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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar rättsfrågor om jurisdiktion i samband med känneteckensintrång i öppna

nätverk. Problemet ligger huvudsakligen i att det gränslösa Internet och dess elektroniska

karaktär ändrar förutsättningarna att kunna föra ett traditionellt resonemang avseende var olika

företeelser äger rum. En ny miljö måste infogas i ett regelverk, den internationella privaträtten,

som inte är anpassat för informationsteknologins särdrag.

Jurisdiktionsfrågor ställs på sin spets då rättsförhållanden på Internet är under bedömning.

Med traditionella medier har det varit relativt lätt att avgöra huruvida handlingar företagits inom

eller utom ett lands territorium eller vilken effekt de haft inom territoriet. På Internet är denna

bedömning överlag mycket svårare och ibland omöjlig att genomföra. Frågan är om

domstolarna bör lämna de traditionella anknytningsfaktorerna eller försöka tillämpa dem på

nya förhållanden för vilka de kan tyckas olämpliga.

Vidare kompliceras rättsfrågan ytterligare i fall då jurisdiktionsfrågan skall bedömas för tvister

rörande intrång i ensamrätt till kännetecken. Varukännetecken och näringskännetecken uppnår

immateriellt skydd i varje land för sig. Den immateriella rättigheten betraktas som en rättighet

knuten till en viss geografisk marknad eller en viss jurisdiktion. Frågan är huruvida

kännetecknens förekomst i ett globalt nätverk påverkar jurisdiktionsfrågan. Rättsläget är inte

klarlagt i alla avseenden.

Av framställningen kommer att framgå att traditionella internationellt privaträttsliga regler

mycket väl kan tillämpas för att avgöra jurisdiktionsfrågan i samband med rättsförhållanden på

Internet. Emellertid är tillämpningssvårigheterna markanta vilket lett till vitt skilda åsikter och

domstolsavgöranden. Rättsfrågans relativa ungdom leder, i brist på auktoritativ vägledning, till

att det förekommer en kaotisk flora av argumentering. Det gör emellanåt studien i ämnet

komisk men samtidigt idérik och upphovsgivande till eget kritiskt tänkande.
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1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet är att behandla rättsfrågor om jurisdiktion i samband med känneteckensintrång i öppna

nätverk. I viss utsträckning skall även lagvals- och verkställighetsproblem behandlas.

1.2 Problemformulering och avgränsning

Känneteckensintrång i öppna nätverk är ett relativt nytt fenomen vars omfattning ännu inte

torde vara helt lätt att överblicka. Många rättighetsinnehavare är inte medvetna om de intrång

som förekommer eller underlåter att vidta åtgärder trots vetskap. Ökad användning av Internet

medför även ökat missbruk, särskilt i de fall då syftet är kommersiellt och inte bara informativt.

Teknikutvecklingen kan inom en snar framtid skapa nya sofistikerade möjligheter att utnyttja

andras kännetecken. Inledningsvis skall därför redogöras för en del av de intrång och problem

som förekommer idag. I viss mån skall intrången kommenteras materiellt men det utgör inte

syftet med uppsatsen.

Ett aktuellt problem är hur ett känneteckensintrång i ett öppet nätverk skall beivras. Det

traditionella sambandet mellan jurisdiktionen och en stats territorium passar mindre väl in på

aktiviteter på Internet. Synsätten varierar från att hävda att en aktivitet på Internet sker i alla

stater och att den inte sker i någon stat överhuvudtaget, d v s att Internet utgör en jurisdiktion

för sig själv, laglös eller självreglerande. Det sistnämnda alternativet förefaller orimligt.

Problemet är således att fastställa en behörig domstol för ett visst intrång. Följdproblem till

jurisdiktionsfrågan är lagvals- och verkställighetsfrågor som också skall behandlas i viss

utsträckning. I den mån de sammanhör med jurisdiktionsfrågan är syftet med uppsatsen att

behandla dem. Jurisdiktionsfrågorna utgör huvudföremålet för framställningen. Med anledning

av rättsområdets tillämpning på nya förhållanden kommer framställningen emellanåt att vara

spekulativ. Stundom bör framställningen därför betraktas som uttalanden de lege ferenda.
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Som titeln antyder behandlas företeelser i nätverk som är allmänt tillgängliga, öppna nätverk.

Främst avses Internet men framställningen kan även tillämpas på nätverk som är av samma

natur som Internet. Vidare avser framställningen främst den del av Internet som omfattas av

World Wide Web, d v s webbsidor. Andra delar av Internet som e-post, diskussionsgrupper

och filöverföring är inte förknippade med känneteckensintrång i samma utsträckning varför en

speciell bedömning av dem lämnas åsido. De delarna är dessutom oftast inte att betrakta som

allmänt tillgängliga, vilket medför att även intrångsfrågan marginaliseras. Internets olika delar

kan dock vara intimt sammankopplade varför en åtskillnad inte alltid är lämpad. Tanken är

därför att framställningen skall omfatta i princip alla fall av känneteckensintrång oberoende av

teknisk definition. Den internationella privaträttens karaktär medför vidare att det är företeelser

i globala nätverk som är föremål för uppsatsen. Framställningen tar främst sikte på

kommersiella förhållanden.

1.3 Metod

Arbetssättet för denna uppsats utgår från sedvanlig juridisk metod. Gällande rätt fastställs

genom den rättsdogmatiska metoden att läsa traditionellt material på ett teleologiskt sätt. Det

använda traditionella materialet består av lagar, förarbeten, rättsfall och doktrin (juridisk

litteratur och debattmaterial från tidningar och tidskrifter). Till följd av Sveriges medlemskap i

EU är även EG-rättsligt material använt. Eftersom EG-rätten nu är en integrerad del av de

svenska rättskällorna betraktas även den som traditionellt material. Då stora delar av det

immaterialrättsliga regelverket baserar sig på internationella traktat är även folkrätten i dessa

delar av betydelse. Ur använd doktrin kan nämnas författarna Michael Bogdan som tungt

vägande inom internationell privaträtt och Ulf Bernitz avseende immaterialrätt. Utländsk

litteratur har använts för att belysa särskilt de amerikanska aspekterna, som av naturliga skäl är

viktiga. Målet har varit att använda så aktuell litteratur som möjligt. Huvuddelen av materialet

är skrivet under 1998 och 1999 men det utländska materialet är främst från 1997 vilket inte är
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helt tillfredsställande. Även praxis på området är sparsam men de viktigaste avgörandena

kommer att behandlas. Amerikansk rättspraxis hittas med fördel på Internet.1

Använt material som inte kan betraktas som traditionellt är material med Internet som

ursprung. Det torde numera vara naturligt att använda sådant material särskilt med tanke på

ämnets karaktär. Föreläsningsmaterial från specialkursen Kommersiell IT-rätt på Juridiska

fakulteten vid Lunds universitet är också använt.

1.4 Forskningsläge

Den tekniska utvecklingen för nätverk och informationsteknologi går i ett rasande tempo. Det

påstås att bara inom ett par år kommer tjänster och möjligheter att finnas som idag inte kan

förutses. Med andra ord finns det inga gränser för teknikens möjligheter. Hela

informationsteknologin som företeelse är mycket visionär. Redan idag är utbudet av

informationsteknologiska tjänster radikalt utvecklat jämfört med för ett par år sedan. Rättsliga

analyser av dessa företeelser kan bara ta i beaktning det dagsaktuella läget och redan då har

man blivit akterseglad av tekniken. Analyserna kan därför mycket snabbt bli inaktuella. Det

kan därför vara olämpligt att knyta an till tekniska faktorer då rättsläget analyseras.

En omfattande forskning kring det juridiska rättsläget i samband med den nya tekniken är

etablerad världen över. En del monografier inom rättsområdet är centrala men p g a den

snabba utvecklingen är artiklar i relevanta tidskrifter särskilt intressanta inom IT-juridiken då

de kan möta utvecklingen snabbare och behandla avgränsade problem. Den förhållandevis

stora osäkerheten kring rättsläget medför att vitt skilda åsikter och bedömningar görs

beträffande samma företeelser. Det råder en viss accepterad frihet att komma med emellanåt

ganska radikala förslag på hur olika juridiska problem förknippade med informationsteknologi

skall lösas. Den normlösa kultur som existerar inom Internetkretsar smittar av sig även på

                                                
1 En utmärkt guide till amerikanska källor rörande Cyberspace Law tillhandahålls på Internet av The John
Marshall Law School, Chicago. Se <http://www.jmls.edu/cyber/index/index.html>. Dessvärre krävs oftast
tillgång till Lexis eller Westlaw för att materialet skall bli åtkomligt.
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analyser av företeelser på Internet. Därför kan det vara nödvändigt att inta en mer kritisk

hållning i förhållande till källmaterialet.

