metoder 
för att beräkna skadestånd, sätta stopp för förfalsknings- och 
pirattillverkningsverksamhet samt straffrättsliga påföljder, varierar mycket från en stat 
till en annan.25

I vissa länder finns en gräns på hur stort det maximala bötesbeloppet får vara. I Italien 
är det några tusen euro, i Belgien 500 000 euro och i Frankrike 750 000 euro. Sedan 
finns det även länder där det inte finns något maximalt bötesbelopp och där ersättningen 
i stället räknas med utgångspunkt från intrångsgörarens inkomst. De länder som 
tillämpar den senaste modellen är exempelvis de nordiska.26

                                                            
25 http://64.233.183.104/search?q=cache:s5YAJaos74MJ:eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2003:0046:FIN:SV:DOC+%22trips%22+EG
-r%C3%A4tt+f%C3%B6rh%C3%A5llande&hl=sv&ct=clnk&cd=7&gl=se 
26 http://64.233.183.104/search?q=cache:s5YAJaos74MJ:eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2003:0046:FIN:SV:DOC+%22trips%22+EG
-r%C3%A4tt+f%C3%B6rh%C3%A5llande&hl=sv&ct=clnk&cd=7&gl=se 
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3 Lagvalsregler 
 

 

Följande kapitel kommer till en början presentera lagvalsregler allmänt, för att 
sedan behandla lagval vid utomobligatoriskt skadestånd, men även hur det ser ut i 
dagens läge vid utomobligatoriskt skadestånd. Detta kapitel är till för att ge 
läsaren en förståelse för vad lagvalsregler är, och även introducera läsaren till 
vad det finns för problem med lagvalsregler. 

 

 

3.1 Allmänt 

 

Efter att ha tagit reda på vilket lands domstol som är behörig vid internationella tvister 
blir nästa steg att ta reda på vilket lands lag som ska vara tillämplig. Man skulle kunna 
tänka sig att Sverige alltid tillämpar svensk lag, Danmark alltid dansk och så vidare. Så 
är dock inte alltid fallet. Svenska domstolar kan krävas att tillämpa utländsk lag om den 
svenska internationella privaträtten stadgar det. Det ska noteras att den utländska rätten 
endast tillämpas på den materiella frågan medan den svenska rätten fortfarande 
tillämpas på den processuella frågan, om nu den svenska domstolen är behörig.27

Då varje land har sin egen internationella privaträtt är det lätt att det uppkommer 
problem. Förutsättningarna för exemplet nedan består av att om svensk lag blir 
tillämplig kommer skadestånd att bli aktuellt, men om indisk lag blir tillämplig blir det 
inte aktuellt med skadestånd. Dessa är förutsättningarna för exemplet, hur det ser ut i 
verklighet är inte av betydelse. Ponera att en indisk säljare ingår ett köpavtal med en 
svensk köpare. Den indiske säljaren har tillgångar både i Indien och Sverige. Vad som 
händer är att leveransen blir försenad. Den svenske köparen har nu två alternativ, han 
kan stämma den indiske köparen inför svensk domstol, vilket leder det till att säljarens 
lands lag skulle bli tillämplig, i det här fallet indierns, vilket antas medföra att det inte 
blir aktuellt med skadestånd. Det andra alternativet är att svensken stämmer indiern 
inför indisk domstol, där antagandet i stället är att köparens lands lag blir tillämplig, 

                                                            
27 Seth. Internationella affärstvister. Sid. 46. 
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nämligen svensk lag. Vid dröjsmål från köparen sida antas här att skadestånd ska 
betalas.28

Vad exemplet ovan tydligt anger är att beroende på vilket land svensken stämmer 
indiern i, blir resultatet ytterst varierande. För att komma ifrån just det här problemet 
skulle det vara bra om alla länders internationella privaträtt stämde överens med 
varandra, och stadgade samma saker. Så är dock inte fallet och enda sättet att från 
början reda ut vilket lands lag som ska vara tillämplig är att avtala om det. En 
hänvisning med denna funktion i avtalet kallas antingen lagvalsklausul eller 
partshänvisning.29

För svensk rätt finns en ganska långtgående nyhet som ger parterna rätt att bestämma 
om lagvalet ska gälla hela avtalet eller endast vissa delar. Parterna kan till exempel 
komma överens om att köprättsliga frågor ska behandlas med ett lands lag och 
avtalsrättsliga frågor ska behandlas med ett annat lands lag.30

 

3.1.1 Skrivna lagvalsregler 

 

Exempel på skrivna lagvalsregler är Romkonventionen och IKL. Romkonventionen är 
en lex generalis vilket betyder att konventionen är en generell författning. I artikel 21 i 
Romkonventionen stadgas detta på ett sätt som säger att konventionen inte ska inverka 
på tillämpligheten av andra internationella konventioner. Detta betyder att lex specialis 
har företräde. IKL är lex specialis, vilket betyder att den har företräde framför 
Romkonventionen. 

Romkonventionen handlar om tillämplig lag på avtalsförpliktelser. Artikel 3 i 
Romkonventionen stadgar att parterna kan använda sig av en lagvalsklausul om de vill 
gardera sig mot osäkerheten från vilket lands lag som skulle bli tillämplig vid en 
eventuell tvist. Artikel 4 stadgar att om det saknas lagval av parterna ska avtalet 
underkastas det lands lag som det har närmast anknytning till. Enligt en 
presumtionsregel ska närmast anknytning räknas det land där den part som ska utföra 
den karakteristiska prestationen har sin vistelseort.  