Att söka ledning i amerikansk rättspraxis och doktrin är naturligt dels p g a att Internets

utveckling kommit längst där och dels för att mellandelstatliga jurisdiktionsfrågor tillhör

vardagen. Det relativt rikliga materialet i form av rättsfall och rättsvetenskap gör också att

USA fungerar som vägledare. I ett internationellt perspektiv är dock Sverige relativt långt

framme vad gäller rättsvetenskap. Svenskt material används för svenska förhållanden i största

möjliga mån. Det råder dock brist på vägledande rättsfall från svenska domstolar.
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2 Känneteckensrätt

2.1 Inledande kommentar

Varukännetecken är i dagens samhälle av stor kommersiell betydelse. De kan representera

stora värden och bevakas därför intensivt av sina innehavare. Kännetecken kan sägas utgöra

länken mellan producenten och konsumenten. Viktigt att notera är att känneteckensrätten även

omfattar tjänster.2 Avsnittet skall beskriva en del om varumärkesintrång i öppna nätverk,

främst nätverksspecifika tillvägagångssätt. Intrången skall inte bedömas materiellt i större

omfattning då det inte är syftet med arbetet.

2.2 Internationell reglering

2.2.1 Allmänt

Immateriella rättigheter existerar i en kontext där det internationella inslaget är av stor

betydelse. Ett system där immateriella rättigheter skyddas även utanför ursprungslandet har

länge erkänts som nödvändigt. Konventionerna som reglerar immaterialrätten internationellt har

blivit reviderade i omgångar men härstammar från senare hälften av 1800-talet. Fortfarande

återstår mycket arbete och många hinder främst p g a motsättningar mellan i- och u-länder och

den snabba teknikutvecklingen. Av betydelse för denna framställning är den del av

immaterialrätten som sammanfattas under begreppet känneteckensrätt som omfattar

varumärkes-, firma-, namn- och marknadsrätt. Känneteckensrätten är ett rättsskydd för

individualiseringsmedel. Främst varumärkes-, firma- och marknadsrätt är av betydelse i

föreliggande sammanhang. Namnrätten lämnas åsido då den är av liten betydelse för

framställningens kommersiella inriktning.

                                                
2 1 § 3 st VmL.
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2.2.2 Konventionsprinciper

Varumärkesrätten behandlas av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1883

(artiklarna 6 och 6 bis – 6 septies) men de grundläggande principerna är gemensamma för den

internationella immaterialrätten. Således gäller de även för Bernkonventionen från 1886 som

behandlar upphovsrätt.

De stater som är konventionsstater bildar en s k union för ändamålet med konventionen.

Territorialitetsprincipen eller självständighetsprincipen innebär att en stats nationella

lagstiftning endast gäller inom den statens territorium och att skyddet uppkommer i varje land

för sig. Skyddet i en stat är inte beroende av skyddet i en annan stat och vice versa.

Konventionen uppställer minimikrav beträffande skyddsnivåerna som den nationella

lagstiftningen måste uppfylla, vilket har lett till en i hög grad uniform immaterialrätt i

unionsstaterna. Den fundamentala principen om nationell behandling medför att det inte får

förekomma någon diskrimminering p g a nationalitet inom unionen. Rättssubjekt från andra

konventionsstater åtnjuter således minst samma skydd och har tillgång till samma rättsmedel

som statens egna rättssubjekt.3 Till skillnad från vad som gäller för upphovsrätt saknar

Pariskonventionen ett förbud mot formalitetskrav. Det följer av att erhållande av skydd av

varumärke, firma, patent m m genomgående varit föremål för rigorösa formalitetskrav, t ex

registrering. Vidare gäller konventionsprioritet, enligt artikel 4 Pariskonventionen,

innebärande att en ansökande ges företräde i sex månader från första ansökan,

prioritetsfristen, för registreringar av varumärke i andra konventionsstater.

Sverige är genom EU också bundet av TRIPs-avtalet, som tillkommit inom ramen för WTO.

Avtalet har idag nästan global omfattning och har växt fram p g a svårigheter och brister inom

WIPO-samarbetet. WIPO administrerar Paris- och Bernkonventionerna. Det uppställer ett

förhållandevis rigoröst regelverk kring omfattningen av medlemsstaternas immaterialrättsliga

skydd. Materiellt är de kraven högre än de som ställs i Paris- och Bernkonventionerna.

Principen om nationell behandling utvidgas till mest-gynnad-nations-behandling innebärande

                                                
3 Koktvedgaard och Levin 1997 s 35 ff och Bernitz m fl 1998 s 8.
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att en förmån, avseende immaterialrättsligt skydd, beviljad till något av annat medlemslands

rättssubjekt i princip även måste beviljas alla andra medlemsländers rättssubjekt. I det

sammanhanget bör observeras EG-rättens generella förbud mot diskrimminering p g a

nationalitet inom EU i artikel 6 Romfördraget.4

Internationella konventioner utgör inte utan implementering gällande rätt i Sverige. Om TRIPs-

avtalets bestämmelser kan ha direkt effekt genom EG-rätten är inte klargjort men EG-

domstolen har ansett sig behörig att meddela förhandsavgörande.5 Svenska bestämmelser,

som tillkommit till följd av konventioner, förutsätts överensstämma med de konventioner på

vilka de baseras. Vid tolkningen av bestämmelserna tillämpas därför en fördragskonform

tolkning.6

2.2.3 Pariskonventionen kontra varumärkeslagen

Beträffande varumärkesrätten gäller inte den strikta territorialitetsprincip som är fallet för

övriga immaterialrätter. Ensamrätt till ett varumärke skall respekteras också utanför den stat

som meddelat varumärket. Det framgår av 14 § 1 st 7 p VmL att ett varumärke inte får

registreras om det är förväxlingsbart med varukännetecken som används av annan. Det krävs

dock ond tro hos sökanden för att hinder skall föreligga, vilket i och för sig torde vara svårt att

visa. Om varukännetecknet är notoriskt känt föreligger hinder redan genom artikel 6 bis

Pariskonventionen och 2 § VmL (inarbetningsskyddet). Även om varumärket inte är notoriskt

känt är det, enligt 14 § 1 st 7 p VmL, tillräckligt att det av omständigheterna framgår att

sökanden hade vetskap om varumärket för att hinder skall föreligga. Således går VmL längre

än förpliktelsen enligt Pariskonventionen. Därmed kan sägas att en universalitetsprincip, om än

begränsad, gäller inom den svenska varumärkesrätten. Ett patentskydd i Frankrike hindrar

däremot inte att någon annan utnyttjar uppfinningen i Sverige. Sålunda gäller i patentfallet en

strikt territorialitetsprincip.7 Effekten av den svenska bestämmelsen skall inte överdrivas. Syftet

                                                
4 Artikel 12 enligt Amsterdamfördragets numrering.
5 Hermès International [1998] ECR I-3603.
6 Bernitz m fl 1998 s 9 ff.
7 Koktvedgaard och Levin 1997 s 296.
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med den torde vara att hindra medvetna missbruk. Naturligtvis kan identiska varumärken

mycket väl existera parallellt i olika jurisdiktioner. Utgångspunkten är att ensamrätten är

nationell i den meningen att registrering endast ger skydd i registreringslandet, d v s territoriellt

begränsad.8

2.3 Ensamrätt till kännetecken

2.3.1 Inledande kommentar

Oavsett hur ensamrätt eller skydd för ett visst kännetecken uppstår har innehavaren exklusiv

rätt att använda kännetecknet. Det skall inte närmare diskuteras hur skyddet uppkommer eller

vad som kan åtnjuta skydd men det är på sin plats att nämna något om skyddets omfattning

och innebörd. Som framgår av det följande omfattar skyddet bara vissa kännetecken och viss

användning.

2.3.2 Varukännetecken

Innebörden av skyddet för varukännetecken är att ingen annan än innehavaren får i

näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken, 4 § 1 st VmL. Skyddets

begränsning består i att det endast omfattar kännetecken som är förväxlingsbara med

innehavarens eget kännetecken samt att det bara omfattar viss användning, nämligen

användning i näringsverksamhet. Kravet på förväxlingsbarhet medför att märkeslikheten

måste vara av viss nivå. Enligt 6 § 1 st VmL framgår vidare att det för förväxlingsbarhet i

princip krävs att kännetecknen betecknar varor av samma eller liknande slag. Varuslagslikhet

är inte nödvändig om det är fråga om kännetecken som är väl ansedda, om användningen av

annat liknande kännetecken kan anses medföra snyltning, urvattning eller nedsvärtning av det

väl ansedda kännetecknet, 6 § 2 st VmL (jmf reglerna om otillbörlig marknadsföring). Vid

bedömningen blir helhetsintrycket avgörande, d v s att märkes- och varuslagslikheten inte

bedöms var för sig, den s k produktregeln. Helhetsintrycket omfattar även andra faktorer som

                                                
8 Bernitz m fl 1998 s 6.
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typ av varor, omsättningskrets m m.9 Beträffande användningen av ett varukännetecken

framgår av 4 § VmL att i princip all användning i näringsverksamhet av förväxlingsbart

varukännetecken omfattas av ensamrätten. All privat användning faller således utanför

ensamrätten. Vidare skyddar ensamrätten bara kännetecknets funktion att särskilja varor och

tjänster, varför t ex ett känneteckens användning som enbart prydnad faller utanför. Om det

finns ett befogat intresse av att använda annans kännetecken kan det vara tillåtet, t ex i

jämförande reklam, men det får inte leda till vilseledande angående produktens kommersiella

ursprung.10 Avgörande är således hur ett varumärke används på Internet. Ensamrätten

konsumeras efter att en produkt, ett exemplar, frivilligt satts i omlopp på marknaden. Det

exemplaret kan därefter säljas vidare under samma kännetecken.11

I detta sammanhang bör erinras om ensamrättens territoriella begränsning. Ett svenskt

varumärke ger endast ensamrätt i Sverige och hindrar således inte någon från att använda

förväxlingsbart kännetecken i utlandet. Däremot kan import av sådana förväxlingsbara

produkter hindras av innehavaren till det svenska kännetecknet. Om innehavaren av

kännetecknet även är innehavare av samma kännetecken i exportlandet blir saken något mer

komplicerad. Inom EU och EES anses ensamrätten konsumerad för hela den inre marknaden

varför parallellimport inte kan förhindras från ett annat EU-land. Sverige har länge tillämpat

principen om global konsumtion innebärande att känneteckensinnehavaren inte kan förhindra

parallellimport av produkter som innehavaren frivilligt fört ut på världsmarknaden, oavsett om

exportlandet är ett EU/EES-land eller annat land. Nyligen har denna princip blivit

omkullkastad beträffande produkter parallellimporterade från länder utanför EU. EG-

domstolen fastslog nämligen principen om regional konsumtion.12 Produkter som frivilligt förts

ut på en marknad annan än den inre marknaden konsumerar inte ensamrätten avseende de

produkterna på den inre marknaden. En varumärkesinnehavare i ett EU-land kan således

förhindra parallellimport till den inre marknaden av produkter som denne själv primärt fört ut

                                                
9 Bernitz m fl 1998 s 184 f.
10 Begreppen ”jämförande reklam” och ”vilseledande angående produkters kommersiella ursprung” är
främst tillämpliga inom marknadsrätten. Emellertid är en diskussion kring dem relevant även beträffande
innebörden av varumärkesrätten.
11 Bernitz m fl 1998 s 191 f.
12 Silhouette v Hartlauer [1998] ECR I-4799.
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på marknader utanför den inre marknaden. Däremot uppstår viss inkonsekvens genom att

EFTA-domstolen har godkänt principen om global konsumtion beträffande EES-länder

utanför EU.13

2.3.3 Näringskännetecken

En näringsidkare bedriver sin verksamhet under en benämning, kallad firma, 1 § 1 st FL.

Firma registreras eller inarbetas och kan sägas utgöra kännetecknet för rörelsen. Även andra

kännetecken, sekundära kännetecken, kan inarbetas eller användas för att beteckna rörelsen.

Gemensamt kallas de för näringskännetecken, 1 § 2 och 3 st FL. Firma avser det fullständiga

rörelsenamnet medan en firmadominant betraktas som ett sekundärt kännetecken och måste

således inarbetas för att uppnå skydd. Endast näringsidkare kan åtnjuta skydd för sin firma

och även om inarbetning är möjlig är registrering av firma obligatorisk för de viktigaste

associationsformerna.

Skyddets omfattning är i princip identiskt med det för varukännetecken. Det krävs

särskiljningsförmåga för att firma skall få registreras, 9 § FL. Annan än innehavaren får inte

använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken, om det inte kan visas att

innehavaren inte kan lida skada därav, 3 § FL. Skaderekvisitet torde kunna leda till intressanta

bedömningar, särskilt i nätverkssammanhang t ex då utländska webbsidor är under

bedömning.14 Beviskravet är således högt ställt eftersom svaranden måste visa att det inte

föreligger risk för skada för att dennes användning av förväxlingsbart näringskännetecken skall

vara tillåten. Skada anses föreligga då ekonomisk olägenhet uppstår, om än bara tillfälligt.15

Något skaderekvisit finns inte för inarbetade näringskännetecken, 3 § 2 st FL. Å andra sidan

gäller precis som för varukännetecken att förväxlingsbarhet i princip bara anses uppstå

avseende verksamhet av samma eller liknande slag, 6 § 1 st FL. Undantag i det avseendet

gäller beträffande väl ansedda näringskännetecken då användning av ett liknande kännetecken

skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets

                                                
13 Mag v California Trading, Report of the EFTA Court 1997 s 129, case E-2/97.
14 Se nedan avsnitt 2.4.2.2.
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särskiljningsförmåga eller anseende, 6 § 2 st FL. Om ett näringskännetecken, eller

varukännetecken, förlorar sin särskiljningsförmåga upphör samtidigt det immateriella skyddet.

Fenomenet med förlorad särskiljningsförmåga kallas degenerering och är en hävningsgrund,

25 § 2 st 2 p VmL. Degenerering innebär ofta att varumärket eller firman övergått till att avse

en viss typ av vara eller verksamhet i allmänhet.16 Processen som leder till degenerering kallas

urvattning och kan vara svår att häva då den kan bero på allmänt språkbruk. Särskilt nya

typer av varor, tjänster eller verksamheter som inte har en befintlig benämning riskerar att

drabbas. De som bedriver verksamhet via nätverk bör vara uppmärksamma eftersom tjänster

och verksamheter kan vara av ett helt nytt slag, exempelvis portaler där varumärket har

mycket stor attraktionskraft. Då innehavaren av ett kännetecken har ensamrätt till det har

denne även rätt att förhindra användande som medför urvattning och kan leda till degenerering.

Ett sådant förfarande omfattas av förbud i såväl varumärkes-, firma och marknadsrätten.17

Vidare erhåller en näringsidkare firmarättsligt skydd för dennes släktnamn och samtliga

skyddade varukännetecken, 5 § FL. På motsvarande sätt är en näringsidkare

varumärkesrättsligt skyddad mot att dennes firma, adress eller släktnamn används som

varukännetecken, 3 § 2 st VmL. Det rör sig sålunda om ett korsvis skydd lagarna emellan.18

Sekundära kännetecken åtnjuter inte skydd enligt 3 § VmL men eftersom de ofta fungerar

både som varu- och näringskännetecken torde de om de är inarbetade erhålla skydd enligt

båda lagarna.19

Såväl varumärkesrätten som firmarätten tillämpar tidigaste rättsgrund för att avgöra

företrädesrätt för förväxlingsbara kännetecken, 7 § VmL respektive 7 § FL. Likaså kan

passivitet medföra parallella varukännetecken respektive parallella näringskännetecken, 8 och

9 §§ VmL respektive 8 § FL.

                                                                                                                                              
15 Bernitz m fl 1998 s 206.
16 Essén 1998 s 109 och Bernitz m fl 1998 s 200.
17 Se t ex 6 § 2 st och 11 § VmL, 6 § 2 st FL och 4 § 1 st MFL.
18 Essén 1998 s 21.
19 Bernitz m fl 1998 s 205 ff.
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2.3.4 Otillbörlig konkurrens

2.3.4.1 Allmänt

Både FL och VmL har bestämmelser rörande vilseledande näringskännetecken respektive

varukännetecken. Användning av sådant kännetecken kan förbjudas med vite, 15§ FL

respektive 35 § 2 st VmL. Stadgandena har fått begränsad betydelse då MFL också

förbjuder dylik användning. Den marknadsrättsliga lagstiftningen har en betydande

offentligrättslig karaktär, som i den aspekten syftar till att bl a skapa en sund konkurrens och

att skydda konsumenter. I denna framställning skall fokuseras på den del som sammanfattas

under beteckningen lagstiftning mot otillbörlig konkurrens.20 Den motverkar sådana ageranden

som kan betraktas som ohederliga eller otillbörliga mot andra näringsidkare. Det är sålunda

den kommersiella delen av marknadsrätten. Bestämmelserna tar sikte på situationer då intrång

anses ske i annans ensamrätt.