Romkonventionen ligger för närvarande på förslagsnivå för att eventuellt blir en Rom I-
förordning. En stor majoritet av EU:s medlemsstater var positiva till att omvandla 
Romkonventionen till en gemenskapsförordning. Anledningen till att man vill förändra 

                                                            
28 Seth. Internationella affärstvister. Sid. 46. 
29 Seth. Internationella affärstvister. Sid. 47. 
30 Hatzidaki-Dahlström. Sid. 64-65. 
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konventionen till en förordning är för att öka rättssäkerheten inom medlemsstaterna, 
vilket får till följd att det blir lättare att erkänna andra länders domar inom EU.31

IKL handlar om tillämplig lag vad gäller köp av lösa saker. Parterna kan enligt 3 § i 
IKL komma överens genom uttryckliga bestämmelser vilket regelverk som ska vara 
tillämpligt på köpet. Om parterna inte har avtalat om vilket regelverk som ska tillämpas 
på köpet blir det automatiskt säljarens lands regelverk enligt 4 § i IKL. 

 

3.1.2 Oskrivna lagvalsregler 
 

Till skillnad från de skrivna lagvalsreglerna finns det områden som hamnar utanför de 
nedskrivna och endast behandlas genom praxis och doktrin. Exempel på detta är 
sakrättsliga frågor samt frågor rörande utomobligatoriskt skadestånd. Därför kommer 
nästa avsnitt att behandla just lagval vid utomobligatoriskt skadestånd. För att belysa 
hur lagval kan ske kommer därför ett urval av doktrin och rättsfall att tas upp. 

 

3.2 Lagval vid utomobligatoriskt skadestånd 

 

Med utomobligatoriskt skadestånd menas skadeståndsskyldighet till person som ej har 
något direkt rättsförhållande till skadevållaren. Ofta hänger skadeståndet samman med 
brott. Gränsdragningen när skadeståndsansvar ska falla innanför eller utanför ett 
avtalsförhållande är dock vag. Det finns avgöranden där domstolar betraktat 
transportörens ansvar för passagerarnas skador som utomobligatoriska medan godsets 
skador faller innanför. Anledningen torde vara skyldigheten att vårda godset som följer 
av avtalet.32

NJA 1969 s. 163 handlade om två svenskar bosatta i Sverige som under en resa i 
Nederländerna råkade ut för en olycka varvid hustrun skadades. Mannen ansågs 
ansvarig för skadan och hustrun väckte skadeståndstalan mot mannens 
försäkringsbolag. HD kom fram till att skadeståndstalan i utomobligatoriskt förhållande 
skulle i enlighet med en svensk allmän internationell privaträttslig princip bedömas med 
utgångspunkt från den materiella lagen i det land där den skadevållande handlingen 
företagits. Det var här lex loci delicti-regeln fastslogs. 

                                                            
31 Rom I-förordningen. Sid. 1-2. 
32 Bogdan. Sid. 278. 
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Lex loci delicti-regeln33 förutsätter att själva handlingen kan lokaliseras till ett land. Går 
det inte att lokalisera handlingen till ett specifikt land, utan fler länder är involverade, 
bör man gå efter landet där handlingen kvantitativt eller kvalitativt haft störst effekt.34

HD diskuterade men slog ej fast i NJA 1969 s. 163 hur fallet skulle vara om 
skadevållaren och skadelidande befunnit sig på olika platser. Ett klassiskt skolexempel 
på detta är där en jägare avfyrar en gevärskula som går över gränsen och skadar en 
person på andra sidan. Det finns dock realistiska situationer som till exempel 
miljöskador eller databrottslighet.35

Man kan tänka sig följande situation. En person sprider ett virus via e-post. Personen 
som viruset skickats till är bosatt i ett land men råkar vara på semester i ett annat, varpå 
viruset sprids vidare och släcker ner dator efter dator. Ska handlingen anses ha skett i 
hemmavarande landet eller semesterlandet? Liknande fråga har diskuterats i doktrinen.36

På senare år har skillnaden mellan produktansvar och det köprättsliga felansvaret allt 
mer diskuterats. Gränsdragningen är otydlig och förenklat kan man säga att det 
köprättsliga felansvaret innefattar köpobjektets felaktigheter medan produktansvaret 
omfattar skador på köparens egendom eller tredje mans person. Kollisionsrättsliga 
problem uppstår då exempelvis en dryck tillverkas i land A för att sedan säljas vidare i 
land B där skada uppstår. Man kan även tänka sig att i land A produceras drycken, i 
land B köps drycken för att sedan konsumeras i land C. Det finns åtskilliga sätt att vrida 
och vända på förutsättningarna för hur ett fall kan se ut.37

Om man tänker sig situationen ovan där drycken producerades i land A för att sedan 
köpas och konsumeras i land B, är det PAL som blir tillämplig. Enligt 6-7 §§ i PAL, 
som i stor utsträckning grundar sig på ett EG-direktiv38, bär den som importerar en 
produkt för omlopp inom EES strikt skadeståndsansvar. Ansvaret ligger hos den som 
importerat produkten. Om det inte framgår vem som har importerat produkten ligger 
ansvaret på den som har tillhandahållit produkten. Distributören kan bli ansvarsfri om 
han inom en månad efter begäran om ersättning anvisar den som begärde ersättning 
distributören eller annan som tillhandahållit produkten för honom. 

                                                            
33 Regeln kallas också lex loci delicti commissi. 
34 Bogdan. Sid. 281 
35 Bogdan. Sid. 280 
36 Bogdan. Sid. 280. 
37 Bogdan. Sid. 282. 
38 Produktansvarsdirektivet 85/374/EEG. 
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Anledningen till att ordningen är som den är ovan ligger i att man som konsument inte 
ska behöva söka ersättning från en utländsk producent eftersom denne kan tänkas vara 
svåråtkomlig vid en eventuell insyn i att produkten kan ha varit skadlig.39  

 

3.3 Dagens läge 
 

För närvarande är frågan om tillämplig lag vid utomobligatoriskt skadestånd inte 
reglerad i skrivna kollisionsregler. Det finns ett fåtal nedskrivna regleringar, men för 
övrigt gäller lex loci delicti-regeln. I vissa länder gör man även undantag för sådana fall 
där både den skadevållande och den skadelidande har en stark anknytning till ett annat 
visst land. Denna princip kan dock inte anses gällande i Sverige med hänsyn till 1969 
års prejudikat.40

Inom EU förbereder man sedan 2003, på samma sätt som man förbereder Rom I-
förordningen, en förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, den 
så kallade Rom II-förordningen. Denna förordning, som fortfarande är på förslagsnivå 
och inte trätt i kraft än, kommer att analyseras i följande kapitel. 

                                                            
39 Bogdan. Sid. 284. 
40 Bogdan. Sid. 279-280. 
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4 Lagvalsregler vid piratkopiering 
 

 

I följande kapitel kommer läsaren att få en inblick i vad förslaget till Rom II-
förordningen innebär, och varför förordningen ligger som förslag. Andra 
avsnittet i kapitlet består av egna förslag till alternativa lösningar vid 
upphovsrättstvister. 

 

 

4.1 Rom II-förordningen 

 

4.1.1 Bakgrund till förordningen 
 

Efter rådets och kommissionens åtgärdsprogram41 gällande erkännande av domar på 
privaträttens område, klargjorde man att reglerna vid lagkonflikter behövdes 
harmoniseras för att underlätta ömsesidigt erkännande av domar på det civilrättsliga 
området. Man konstaterade att om medlemstaterna tillämpar samma lagvalsregler för att 
bedöma vilken lag som ska vara tillämplig, kommer förtroendet att stärkas inom 
unionen för domstolsavgöranden, och därmed underlättas även erkännandet av domar.42

Redan 1967 började gemenskapen sträva efter att kodifiera lagvalsreglerna. Detta har 
sin grund i att Bryssel I-förordningen (på den tiden Brysselkonventionen) anger vilken 
domstol som är behörig då en tvist har anknytning till flera länder. Dessa regler ansågs 
inte tillfredsställande för att med förutsägbarhet kunna avgöra hur en tvist skulle lösas. 
Anledningen till detta är att i Bryssel I-förordningen finns alternativ som ger käranden 
möjlighet att välja mellan domstolar.43

År 1969 hölls några möten på kommissionens uppmaning för att komma igång med 
arbetet att kodifiera lagvalsreglerna. Man beslutade att arbetet skulle inriktas på frågor 
som berörde tillämplig lag för immateriella och materiella tillgångar, samt 
utomobligatoriska förpliktelser. 1978 beslutades att arbetet skulle begränsas så att 

                                                            
41 Europeiska gemenskapernas officiella tidning - 2001/C 12/01 - Utkast till åtgärdsprogram för 
genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område.
42 Rom II-förordningen. Sid. 2. 
43 Rom II-förordningen. Sid. 2-3. 

 
22 



endast avtalsförpliktelser omfattades. Anledningen ligger i att förhandlingarna hade 
tagit för lång tid för att kunna avslutas inom rimlig tid.44

Det var först i slutet av 1996 som arbetet kring en konvention berörande tillämplig lag 
på utomobligatoriska förpliktelser tog fart igen. 1998 riktades från rådet till 
medlemsstaterna frågan om intresse för ett instrument som reglerade lagregler. Så gott 
som alla länder var positiva till förslaget.45

 

4.1.2 Allmänt syfte med förordningen 
 

Det grundläggande syftet med förordningen är att skapa en enhetlig balans mellan 
medlemsstaternas lagvalsregler för utomobligatoriskt skadestånd. Man vill att man med 
rimlig förutsägbarhet ska kunna fastställa vilken lag som blir tillämplig på en given 
förpliktelse, oavsett vart talan väcks. Detta skulle innebära att parterna kan studera ett 
system av lagvalsregler inom unionen i stället för att behöva granska ett flertal. På så 
sätt skulle processkostnaderna sänkas samt rättssäkerheten ökas.46

En komparativ analys av dagens lagvalsregler visade att det finns betydligt större 
skillnader på lagreglerna idag, än skillnaderna var på avtalsförpliktelser innan 
Romkonventionen trädde i kraft. Det ska dock bemärkas att nästan alla medlemsländer 
ger företräde för lex loci delicti commissi, vilket menas lagen i det land där den 
skadevållande händelsen skedde. Problem har dock uppstått då skadesituationen har 
spridda anknytningsmoment. Exempelvis att handlingar vidtas i ett land och skadan 
uppkommer i ett eller flera andra. Utvecklingen har dock på senare tid gått åt att man 
tillämpar lagen i det land där skadan uppkommit.47

Forum shopping är ett fenomen som kan uppkomma i de fall lagvalsregler skiljer sig åt 
inom medslemsstaterna. Följande scenario kan belysa situationen. Två företag från olika 
medlemsstater väcker talan mot ett tredje företag från en skild medlemsstat. Lagreglerna 
som kommer att tillämpas på de båda käranden skiljer sig åt och resultatet kan på så sätt 
få olika utgång. Situationen kan leda till en snedvridning av konkurrensen, vilket 
uppmanar företag till forum shopping.48 Med forum shopping menas möjligheten för 
företag att flytta sin verksamhet till ett land där lagvalsreglerna är som mest 
gynnsamma. 

 
                                                            
44 Rom II-förordningen. Sid. 3. 
45 Rom II-förordningen. Sid. 3-4. 
46 Rom II-förordningen. Sid. 4-5. 
47 Rom II-förordningen. Sid. 5. 
48 Rom II-förordningen. Sid. 7. 