Till följd av att kännetecken representerar stora värden för innehavaren, i form av s k goodwill,

är det lockande för andra att försöka dra nytta av de positiva värdena för egen vinning. Ett

varumärke kan t ex förknippas med produkter av särskilt god kvalitet eller med god service.

Kännetecken fungerar som identifikationstecken eller särskiljningstecken för varor, tjänster

eller deras kommersiella ursprung. Innehavaren har därför ett intresse av att kännetecknet

fortsättningsvis förknippas med endast innehavaren, att kännetecknets goodwill bibehålls och

att värden som genereras av goodwill förknippat med kännetecknet endast tillkommer

innehavaren. För de ändamålen finns skyddet mot otillbörlig konkurrens.

Reglerna finner man främst i MFL, FHL men också i BrB. Grundprincipen i svensk rätt är att

ren förmögenhetsskada endast är skadeståndsgrundande till följd av kontraktsförhållande eller

brott. Genom den immaterial- och marknadsrättsliga lagstiftningen får den principen anses

övergiven.21

                                                
20 Bernitz m fl 1998 s 222 f.
21 Bernitz m fl 1998 s 227.
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2.3.4.2 Marknadsföring

MFL är uppbyggd kring en generalklausul, 4§ 1 st MFL, som stadgar ett generellt förbud mot

otillbörlig marknadsföring. Till följd av generalklausulens allmänna hållning kan påföljden

primärt endast vara förbud eller vite, och skadestånd först vid överträdelse av förbud, 14, 19

och 29 §§ MFL. Den s k förbudskatalogen (5-13 §§ MFL) innehåller en rad särskilt allvarliga

marknadsföringsåtgärder som alltid är förbjudna. Därav följer att överträdelse direkt kan

medföra, förutom förbud, även skadestånd och marknadsstörningsavgift, 22 och 29 §§ MFL.

Emellertid kan skadeståndansvar bli aktuellt vid överträdelse av generalklausulen utan

föregående förbud. Domstolarna har getts diskretion att utveckla ett sådant ansvar på allmänna

skadeståndsrättsliga principer. Det skulle kunna aktualiseras vid uppenbara fall näraliggande

fall i förbudskatalog t ex i samband med renommésnyltning.22 Tillämpningsområdet för MFL är

begränsat till då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin

näringsverksamhet, 2 § 1 st MFL.

Viktigast i förbudskatalogen är förbudet mot vilseledande reklam, 6 § MFL. Förbudet

omfattar vilseledande påståenden eller framställningar avseende egen eller annans

näringsverksamhet, innefattande produkts egenskaper, ursprung, pris m m samt egna eller

andras kvalifikationer, kännetecken eller andra rättigheter. Här ges sålunda ett gott skydd mot

användning av andras kännetecken. Vidare stadgar 8 § MFL förbud mot vilseledande

efterbildningar då förväxlingsrisk föreligger med annans kända eller särpräglade produkt. Det

torde även kunna omfatta kännetecken. Undantaget är de fall där utformningen endast syftar

till att göra produkten funktionell, 8 § 2 meningen MFL. Plagiatprodukter är ett växande

problem och svårigheten ligger i att skydda kännetecken som är immateriellt oskyddade.

Orsaken till att skydd saknas kan bl a vara bristande särskiljningsförmåga eller avsaknad av

ekonomisk möjlighet till att skydda sina kännetecken.

Grundprincipen i Sverige är att produkter eller kännetecken som inte är skyddade fritt kan

efterbildas. Dock finns det internationellt en strävan mot att försöka hindra notoriskt och

medvetet plagierande, eftersom det medför en systematisk snålskjuts på andras bekostnad. De
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länder, främst kontinentaleuropeiska, som har lagskydd mot plagiering förbjuder inte

företeelsen i sig utan kräver en viss grad av otillbörlighet i förfarandet. Det är således ett

komplement till det immateriella skyddet. Genom 8 § MFL närmar sig Sverige den europeiska

regleringen. Denna utveckling torde fortsätta. Bedömningen gäller inte huruvida intrång skett i

immateriell rättighet utan huruvida det föreligger en efterbildning som är vilseledande.23 Indirekt

blir det emellertid ett ytterligare immateriellt skydd. Det är mycket vanligt att efterbildningar

som är vilseledande samtidigt utgör immateriellt intrång. Bedömningarna sker i princip

oberoende av varandra, i olika forum, vilket medför att näringsidkare som anser sig drabbad

har dubbla processuella möjligheter.24

Flera av de viktiga och erkända otillbörliga tillvägagångssätten ligger under generalklausulen.

Dit hör renommésnyltning och misskreditering utan samband med vilseledande. Alla

förfaranden som strider mot god marknadsföringssed är förbjudna enligt generalklausulen.

Förbudet mot renommésnyltning innebär att en näringsidkare, trots att vilseledande eller

förväxlingsrisk inte är för handen, måste avhålla sig från att på ett långtgående sätt anknyta till

annans välkända kännetecken. Denne ”får inte dra fördel av en annan näringsidkares

verksamhet, varor eller tjänster på ett sätt som är ägnat att snylta på dennes kommersiella

anseende”25. Regeln kan jämföras med skyddet för väl ansedda kännetecken inom

immaterialrätten, 6 § 2 st VmL och 6 § 2 st FL, även om renommésnyltning kan omfatta även

andra situationer. Det sagda innebär inte att konkurrenters kännetecken inte får förekomma

vid marknadsföring. Tvärtom är jämförande reklam tillåten men informationen bör vara

moderat och objektiv.26 Vidare är det inte tillåtet att i marknadsföring lämna uppgift, som

visserligen är sakligt korrekt, som i onödan misskrediterar en annan näringsidkare. Förfarandet

kallas misskreditering eller nedsvärtning och omfattas av generalklausulen såvida det inte

                                                                                                                                              
22 Bernitz 1997 s 111 f och Bernitz m fl 1998 s 230.
23 Bernitz m fl 1998 s 232 f.
24 Bernitz m fl 1998 s 238.
25 Prop 1994/95 s 76.
26 Bernitz m fl 1998 s 241 f.
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samtidigt utgör vilseledande.27 I detta sammanhang bör erinras om vad som sagts ovan om

degenerering och urvattning av kännetecken.28

MFL är tillämplig på all marknadsföring som riktar sig till svensk publik eller den svenska

marknaden, d v s även reklam med ursprung i utlandet omfattas då den distribueras till den

svenska marknaden. Detta kallas för effektprincipen och kan hänföras till Scanoramafallet29.

SAS tidning Scanorama förekom på internationella och svenska flygplan, var skriven på

engelska, hade internationell karaktär och ansågs därför inte utformad särskilt för svensk

publik eller svenska marknaden. MFL var således inte tillämplig. Effektprincipen innebär en

extraterritoriell tillämpning av svensk offentlig rätt varför dess tillämpning lätt leder till konflikt

med annan stats rättskipningsintresse. Överhuvudtaget ger Scanoramafallet föga vägledning

eller klarhet vad gäller effektprincipens tillämpning vilket inte är tillfredsställande. I

nätverkssammanhang blir effekten på den svenska marknaden generellt sett mindre då det inte

är fråga om spridning eller sändning utan snarare hämtning av information. Graden av aktivitet

hos den enskilde användaren blir emellertid avgörande.30

Även om svensk domstol skulle anse sig behörig och tillämpa svensk rätt torde utländska

myndigheter knappast befatta sig med svenska offentligrättsliga intressen.31 Principen kan till

följd av det sagda vara mindre lämpad i nätverksammanhang. Inom EU tillämpas

sändarlandsprincipen för gränsöverskridande television vilket resulterar i att endast

sändarlandets lag blir tillämplig. Åkerman och Thunman menar att den principen är mer lämpad

i nätverkssammanhang.32 Dock kvarstår faktum att en omfattande internationell reglering skulle

behövas för att effektivt komma åt problemet. En EU-reglering är ett steg på vägen men