 
23 



4.1.3 Vissa allmänna principer 
 

I artikel 2, som handlar om förordningens tillämplighet, framgår det att förordningen 
ska ha en så kallad universell karaktär, vilket innebär att lagvalsreglerna kan leda till en 
tillämplig lag i medlemsstaterna eller en stat utanför EU. Anledningen till den 
universella karaktären är målet med rättssäkerhet samt att man vill slippa tillämpa 
särskilda nationella regler i de fall en tvist inte har anknytning till gemenskapen.49

I artikel 3, som kommer att vara huvudregeln, har kommissionen tagit i beaktande dels 
rättssäkerhetskrav, dels skadelidandens och skadevållarens intressen. I punkt 1 framgår 
det att det är lagen i det land där skadan direkt har uppkommit eller kan uppkomma, 
som ska tillämpas. ”Kan uppkomma” lade man till då man vill kunna förebygga skada 
genom förbud. Kommissionen valde att inte helt gå på den förmånligaste lösningen för 
den skadelidande. Denna hade inneburit att skadelidanden hade fått välja den mest 
gynnsamma lagen, vilket kommissionen ansåg hade infört ett element av 
rättsosäkerhet.50

I artikel 3.3 finns ett allmänt undantag som är till för att skapa flexibilitet och låta 
domstolen anpassa situationen efter det enskilda fallet. För att verkligen förtydliga att 
det är av undantagskaraktär krävs det väsentligt närmare anknytning till ett annat land. 
Anledningen till denna skrivelse är att man i Romkonventionen hade ställt upp 
presumtionsregler som sedan domstolarna i vissa medlemsstater hade en tendens till att 
hoppa över och direkt gå på lagen som hade närmast anknytning.51

 

4.2 ”Där skydd påkallas” – skyddsregeln 

 

4.2.1 Skyddsregeln 
 

I artikel 8, som innehåller regler för utomobligatoriska förpliktelser, framgår det att i de 
fall det rör sig om upphovsrätt ska domstolar tillämpa lagen i det land där intrånget har 
skett.52 I artikel 8.1 går det att utläsa följande ”På en utomobligatorisk förpliktelse till 
följd av ett immaterialrättsintrång tillämpas lagen i det land där skydd påkallas.”53

                                                            
49 Rom II-förordningen. Sid. 9-10. 
50 Rom II-förordningen. Sid. 11-12. 
51 Rom II-förordningen. Sid. 12. 
52 Rom II-förordningen. Sid. 20. 
53 Rom II-förordningen. Sid. 35. 
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Den universellt erkända princip, nämligen lagen i det land där skydd påkallas, lex loci 
protectionis, grundar sig på bestämmelser från 1886 års Bernkonvention för skydd av 
litterära och konstnärliga verk samt 1883 års Pariskonvention om industriell äganderätt. 
Denna kallas även skyddslandsprincipen eller territorialprincipen och låter landets egna 
lag tillämpas i de fall som rör immaterialrättsintrång. I fråga om upphovsrätt tillämpas 
lagen i det land där intrånget har skett.54

Dr. Kyung-Han Sohn uttalar sig på så sätt om artikeln ovan att i de fall det är fråga om 
upphovsrätt och intrånget sker över internet, ska mottagarens lands lag gälla.55

Det måste ha skett en skada för att skydd ska kunna påkallas. För att reda ut hur man 
bedömer på vilken ort skadan har skett, i de fall det är frågan om upphovsrätt, kan man 
göra en liknelse mot ett begrepp som EG-domstolen har fått göra uttalande om. Det 
gäller artikel 5.3 i Brysselkonventionen där uttrycket den ort där skadan inträffade 
används för att bestämma en domstols behörighet. I de fall som berör 
immaterialrättsintrång där immaterialrätten är registrerad, är det relativt lätt bedöma var 
skadan har skett då den sker i skyddslandet.56

Värre är det i de fall där handlingen företagits på en ort och skadan uppkommit på en 
annan. Det var på detta problem som EG-domstolen gjort uttalanden på huruvida 
begreppet den ort där skadan inträffade ska gälla effektorten eller handlingsorten. De 
framlade att i de fall som rör distansskador ska käranden kunna välja att väcka talan 
antingen på handlingsorten eller skadeorten.57

Skyddslandsprincipen tas även upp i doktrinen varpå det konstateras att 
Bernkonventionen ger uttryck för principen. Det ska stå skrivet att om inte något annat 
går att finna i konventionen ska skyddets omfång och dess rättsliga åtgärder bestämmas 
av lagen i det land där skydd påkallas.58

Eftersom det ännu inte finns några rättsfall som handlar om tillämplig lag på 
utomobligatoriska förhållanden, kommer det i nästa avsnitt att tas upp ett rättsfall med 
ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Avgörandet handlar om behörig domstol vid 
skadestånd på grund av ärekränkning. Då tillämpades Brysselkonventionen, som var en 
föregångare till Bryssel I-förordningen.59

                                                            
54 Rom II-förordningen. Sid. 40. 
55 Dr. Kyung-Han Sohn - Rome II and Intellectual Property Infringement 
http://64.233.183.104/search?q=cache:iPP2tbNwToIJ:www.21coe-win-
cls.org/english/activity/pdf/4/32.pdf+dr.+kyung-
han+sohn+rome+II+and+intellectual+property+infringement&hl=sv&ct=clnk&cd=1&gl=se&client=firef
ox-a 
56 Maunsbach. Sid 134. 
57 Maunsbach. Sid 134. 
58 Strömholm. Sid. 37. 
59 Hatzidaki-Dahlström. Sid. 18-20. 
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4.2.2 REG 1995 s. I-415 
 

Som bakgrund till fallet har det uppkommit en tvist mellan å ena sidan Fiona Shevill, 
brittisk medborgare, och bolagen Chequepoint SARL, Chequepoint International 
Limited samt Ixora Trading Inc., och å andra sidan Presse Alliance SA, fortsättningsvis 
kallat Presse Alliance. Det sistnämnda är ett franskt bolag som ger ut tidningen France-
Soir. 

Presse Alliance hade 1989 publicerat en artikel angående en operation som den franska 
narkotikapolisen hade genomfört mot en växlingslokal. Lokalen drevs av Chequepoint 
SARL i Paris. Presse Alliance hade även omnämnt ”en ung kvinna vid namn Fiona 
Shevill-Avril”. 

Fiona Shevill var tillfälligt anställd av Chequepoint SARL och arbetade i deras lokal i 
Paris under tre månader 1989. Detta var samtidigt som Presse Alliance publicerade sin 
artikel. Ixora Trading Inc. är inte ett engelskt bolag men driver växlingskontor i England 
under namnet ”Chequepoint”. Chequepoint International Limited är ett holdingbolag 
som kontrollerar både Ixora Trading Inc. och Chequepoint SARL. 

Fiona Shevill samt de kärande bolagen ansåg att artikeln var ärekränkande eftersom den 
antydde att de hade deltagit i ett narkotikanätverk som ”tvättade” pengar. De stämde 
därför Presse Alliance inför High Court of England and Wales i oktober 1989. De 
kärande yrkade skadestånd för de exemplar som spridits inom England och Wales. 

France-Soir distribueras huvudsakligen i Frankrike, och spridningen därutöver är 
väldigt liten. Endast cirka 10 % i övriga Europa varav 1 % i England och Wales. 

I slutet av 1989 framställde Presse Alliance en behörighetsinvändning mot High Court 
of England and Wales. Anledningen var att ingen skadebringande handling hade 
inträffat i England enligt artikel 5.3, forum delicti, i Brysselkonventionen. 

Målet nådde enda upp till House of Lords efter att Presse Alliance beviljats 
prövningstillstånd. 1993 förklarade House of Lords målet vilande i avvaktan på EG-
domstolens uttalande beträffande tolkningen av Brysselkonventionen. 

Frågan man ville ha svar på gällde hur man skulle tolka begreppet ”den ort där skadan 
inträffade”. Detta för att kunna svara på vilken/vilka domstolar som är behöriga att 
pröva talan om ersättning till följd av att en ärekränkande tidningsartikel spridits till 
flera konventionsstater. 

EG-domstolen uttalade sig på så sätt att enligt fast praxis bygger artikel 5.3 i 
Brysselkonventionen på att käranden har möjligheten att välja, antingen den ort där 
svaranden har sin hemvist eller en annan ort som har nära anknytning till tvisten. 
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Uttrycket ”den ort där skadan inträffade” ska förstås på så sätt att det både innefattar 
orten där den kausala händelsen sker och orten där skadan uppkom. På så sätt har 
svaranden rätt att väcka talan på vilken som helst av de båda orterna. 

Domstolen kom även fram till att i de fall tvisten gäller internationell ärekränkning i 
press, ska orten räknas som de platser där publikationen sprids och den drabbade är 
känd där. På så sätt är domstolarna inom samtliga konventionsstater behöriga att pröva 
talan i de fall den drabbade gör gällande att han utsatts för angrepp på sitt rykte. 

 

4.2.3 Olika alternativa lösningar 
 

Låt säga att en person, A, boende i land X som är medlemsstat, har från en originalskiva 
kopierat en låt som sedan skickats vidare till en person, B, boende i land Y som också är 
medlemsstat. Enligt artikel 8.1 ska lagen tillämpas i det land där skydd påkallas. För att 
skydd ska kunna påkallas måste en skada har skett. Frågan är nu hur man ska bedöma 
var skadan har skett. 

Ett alternativ är att man går på upphovsmannens linje och i så fall konstatera att skadan 
sker i det land där upphovsmannen har sitt uppehälle. Anledningen till detta kan i så fall 
vara att upphovsmannen inte ska behöva beakta andra rättsordningar än den där han är 
bosatt. På så sätt skulle lagval vid en eventuell tvist vara lätt att förutsätta och 
rättsosäkerheten minska betydligt, precis som kommissionen hade i åtanke då förslaget 
skapades. Man kan undra om det ens går att kräva av upphovsmannen att han ska ta del 
av samtliga rättsordningar då det inom samtliga länder finns potentiella personer som 
olovligen kan kopiera material. Skulle detta krävas, finns det risk för att kostnaderna 
eller tiden sticker iväg och på så sätt hindrar nyskapandet. 

Ett annat alternativ är att man går på personen A:s linje som delar ut eller skickar 
musiken till person B. Anledningen till att gå på A:s linje skulle i så fall vara att man 
tolkar det som att A är orsaken till brottet. Om inte A hade delat ut eller skickat filen, 
hade brottet aldrig hänt. En sådan dragning skulle innebära att man tolkar det som att 
skadan sker i det land där filen kopieras ifrån. 

Detta låter inte helt ologiskt då det skulle hänga samman med sättet man kopierar 
eventuella böcker eller annat tryckt material. Där sker den skadliga handlingen och 
skadan på samma plats, det är därför det inte är lika komplicerat att bedöma vilket lands 
lag som ska bli tillämplig. Å andra sidan är det inte lika lätt att dela med sig av en bok i 
tryckt form till en person hundratals mil iväg som det är att dela med sig av elektroniskt 
material i form av musik eller film. Detta kan också vara något man måste ta i 
beaktande då man ska bestämma vilket regelverk som ska bli aktuellt. 
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Ett tredje alternativ är att man går på person B:s linje. Detta skulle innebära att man 
tolkar det som att även om A delar/skickar till B, är det trots allt B som gör själva 
handlingen. Antingen genom att ta emot, eller genom att själv ladda ner filen/filerna 
från A. På detta sätt skulle man kunna säga att det är mottagaren som utgör gärningen, 
och på så sätt ska hans immateriella rätt bli tillämplig. Problemet med detta hänger 
samman på samma sätt som i fallet ovan. En person kan lägga upp en server och genom 
att sitta i ett land, ladda ner till ett annat. Återigen kvarstår problemet med 
förutsägbarheten genom att piratkopieraren kan välja land. 