Internet är ett globalt nätverk. Dessutom är det som nämnts inte fråga om direkt sändning eller

spridning, även om avsikten ofta torde vara att en omfattande spridning skall ske. Carlén-

Wendels är, till förmån för effektprincipen, negativ till sändarlandsprincipen i

                                                
27 Bernitz m fl 1998 s 230.
28 Se ovan avsnitt 2.3.3.
29 MD 1989:6.
30 Den aspekten diskuteras nedan i samband med jurisdiktionsfrågor. Se främst avsnitt 3.3.5 och 3.4.4.
31 Se nedan avsnitt 3.2 och 4.3.
32 Åkerman och Thunman 1997 s 445 ff.
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Internetsammanhang, då den bl a ger incitament till forumshopping. Inom EU tillämpas inte

sändarlandsprincipen inom marknadsrätten, inte heller i samband med gränsöverskridande

television.33

2.3.4.3 Företagshemligheter

Näringsidkare kan besitta know-how som inte går att skydda immaterialrättsligt och som de

därför behåller hemligt. Förenklat kan sägas att denna kunskap eller information, som kan ha

mycket olika karaktär, utgör företagshemligheter. FHL erbjuder skydd för denna typ av

information, skydd mot att den sprids och utnyttjas. Skyddet etableras huvudsakligen

avtalsvägen, genom konkurrensklausuler och lojalitetsplikt, d v s i inomobligatoriska

förhållanden. Denna framställning behandlar utomobligatoriska intrång varför dessa frågor

lämnas därhän. Visserligen behandlar FHL även direkta intrång från utomstående, s k

företagsspioneri, men det torde ha mindre samband med nätverksproblematiken. Dessutom

torde kännetecken sällan utgöra företagshemlighet, då de normalt är avsedda att vara fullt

kända för envar.

2.4 Särskilda aspekter i nätverkssammanhang

2.4.1 Inledande kommentar

Kännetecken används i stor omfattning på Internet. Internet kan till stor del sägas vara ett

informationsmedium eller ett marknadsföringsmedium, även om en betydande och växande

interaktivitet har börjat göra sig gällande. Det är i och för sig utan betydelse. Av betydelse är

att näringsidkare i stor omfattning använder sig av Internet för att nå sin omsättningskrets.

Oavsett om de använder Internet som ett exklusivt medium eller som ett kompletterande har

kännetecken en närmast exklusiv roll i att identifiera näringsidkare eller produkter på Internet.

Naturligtvis är upphovsrättsliga spörsmål centrala då det gäller allt material som finns tillgängligt

på Internet men de frågorna lämnas därhän i denna framställning. Centrala frågor är således

identifiering och sökning på Internet, samt hur kännetecken används i samband därmed.

                                                
33 Carlén Wendels 1997-98 s 886 f.
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Vidare kan innehåll och utformning på webbsidor utgöra intrång i ensamrätt till kännetecken.

Några tekniska aspekter skall presenteras och bedömas översiktligt. Dessutom bör noteras

inkonsekvensen mellan känneteckensrättens territoriella begränsning och kännetecknens

existens i ett globalt nätverk.34

2.4.2 Intrång genom nyttjande av nätverk

2.4.2.1 Allmänt

Tekniken bakom nätverken medför möjligheter till intrång av såväl traditionell art, t ex direkt

användande av annans kännetecken eller utbjudande av liknande produkt, som av

nätverksspecifik art. En del problem kan dock inte klassificeras som intrång utan snarare som

intressekonflikter eller företrädesproblematik till följd av att tekniken och systemet har sina

begränsningar.

2.4.2.2 Domännamn

Användningen av domännamn följer den tekniska utformningen av DNS (Domain Name

System). För att underlätta användning av Internet har det skapats ett system av namnadresser

för att identifiera servrar. En Internetadress består av en toppdomän, en huvuddomän och

eventuellt en eller flera underdomäner. Domänerna åtskiljs av punkter i adressen.

Toppdomäner finns nationella (t ex .se och .nu) och generiska (t ex .com och .org). I princip

står det var och en, som vill ha en Internetadress, fritt att välja under vilken toppdomän denne

vill registrera sin huvuddomän. Valet begränsas av att det endast torde vara intressant att

registrera under nationella toppdomäner i de länder man är verksam och under någon av de

generiska. En del nationella toppdomäner har dock blivit populära och kan betraktas som

generiska i sin funktion, t ex .nu och .tm. Två identiska huvuddomäner kan inte existera under

samma toppdomän. Det rättsubjekt som innehär en huvuddomän disponerar över samtliga

underdomäner till denna. Toppdomäner är olika attraktiva att registrera under och de

                                                
34 Se nedan avsnitt 2.4.3.
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organisationer som handhar registreringen har dessutom olika krav för registrering och olika

system för konfliktlösning. Dessa regler skall dock inte behandlas.

Ett känt problem är fenomenet med ”namenapping”, ”cybersquatting” eller

domännamnsstöld. En del har i olika grad satt i system att registrera attraktiva huvuddomäner

särkilt under toppdomänen .com. När företag och organisationer velat registrera sina

kännetecken som adresser har de funnit att dessa varit upptagna. Det kan naturligtvis även

vara så att adressen varit upptagen p g a att någon annan som också använder kännetecknet

har registrerat det. Den situationen kan inte benämnas domännamnsstöld. Känneteckensrättens

utformning medför att många rättssubjekt kan ha rätt till samma kännetecken till följd av att

kännetecknen representerar olika typer av varor eller tjänster eller att rättigheterna existerar i

olika länder. Däremot finns inte möjlighet att registrera två identiska ordmärkeskännetecken

som huvuddomäner under samma toppdomän. Det kan således mycket lätt uppstå

rättighetskollisioner. I princip gäller, då två rättssubjekt som båda har immateriellt skydd för

identiska kännetecken, att den som först registrerar huvuddomänen får behålla den. Det kan

upplevas otillfredsställande.

Från att endast ha utgjort en identifieringsbrygga mellan människan och datorernas numeriska

adresser, har domännamnet utvecklats till ett identifikationsmedel för

marknadskommunikation. Det finns en intim koppling mellan domännamn och traditionella

kännetecken genom deras funktion att identifiera allehanda varor och tjänster. Den

förhärskande uppfattningen idag torde vara att domännamn har en tydlig marknadsfunktion.

Därmed är inte sagt att domännamn har juridisk känneteckensstatus.35 Klart är att enbart

registrering av domännamn inte medför immaterialrättsligt skydd. Reglerna är inte

sammankopplade bortsett från att registrering under toppdomänen .se kräver ett

bakomliggande rättsförhållande, nämligen registrerad firma.36 Därför uppstår skydd för

domännamn under toppdomänen .se genom att de är firmaregistrerade. Inarbetning av ett

domännamn som varumärke är möjlig oavsett vilken toppdomän som används. Toppdomänen

                                                
35 Pawlo 1998 s 146 ff.
36 NDRs Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”, p 1 och 2.
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i sig erhåller dock inget skydd. Även registrering av ett domännamn som varumärke är möjlig

men med disclaimer för den del som utgörs av toppdomänen.37 Det är en god idé att så fort

som möjligt registrera sitt domännamn också som varumärke. Risk föreligger annars för att

annan hävdar bättre rätt till domännamnet innan det blivit inarbetat. Det spelar ingen roll för

den immaterialrättsliga intrångsbedömningen om de kolliderande domännamnen är registrerade

under olika toppdomäner. Toppdomänernas skilda regler för registrerbarhet är oväsentliga för

känneteckensrätten. Vad som är av betydelse är den faktiska användningen och om

förväxlingsrisk föreligger.38 Även en skadebedömning kan bli aktuell, 3 § FL (se ovan avsnitt

2.2.2).