Ett resonemang som skulle styrka både alternativ två och tre är följande. Oavsett om det 
är någon som delar ut eller tar emot en musikfil, lider upphovsmannen en ekonomisk 
skada i form av utebliven vinst vid försäljning då piratkopiering sker. På så sätt innebär 
det att skadan sker antingen i A:s land eller i B:s land. Detta utesluter inte att skadan 
kan ske i båda länderna samtidigt. Man skulle kunna tänka sig följande resultat. A lands 
lag blir tillämplig på A och B lands lag bli tillämplig på B. 

Ett fjärde alternativ är att man går på det lands lag vilket har servrar upplagt hos sig som 
gör det möjligt för en person att ladda ner eller skicka material till en annan. Det skulle 
dock vara en omöjlighet att bestämma vilket lands lag som skulle bli tillämplig då 
datortrafiken går via flera servrar från en användare till en annan. Dessutom skulle 
förutsägbarheten om vilken lag som skulle tillämpas bli minimal, vilket är motsatsen till 
vad man eftersträvar. 

Ett femte alternativ är att man tillämpar det lands lag där personer, som skapat 
programmet som ger användare möjlighet att hitta och överföra filer till varandra, har 
sin hemvist. Problemet med detta är att det inte alltid framgår vem som har skapat ett 
program. Och desto mindre kommer det framgå om det visar sig att programmet är 
olagligt. I USA har ett mål nått upp till Supreme Court för att få ett avgörande om 
sådana program kommer anses lagliga eller ej.60

För att ytterligare försvåra det hela kan man tänka sig en situation som ovan, fast person 
A och B delar ut filer till D och E, båda två i skilda medlemsstater. D och E får olika 
delar av samma fil från A och B. Frågan som kan dyka upp nu är hur man bedömer var 
skadan sker i de fall A och B:s delar inte enskilt utgör hela filen, utan endast delar av 
den. Problemet med att endast delar av filen skickas är att musiken, filmen eller annat 
elektroniskt material inte går att läsa och därav inte är samma material som det 
upphovsskyddade verket. Om man nu i stället förutsätter att det är samma material som 
det upphovsskyddade verket för att göra det lite enklare. Vilket lands lag av A och B  
skulle bli tillämplig? Är det båda var för sig eller är det återigen upphovsmannens lands 
lag som blir tillämplig? 

                                                            
60 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_408377.svd 
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Då båda av A och B delar ut material och på så sätt piratkopierar filer kan man tänka sig 
att antingen går man på scenario ett ovan, där man gick på upphovsmannens lands lag, 
eller så går man på respektive lands lag som i scenario två ovan. Egentligen bör svaret 
på detta scenario inte skilja sig från varken scenario ett eller två. Det enda som skiljer är 
att de endast delar ut delar av filerna till respektive mottagare. Detta ska inte vara 
avgörande då vi gjorde antagandet att det inte spelade någon roll att det endast var en 
del av filen och inte hela. Den diskussionen kan i stället tas då man avgör om det är ett 
brott eller ej mot upphovsrätten. 

Det största problemet med piratkopiering över internet är att den skadegörande 
handlingen och skadeeffekten ej är på samma ställe. Det enkla exemplet då man 
kopierar från en tryckt bok eller film innebär att handlingen och effekten sammanfaller. 
Eftersom det är tillåtet att kopiera musik från en originalskiva för privat bruk, är det 
detta som skapar grunden till problemet. När kopian av låten ligger på datorn är det inte 
en piratkopiering, i de fall den är kopierad från en originalskiva. Det är först när låten 
skickas till en annan användare som den piratkopieras och blir en olaglig version. 
Eftersom båda agerar aktivt till att skapa en piratkopia, bör det anses att skadan sker hos 
någon av de två, eller hos båda. 

Även om det bör anses att skadan sker hos delaren eller mottagaren, eller båda, bör ändå 
upphovsmannens intresse beaktas. Eftersom upphovsrätten tillfaller skaparen av verket 
kan det anses att rätten till verket finns där upphovsmannen har sin hemvist. Om detta 
antagande stämmer, borde i stället för vad som sades i stycket ovan, skadan anses ha 
uppkommit i upphovsmannens land då upphovsrätten finns där. 

Man kan ställa sig frågan om skada kan uppkomma utanför en bestämd sfär. Om detta 
skulle kunna ske, innebär det i de fall rörande upphovsrätt som inte är en materiell 
rättighet utan en immaterialrätt, att skadan skulle uppkomma från ingenstans. Om detta 
vore en möjlighet, hur bestämmer man var gränsen på upphovsmannens sfär går? Det 
hela skulle resultera i en lång och tidskrävande process, bara för att bestämma var 
gränsen går. I stället bör man tolka det som i stycket ovan. Att skadan uppkommer i det 
land där upphovsmannen har sin hemvist. 

Vad man i grunden vill undvika är att olika länders lagar kan bli tillämpliga vid en 
eventuell tvist. Det man försöker uppnå med förordningen är förutsägbarhet för vilket 
lands lag som skulle bli tillgänglig. Kravet på förutsägbarhet uppfylls oavsett om man 
låter upphovsmannens lands lag bli tillämplig eller piratkopierarens lands lag. Det som 
kan styrka upphovsmannens lands lag är hans ställning i förhållande till piratkopieraren, 
dels beroende på att han troligtvis är omedveten om piratkopieringen, dels på att 
förutsägbarheten ur upphovsmannens synvinkel minskar om man följer piratkopierarens 
lands lag. 
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Om man skulle gå på piratkopierarens lands lag skulle man inbjuda till fenomenet forum 
shopping som togs upp ovan. Detta var ett problem man ville bli av med, inte 
uppmuntra till. Anledningen är att skadan sker där piratkopieraren skickar filer ifrån, 
och på så sätt skulle denne kunna lägga upp en server i ett land som har en mild 
upphovsrättslagstiftning, och därmed undkomma eller mildra skadeståndet. 