Det står idag klart att användning av domännamn kan utgöra intrång i annans rätt till

kännetecken. Eventuellt är det nödvändigt, för att intrång skall anses föreligga, att

användningen är kombinerad med visst innehåll på webbsidan eller annat tekniskt förfarande

(se nedan 2.4.2.3 och 2.4.2.4). I fallet Zewillis39 ansåg Københavns byret att Zewillis, som

hade registrerat en mängd domännamn under toppdomänen .com och bjöd ut dem för

försäljning, inkräktade på ett i Danmark, USA och många andra länder registrerat och

inarbetat varumärke. Rätten undviker dock, genom hänvisning till allmänna rättsgrundsatser, att

bedöma huruvida registrering av domännamn i sig utgör varumärkesintrång.40 I ett engelskt

fall41 fastslog Court of Appeal att registrering av välkända kännetecken, som domännamn, av

annan än känneteckensinnehavaren utgör vilseledande och renommésnyltning (tort of passing

off)42, eftersom otillbörliga associationer med annans goodwill uppstår. Verksamhet som går

                                                
37 Pawlo 1998 s 148 f.
38 Pawlo 1998 s 150 f.
39 Beologic A/S mod Dennis Willard Zewillis, Københavns byret afdelning H, sag nr 1583/97.
40 Pawlo 1998 s 153 f.
41 Brittish Telecommunications et al v. One in a Million [1998] 4 All E.R. 476, Court of Appeal (Civil
Division), July 23, 1998.
42 Passing off beskrivs som ”Conducting a business in a manner that misleads the public into thinking that
one´s goods or services are those of another business. The commonest form of passing off is marketing
goods with a design, packaging or trade name that is very similar to that of someone else´s goods. It is not
necessary to prove an intention to deceive; Innocent passing off is actionable.” (Butler, B m fl (red),
Oxford Dictionary of Finance and Banking, 2 uppl, Oxford University Press, Oxford 1997).
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ut på att bjuda ut sådana domännamn till försäljning, drar otillbörlig fördel av kännetecknets

goodwill och är skadlig.43

Även i USA har domännamnsanvändning ansetts vara användning i näringsverksamhet (use in

commerce) då fråga varit om cybersquatting44 eller användning i politiskt, religöst eller

samhälleligt syfte45. Intrång har sålunda ansetts föreligga även då användningen inte är kopplad

till en vara eller tjänst, emellanåt endast till följd av det faktum att varumärket registrerats i

domännamnsregister. Denna utveckling i USA har inneburit en inte okontroversiell förstärkning

av ensamrätten för varumärken, åtminstone vad avser användning på Internet, och en

tillnärmning i förhållande till europeisk rätt.46

2.4.2.3 Webbsidors innehåll

Innehållet på en webbsida kan naturligtvis inkräkta på immateriella rättigheter. Problemen är till

stor del upphovsrättsliga men det torde förekomma användning av kännetecken som

uppenbart kan ifrågasättas. Det kan ske genom innehållet eller utformningen på en webbsida

alternativt i korrelation med domännamnet. Härigenom kan alla former av immaterialrättsliga

intrång och olika former av otillbörlig marknadsföring bli aktuella. Tveksamhet råder om

huruvida endast visning av kännetecknet utgör intrång i rättighet. Det torde krävas att det är

fråga om näringsverksamhet och avsikt att saluföra produkter på den marknad där

kännetecknet är skyddad. Webbsidans exponering mot den aktuella publiken eller marknaden

kommer då under bedömning.47

Det är mycket vanligt förkommande att webbsidor på Internet innehåller s k länkar. En länk

är en symbol av text eller bild som, vid en klickning på den, tar användaren direkt till den

adress som ligger dold i länken. Detta är i sig en mycket användarvänlig och underlättande

                                                
43 Referat av Brittish Telecommunications et al v. One in a Million i IIC Vol 30 No 5/1999 p 581-586.
44 Panavision International, L.P. v. Toeppen, 938 F. Supp. 616 (denying motion to dismiss), partial
summary judgement granted, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).
45 Planned Parenthood Federation of America v. Bucci, 65 WL 2662, 42 U.S.P.Q. 2d 1430, 1997 WL 133313
(S.D.N.Y. 1997).
46 Vergani 1999 s 450 f.
47 Åkerman och Thunman 1997 s 455.
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teknisk lösning för att sammanbinda information. Naturligtvis är det lätt att missbruka även om

det inte är lika uppenbart som med andra tekniker. En länk kan ge intryck av att leda till en

viss webbplats men i själva verket leda till en annan adress. Det kan ifrågasättas om det

överhuvudtaget är tillåtet att använda länkar till andras webbsidor eller att öppet använda

deras kännetecken på länken. Länkens utformning som ord- eller bildkännetecken eller bara

som rent uppslagsord får också betydelse. Det torde finnas situationer då det skulle medföras

intrång i den immateriella rättigheten.

En annan metod som är typisk och ovärderlig för Internet som medium är framing. Det är helt

naturligt att webbsidors innehåll byggs ihop med material från andra webbplatser. Problem i

upphovsrättsligt avseende är lätta att konstatera. Tekniken medför även att vilseledande lätt

uppstår beträffande kännetecken och produkters kommersiella ursprung.

2.4.2.4 Söktjänster

Ett centralt hjälpmedel för att hitta i den djungel av information som Internet utgör är

söktjänster eller sökmotorer. Kända sådana är Evreka, Altavista och Yahoo. De är i sig

mycket behjälpliga och utan dem vore Internet synnerligen svåröverskådligt. Den digitala

tekniken utnyttjas då nätverkets textinnehåll avsöks efter användarens önskemål. Med innehåll

avses Internetadresser, innehåll i programmeringskod och innehållet i det som presenteras på

webbsidor. De som vill publicera material på Internet utnyttjar tekniken genom att ha ett

träffande domännamn men också genom att i programmeringskoden ange s k ”metataggar”

med enda funktionen att generera en träff av söktjänsterna. På samma sätt kan textinnehåll på

en webbsida skrivas i samma färg som bakrundsfärgen så att den inte syns, s k ”black

lettering”. Söktjänsten registrerar däremot det matchande ordet. Denna teknik som leder

användaren till webbsidor som matchar dennes angivna sökord kan naturligtvis användas av

mindre nogräknade personer eller företag. T ex kan den som söker efter flygresor få träffar på

företag som erbjuder tågresor om detta företag gömt ordet flygresor i sin webbsida genom

någon av teknikerna. Sökning efter en särskild produkt eller tillverkare kan på samma sätt leda

till konkurrenten genom att konkurrenten angivit den andres kännetecken som dolt träfford. I
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många fall torde det inte vara tillåtet att använda annans varumärke, annat än på brukligt sätt. I

informationssyfte kan det kan vara tillåtet, exempelvis i jämförande reklam. Emellertid torde

det vara svårt att hävda ett befogat intresse av att använda annans kännetecken då det

används som ett dolt ord med enda funktion att ge upphov till träffar vid sökning.48

2.4.3 Territorialitet kontra globalitet

Som antytts ovan uppstår diskrepans då immateriella rättigheter används i ett globalt medium

som Internet. Det är i sig inget konstigt att kännetecken används världsomspännande. Tvärtom

är det helt naturligt att multinationella företag agerar globalt och då ofta har rättigheter i flera

länder. Skillnaden mot traditionell marknadsföring är att Internet är ett gränslöst medium med

en obegränsad och enorm spridningseffekt. En parallell kan dras till internationella TV-

sändningar som sänds från ett land men kan mottagas i flera andra. I princip är all information

på Internet tillgänglig nästan överallt på jorden. Användningen av ett kännetecken på Internet

skulle därför kunna vara ett intrång i alla de länder där användaren möter en kolliderande

rättighet. Effekten mildras något av att informationen ibland existerar under nationella

toppdomäner och kanske är tillgänglig på ett språk som begränsar den faktiska

spridningseffekten. Emellertid är även nationella toppdomäner globalt åtkomliga och innehåller

ofta information på engelska. Generiska toppdomäner, och en del nationella som uppfattas

som generiska, torde betraktas som helt territoriellt obegränsade särskilt då informationen är

på engelska. I detta perspektiv framstår Internet som ett smalt verktyg då det inte kan ge

utrymme åt alla rättighetsinnehavare. Känneteckensrätten är traditionellt anpassad utifrån

bedömningen att rättigheterna är territoriellt begränsade men också att rättigheterna kan

existera parallellt i olika länder och i samma land för olika produktklasser. Internet och dess

domännamnsystem tillåter inte två identiska huvuddomäner under samma toppdomän.

Bedömningen huruvida ett intrång skett blir fortfarande en fråga om huruvida intrång skett inom

det territorium som rättigheten omfattar. Faktorer som spridningens omfattning och huruvida

informationen riktar sig mot det aktuella territoriet är centrala. Då blir val av toppdomän,

                                                
48 Åkerman och Thunman 1997 s 452.
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språk, eventuella friskrivningar, etc av betydelse. En rimlig objektiv bedömning av

domännamnsinnehavarens territoriella verksamhetsområde är ofta avgörande.49 Dessa faktorer

är betydelsefulla också då jurisdiktionsfrågan skall avgöras.