Mot bakgrund av vad nyligen sagts bör man tillämpa upphovsmannens lands lag då det 
motverkar forum shopping, vilket var något kommissionen diskuterade att man ville 
undvika från början. Men även att man uppnår förutsägbarhet, inte minst från 
upphovsmannens sida som är den skadelidande. Man bör ha i åtanke att det inte är för 
att ge upphovsmannen den mest gynnsamma behandlingen, utan det är för att uppnå den 
förutsägbarhet som eftersträvats. Visserligen skulle upphovsrättsinnehavaren kunna 
flytta runt tills han hittar och bosätter sig i ett land där han tjänar mest på lagstiftningen, 
då immaterialrätten skiljer sig mellan länder. Men man får göra antagandet att ett 
boende är en plats man bor en längre tid på, dels på grund av den ekonomiska 
uppoffring man gör då man köper hus/lägenhet, dels på grund av tryggheten i att ha ett 
boende som är fast.  
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5 Slutdiskussion 
 

 

I följande och slutliga kapitel kommer läsaren att ges ett förslag på hur en tvist 
som berör utomobligatoriskt skadestånd, genom tillämning av Rom II-
förordningen, kan komma att bedömas. Det är inte sakfrågan som behandlas utan 
hur en domstol eventuellt skulle ställa sig till uttrycket ”den ort där skydd 
påkallas”. 

 

 

Genom diskussionen i föregående kapitel visas att det inte endast finns ett enda sätt till 
hur man ska bedöma var skadan har skett. Genom att man vill uppnå förutsägbarhet 
krävs det att man går på samma linje varje gång. Detta måste ställas i relation till både 
käranden och svarandens intressen. Svarandens intresse är att välja en lag, som 
minimerar skadeståndet och eventuellt friar från intrång. Kärandens intresse är att få ut 
så mycket som möjligt i skadestånd. 

Rom II-förordningens uppgift är inte att reglera de immateriella rättigheterna och 
därmed eliminera de skillnader som fortfarande förekommer mellan länderna inom EU. 
Dess uppgift är att reglera vilket lands lag som ska bli tillämplig vid utomobligatoriskt 
skadestånd. Eftersom förordningen ej trätt i kraft än, finns det inte heller något 
avgörande som kan vägleda till hur man i fortsättningen ska bedöma uttrycket ”där 
skydd påkallas”. 

I rättsfallet som presenterades i kapitel 4, där det tvistades kring domstols behörighet 
vid utomobligatoriskt skadestånd, skulle man kunna dra analoga slutsatser och försöka 
att komma fram till vilket lands lag som ska vara tillämplig vid utomobligatoriskt 
skadestånd. Då val av domstol i rättsfallet ovan berörde uttrycket ”den ort där skadan 
inträffade” och val av lag i Rom II-förordningen berör uttrycket ”det lands lag där skydd 
påkallas”, skulle man kunna tänka sig att dessa likställdes. 

Båda berör nämligen en plats där skadan har skett. Då det inte finns något avgörande än 
från det sistnämnda skulle man kunna tillämpa det förstnämna analogt. Resultatet då 
man avgör ”det lands lag där skydd påkallas”, skulle kunna innebära att man går dels på 
det lands lag där upphovsmannen har sin hemvist, dels de länder där piratkopierarna 
verkar. Anledningen skulle vara att man tolkar upphovsmannens hemvist som den ort 
där skadan uppkom. Man skulle även kunna tänka sig en tolkning på så sätt att 
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upphovsmannen kan välja det lands lag där han har givit ut/publicerat sitt 
upphovsrättsliga material. Detta likställs med de länder där tidningsexemplaren spridits 
i rättsfallet ovan. På motsvarande sätt kan man dra paralleller från den plats där den 
kausala händelsen inträffade till piratkopierarnas lands lag. Tolkningen skulle vara att 
piratkopierarna utövar den kausala händelsen, och på så sätt skulle det landets lag bli 
tillämplig. 

Hur pass väl detta resonemang överensstämmer med förutsättningen om förutsägbarhet 
är svårt att uttala sig om. Man kan tänka sig att om upphovsmannen kan välja den lag 
som passar honom bäst, försvinner förutsägbarheten för svaranden. Eftersom man vill 
uppnå en rättvis gränsdragning mellan de bådas intressen är detta troligtvis ingen bra 
utgång i ett mål. 

Då förutsägbarheten var ett av de viktigaste argumenten, jämte en rättvis gränsdragning 
mellan svarandens och kärandens intressen, bör utgången i ett mål i stället röra sig åt ett 
håll som inte innebär ovisshet för någon av parterna. Detta skulle kunna uppnås genom 
att man antingen alltid går på svarandens eller kärandens lands lag. Det är därför viktigt 
att uttrycket ”där skydd påkallas” reds ut. Oavsett vilken av parternas lands lag man 
väljer att gå på, kommer resultatet att bli avgörande. Det viktiga är att man är 
konsekvent. 

Man skulle kunna tillämpa avgörandet från REG s. I-415 analogt, men det är inte något 
man bör göra i detta fall. Orsaken är att dels minskar förutsägbarheten om 
upphovsmannen har rätt att välja vilket lands lag han vill tillämpa, dels kan han välja 
det lands lag som ger honom det förmånligaste utfallet. 