2.5 Sammanfattning

Det står klart att en mängd förfaranden kan medföra immateriella intrång i andras rättigheter.

Globala nätverk och nätverk i allmänhet erbjuder de traditionella riskerna för intrång samt en

del nya nätverksspecifika möjligheter att utnyttja andras kännetecken. De exemplifieringar av

förfaranden som ovan presenterats kan mycket väl medföra intrång i andras rättigheter. Det

kan konstateras utan närmare analys. Dessutom kan och kommer med all sannolikhet tekniken

i framtiden att öppna andra mer sofistikerade vägar för den som vill utnyttja andras

kännetecken. Bedömningen får i aktuella och framtida fall ske för varje unik situation.

Däremot har noterats en diskrepans mellan immaterialrättens territoriella begränsning och

kännetecknens existens i ett globalt nätverk. Den traditionella synen på känneteckensrätten

och hur den skall behandlas uppvisar en inkonsekvens i förhållande till den nya tekniken.

Internationellt samarbete genom immaterialrättsliga konventioner kan teoretiskt sett lösa

problemen men vägen är lång och praktiskt sett är det omöjligt att nå en fullständig lösning.

Problemet ligger också i den internationella privaträttens relativa ofullständighet. Den frågan är

huvudföremålet för denna framställning och skall behandlas i följande avsnitt.

                                                
49 Heveus 1997 s 204 ff.
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3 Jurisdiktion

3.1 Inledande kommentar

I föreliggande avsnitt skall det svenska rättsläget presenteras. Då rättsområdet är

förhållandevis outvecklat är det nödvändigt att för vägledning även se till andra rättsordningar.

Den internationella samhandeln främjas och underlättas av att förutsägbarheten av juridiska

spörsmål ökar. Uniforma bedömningar av liknande fenomen bör eftersträvas. Det är därför

önskvärt och lämpligt att studera argument och rättsutveckling från flera viktiga rättsordningar.

Samtidigt kan av praktiska skäl inte allt material beaktas. Som tidigare påpekats är

amerikansk rätt lämplig att studera i förevarande fall. Därför är en presentation av det

amerikanska rättsläget också föremål för framställningen.

3.2 Territorialitet och jurisdiktion

Känneteckensrättens territoriella avgränsning har diskuterats ovan. Den territoriella

begränsningen gäller i princip också avseende svenska domstolars jurisdiktion. En mängd

principer och regler existerar emellertid i avsikt att utöka behörigheten för den dömande

makten. Främst handlar det om att finna olika anknytningsmoment till territoriet. Frågan är då

vilken grad av kontakt som är nödvändig. Frågan är om en webbsidas åtkomlighet från

Sverige ensamt är jurisdiktionsgrundande. Detta skall behandlas i det följande. Initialt måste

dock tas ställning till om huruvida jurisdiktionsfrågan påverkas begränsande av det faktum att

det är territoriellt begränsade rättigheter som kommer under bedömning.

Känneteckensrätt, och i ännu högre grad marknadsrätt, är till viss del hänförlig till nationellt

offentligrättsligt intresse. Även offentligrättslig verksamhet som registrering av immateriella

rättigheter hör dit. Det är en folkrättslig grundprincip att andra stater inte kan befatta sig med

nationella angelägenheter, därmed inkluderat domstolars befattande med utländsk
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offentligrättslig lagstiftning.50 En typisk offentligrättslig reglering anses vara straff- och

skatterätt. Det offentligrättsliga inslaget varierar dock inom både immaterialrätten och

marknadsrätten. De delar som är aktuella i denna framställning, nämligen intrång i rättigheter,

har stark privaträttslig natur. Bedömning av huruvida jurisdiktion föreligger torde därför inte

påverkas av folkrättens suveränitetsprincip.

Bernitz m fl menar att immaterialrättigheternas nationella karaktär delvis kan skapa ett

jurisdiktionshinder. Svensk domstol torde ”vara behörig att pröva talan om ersättning för

intrång i utländsk rättighet, men däremot inte talan om fastställelse av att ett visst förfarande

utgör intrång i sådan rättighet”51. Uttalandet gäller svensk rätt men det är inte omöjligt att en

utländsk domstol skulle resonera likadant. I sådant fall föreligger inte utländsk domsrätt trots

att svaranden har hemvist där. Samma problem torde, genom tolkning e contrario av artikel

16.4 Bryssel- och Luganokonventionerna, inte uppstå vad gäller domsrätt i

konventionsreglerade fall. Artikeln stadgar exklusiv behörighet för domstolarna i

registreringslandet om talan avser registrering eller giltighet av varumärken och liknande

rättigheter. Artikeln sätter gränsen för privaträttens område som är föremål för konventionerna.

Det råder dock osäkerhet om huruvida uttalandet av Bernitz m fl avser ersättnings- och

fastställelsetalan var för sig eller om svensk domstol i en ersättningstalan avseende utländsk

rättighet även kan pröva om intrång föreligger. Intressant är att jämföra uttalandet med vad HD

sagt i NJA 1994 s 81 angående Luganokonventionens uttryck för vedertagna principer. En

analogitillämpning av konventionerna i detta avseende skulle medföra att tvist huruvida intrång i

utländsk immateriell rättighet föreligger kan prövas i svensk domstol. Bogdan menar i enlighet

med det att svensk domstol torde vara behörig att pröva fråga om ersättning för intrång i

utländsk rättighet, d v s ersättningsfrågan inklusive intrångsfrågan.52

Frågan huruvida intrång i utländsk immateriell rättighet kan prövas har, genom två engelska fall,

klarnat beträffande tillämpning av Brysselkonventionen. De aktuella fallen är Pearce v. Ove

                                                
50 Åkerman och Thunman 1997 s 436.
51 Bernitz m fl 1998 s 218 f.
52 Bogdan 1999 s 122.
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Arup Ltd.53 och Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd.54 som båda

behandlade frågan om engelsk domsrätt med stöd av hemvistforum i artikel 2

Brysselkonventionen i tvist rörande utländska immateriella rättigheter. Enligt engelsk rätt hade

engelska domstolar inte tidigare ansetts behöriga att befatta sig med utländska immateriella

rättigheter överhuvudtaget, något som inte var fallet beträffande svensk rätt. Den engelska

ståndpunkten fastslogs genom fallen strida mot innebörden av Brysselkonventionen, med

undantag för de situationer som omfattas av artikel 16.4 i konventionen. I förhållande till icke

konventionsreglerade fall bibehåller dock de engelska domstolarna sin frihet att kunna neka

jurisdiktion i tvister rörande utländska immateriella rättigheter.55

För klarhets skull bör påpekas att svensk domsrätt i princip alltid föreligger vid ersättningstalan

för intrång i svensk varumärkesrätt.56 En förutsättning för domsrätten är emellertid att den

otillåtna användningen skett i Sverige eller haft sin effekt i Sverige.57 Så torde ofta vara fallet

eftersom en svensk rättighet bara åtnjuter skydd i Sverige. Intrång kan således inte förekomma

på annan ort eller inom annan jurisdiktion. Rättskipningsintresset från svensk sida är dessutom

stort avseende svenska rättigheter. Det bör dock påpekas att aktiviteter på Internet kan göra

intrångsfrågan och därmed domsrättsfrågan synnerligen svår att bedöma.58

3.3 Svensk rätt

3.3.1 Allmänt

Reglerna kring vilken domstol som har domsrätt finner man i inhemsk rätt respektive i vissa

internationella konventioner, av vilka Sverige är bundna. Reglerna i 10 kap RB rör det

inhemska forumvalet och konventionsregler är i princip tillämpliga endast på förhållanden då

svaranden har hemvist i en konventionsansluten stat.59 Lugano- och Brysselkonventionerna60

                                                
53 Pearce v. Ove Arup Ltd. [1997] 3 All E.R. 31.
54 Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd. [1997] 3 All E.R. 45.
55 Fentiman 1997 s 503 f.
56 Bernitz m fl 1998 s 219 och Bogdan 1980 s 276.
57 Se 10 kap 8 § RB.
58 Heveus 1997b s 77.
59 Jämför artikel 2 och 4 Bryssel- och Luganokonventionerna.
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binder stater inom EES- respektive EU-området. För situationer då svaranden har hemvist i

tredje land finns inga uttryckliga regler. Emellertid måste de rättsregler som finns att tillgå i

Sverige avgöra behörighetsfrågan.61 Att förhållandena rör gränslösa aktiviteter på Internet

förändrar inte detta.62 Vid bedömningen av svenska förhållanden kan således skiljas på två

huvudsituationer. Dels då svaranden har hemvist i EU- eller EES-området och dels då

svaranden har hemvist utanför EU- eller EES-området, i tredje land. I första fallet är de

nämnda konventionerna exklusivt63 tillämpliga och för det andra fallet saknas uttryckliga regler.