Än en gång måste påpekas att det är upphovsmannen som står för innovationen. Om de 
rättsliga reglerna inte är tillräckligt tillfredsställande kan nyskapande minska och till slut 
upphöra helt. Det skulle kunna vara en börda att sätta sig in i nya rättssystem, och det 
tar även tid och pengar. För att göra det aningen mer tillfredsställande för 
upphovsmannen skulle man kunna gå på dennes lands lag. På så sätt vet han vilket 
regelverk som blir tillämpligt, nämligen sitt lands lag. Det ska dock betonas att detta 
möjligtvis inte är det mest tillfredsställande för upphovsmannen, då det finns risk att 
dennes lands immaterialrätt är mindre gynnande för honom än vad piratkopierarnas 
lands immaterialrätt är. Anledningen till att man skulle kunna välja detta spår är 
förutsägbarheten. 

Efter att ha vägt och jämfört sidorna mot varandra, kan man försöka ge ett svar på vilket 
lands lag som ska bli tillämplig på en utomobligatorisk förpliktelse till följd av ett 
upphovsrättsintrång. Även om man kan anse att upphovsmannen måste få det mest 
förmånliga för att det är denne som står för innovationerna, går det inte att bortse ifrån 
uttrycket den ort där skadan har skett. Eftersom skyddet är universellt går det inte lika 
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lätt att konstatera var skadan har skett som i de fall där immaterialrättsskyddet är 
registrerat. Trots detta får man ändå anse att skadan sker på den plats där intrånget sker, 
nämligen både hos fildelaren och filmottagaren. Detta betyder att man går på fildelarens 
lands lag i ett mål mot denne samt filmottagarens lands lag i ett mål mot denne. 

Utgången i första målet som avgörs efter det att förordningen trätt i kraft kommer med 
stor sannolikhet vara avgörande för hur domstolar i framtiden ska tolka artikelns 
lydelse. Innan dess är det svårt att avgöra hur domstolen kommer att resonera. Det enda 
man kan göra är att spekulera, och med ett bra resonemang komma fram till hur 
avgörandet skulle kunna utfalla. 
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Bilaga 1 – Utdrag ur URL 
 

”53 § Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar 
åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna 
upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller 
mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter 
eller fängelse i högst två år. 
   Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet 
eller av vilket exemplar har överlåtits med upphovsmannens samtycke, skall 
inte dömas till ansvar, om förlagan för kopieringen inte används i 
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och han eller hon inte 
utnyttjar framställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än 
sitt enskilda bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i 
digital form av en offentliggjord sammanställning i digital form skall under 
de förutsättningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar. 
   Vad som sägs i första stycket gäller också, om någon till Sverige för 
spridning till allmänheten för in exemplar av verk, där exemplaret 
framställts utomlands under sådana omständigheter att en sådan 
framställning här skulle ha varit straffbar enligt vad som sägs i det stycket. 
   Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte dömas till 
ansvar för intrång som omfattas av förbudet. 
   För försök eller förberedelse till brott som avses i första och tredje 
styckena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2005:360).” 

 

”53 b § På yrkande av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller av 
den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får domstolen vid 
vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär 
intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden. 
   Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång 
eller överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, 
förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att 
fortsätta med åtgärden, eller medverkan till den, förringar värdet av den 
ensamrätt som upphovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för 
tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. 
Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra 
sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada. 
   Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer 
säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar 
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom 
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § 
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har 
godkänts av svaranden. 
   När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats 
enligt andra stycket fortfarande skall bestå. 
   I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i 
fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i 
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rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. 
rättegångsbalken. 
   Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I 
samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud. Lag 
(2005:360).” 

 

”54 § Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra 
stycket utnyttjar ett verk skall till upphovsmannen eller hans rättsinnehavare 
betala ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet. 
   Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning även utgå för 
annan förlust än uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annat förfång. 
   Den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar åtgärd, som 
innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §, skall ersätta upphovsmannen 
eller hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat förfång av åtgärden. 
   Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i 
samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder 
12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet. Lag (2005:359).” 
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Bilaga 2 – Utdrag ur Rom II-förordningen 
 

”Artikel 2 – Tillämpning av lagen i en icke-medlemsstat 

Den lag som anvisas i denna konvention skall tillämpas även om det är 
lagen i en ickemedlemsstat.” 

 

”Artikel 3 – Huvudregel 

1. På en utomobligatorisk förpliktelse tillämpas lagen i det land där skadan 
uppkom eller kan uppkomma, oavsett i vilket land den skadevållande 
händelsen inträffade och oavsett i vilket land eller vilka länder följdskador 
uppkom. 

2. Om den person vars ansvar görs gällande och den skadelidande hade sin 
vanliga vistelseort i samma land vid den tidpunkt då skadan uppkom, skall 
dock lagen i det landet tillämpas. 

3. Oavsett punkterna 1 och 2 skall, om det framgår av de samlade 
omständigheterna att den utomobligatoriska förpliktelsen har väsentligt 
närmare anknytning till ett annat land, lagen i det landet tillämpas. En 
väsentligt närmare anknytning till ett annat land kan särskilt grundas på ett 
tidigare rättsförhållande mellan parterna, såsom ett avtal som har en nära 
anknytning till den utomobligatoriska förpliktelsen i fråga.” 

 

”Artikel 8 – Immaterialrättsintrång 

1. På en utomobligatorisk förpliktelse till följd av ett immaterialrättsintrång 
tillämpas lagen i det land där skydd påkallas. 

2. På en utomobligatorisk förpliktelse till följd av intrång i ett enhetligt 
industriellt rättsskydd, som gäller i hela gemenskapen, skall den relevanta 
gemenskapsförordningen tillämpas. På alla frågor som inte regleras i den 
förordningen tillämpas lagen i den medlemsstat där intrånget har skett.” 
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