Skiljedom skall inte behandlas då det förefaller vara mycket osannolikt att en tvist i ett

utomobligatoriskt förhållande skulle bli föremål för skiljedom.

I det följande kommer det att framgå att jurisdiktionsfrågan emellanåt är beroende av sakens

materiella prövning. Bevisbördan för domsrättens grund ligger primärt på käranden. I sådant

fall torde det i normala fall vara tillräckligt att käranden påstår vissa omständigheter vara för

handen. Annars hade domstolen forcerats in i en materiell prövning som inte borde påverka

domsrättsfrågan.64

3.3.2 Analogisk tillämpning av forumregler

3.3.2.1 Tillämpliga regler

De regler som avgör en domstols behörighet inom Sverige tillämpas analogiskt för att avgöra

den internationella forumfrågan, såvida inte konventionerna är tillämpliga.65 Behörigheten för

svensk domstol utökas således utöver ordalydelsen för de fall som inte direkt omfattas av

konventionerna.66 Främst avses reglerna i 10 kap RB men försiktiga analogier kan även göras

med i andra fall tillämpliga regler såsom Bryssel- och Luganokonventionerna. HD har uttalat

att konventionerna kan sägas ge uttryck för vedertagna principer vid internationella

                                                                                                                                              
60 I tillämpliga delar har de båda konventionerna materiellt sett identiskt innehåll. För det fall skillnader gör
sig gällande kommenteras det.
61 Jfr artikel 4 Bryssel- och Luganokonventionerna.
62 Bogdan 1998 s 2.
63 Artikel 3 Bryssel- och Luganokonventionerna.
64 AD 1995 nr 120 och NJA 1998 s 361.
65 Bogdan 1999 s 111 f.
66 Bogdan 1999 s 109.
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jurisdiktionskonflikter.67 Således är konventionsinnehållet av betydelse även för förhållanden till

rättssubjekt i tredje land. Emellertid kan konventionsreglerna endast användas för att utvidga

den svenska domsrätten, inte för att begränsa den. Anledningen är att de inskränkande

domsrättsreglerna i konventionerna kompletteras av regler om erkännande och verkställighet

som inte torde kunna tillämpas analogiskt.68 Det saknas ledning till i vilken omfattning analogier

kan göras och någon närmare spekulation skall inte genomföras här. Klart är att försiktighet

måste iakttas, särskilt då annan regel än regeln om hemvistforum åberopas. Konventionernas

materiella innehåll presenteras nedan.69

3.3.2.2 Hemvistforum

Huvudregeln är att svarandens hemvist avgör forumfrågan (forum domicili). Det framgår av

såväl RB 10:1 och av både Bryssel- och Luganokonventionernas artikel 2. Detta torde vara

en mycket allmängiltig regel i de flesta rättsordningar och en analogi förefaller helt klart

berättigad. Internets särdrag torde inte medföra några särskilda tillämpningsproblem avseende

artikel 2 i konventionerna.70 Hemvistet anses vara den ort där svaranden är folkbokförd eller

för bolag mm, där styrelsen har sitt säte, alternativt om säte eller styrelse inte finns, där

förvaltningen sker.71 Presumtionsreglerna för hemvist torde genom analogisk tillämpning vara

applicerbara även vid internationella förhållanden, då hemvistfrågan enligt konventionerna

avgörs av nationell rätt.72 Hemvistforum är av naturliga skäl huvudregel i nästan alla

jurisdiktioner. Tillämpningen torde inte medföra nätverkspecifika problem.

3.3.2.3 Filialforum

Det är möjligt för bolag att driva verksamhet i ett land som utländskt rättssubjekt, eller med

andra ord på ett sätt att bolaget inte anses ha hemvist i landet. Därför är det vanligt att

jurisdiktionsregler innehåller bestämmelser som stadgar domsrätt för det fall filialer är

                                                
67 NJA 1994 s 81.
68 Bogdan 1999 s 108.
69 Avsnitt 3.3.3.
70 Bogdan 1998, s 9 f.
71 10 kap 1 § 2 och 3 st RB.
72 Artikel 52 och 53 Bryssel- och Luganokonventionerna.
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etablerade i landet. Om utländskt bolags verksamhet drivs genom dotterbolag som är

rättsubjekt i domstolsstaten uppstår inte problemet eftersom dotterbolaget normalt omfattas av

hemvistforum. Diskussionen gäller alltså filialer, agenturer, driftställen eller liknande.73 En annan

allmängiltig förutsättning är att den aktuella tvisten är hänförlig till verksamhet vid filialen i fråga.

Aktuella regler finns i 10 kap 5 § RB och artikel 5.5 Bryssel- och Luganokonventionerna.

Diskussionen hör således hemma även i samband med de konventionerna. Att 10 kap 5 § RB

kan användas analogiskt för utländska rättsubjekt framgår uttryckligen av förarbetena.74

Tillämpningen torde inte leda till några svårigheter så länge ett utländskt rättssubjekt rent fysiskt

genom filial i Sverige bedriver verksamhet över nätverk. Problemet är i ett avseende

nätverksspecifikt och har att göra med Internets globala åtkomlighet. Frågan är om en

webbsida i sig kan anses utgöra filialen. Problemet diskuteras ingående av Bogdan75 och en

del anmärkningar skall noteras.

Det kan vara förenat med stora svårigheter att knyta en webbsida till ett visst territorium eller

en viss nationalitet. Att ett domännamn är registrerat under en nationell toppdomän innebär inte

alltid att det bakomliggande rättssubjektets nationalitet är densamma som den toppdomänen

anger. Det finns heller inget som hindrar att den nätverksserver som är förbunden med ett visst

domännamn befinner sig utanför det territorium som den nationella toppdomänen till synes

utpekar. Bogdan menar emellertid att det är naturligt att betrakta en webbsida som belägen i

det land under vilkets toppdomän den är registrerad.76 Detta synsätt är, enligt min mening,

rimligt då en hemsidas registrering under en viss nationell toppdomän torde vara en följd av ett

medvetet val eller en medveten exponering mot ifrågavarande land. Beträffande generiska

toppdomäner kan liknande slutsatser inte dras. Nätverksserverns placering torde däremot ha

ytterst liten betydelse för bedömningen då det inte finns några omständigheter, tekniska eller

praktiska, som talar för en viss placering. Det är dessutom vanligt att information, t ex

webbsidor, flyttas runt till olika servrar av praktiska skäl, vilket inte borde påverka

                                                
73 I 10 kap 5 § RB talas om ”driftställe” och i artikel 5.5 Bryssel- och Luganokonventionerna om ”filial,
agentur eller annan etablering”. Det torde inte innebära någon skillnad i sak. Bogdan 1998b s 825.
74 NJA II 1943:1 s 101.
75 Bogdan 1998b.
76 Bogdan 1998b s 828.
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jurisdiktionsfrågan. I stället torde den exponering mot ett visst land som, genom en

sammanvägning av flera faktorer, webbsidan utgör bli avgörande. Härtill räknas bl a som

tidigare nämnts domännamnet inklusive toppdomänen men också andra territoriespecifika

faktorer som språk, villkor vid handel, leveranssätt m m. Bogdan påpekar att det finns

argument för att frångå traditionella attribut i samband med filialer, såsom lokaler och

personal.77 En webbsida är idag mycket avancerad och kan mycket väl anses ersätta alla

dessa företeelser och tillgodose kunden samma servicenivå.

Meningen med 10 kap 5 § RB får anses vara att medge den som ingår förbindelser med ett

företag, genom en sådan filial som avses, ett ytterligare forum att vända sig till vid tvister

hänförliga till verksamhet vid filialen.78 Avtal med ett utländskt rättsubjekt genom dess svenska

webbsida torde av medkontrahenterna kunna uppfattas så att avtal ingås med det utländska

rättssubjektets svenska filial. Det krävs sålunda en viss grad av interaktivitet för att en filial

skall anses föreligga, nämligen att avtal sluts genom filialens behörighet därtill. Resonemanget

kan föras längre och det hävdas att filialregeln kan vara tillämplig även utan behörighet för

filialen att sluta avtal om filialen på något annat sätt medverkar till att avtal kommer till stånd.

Rättsläget är emellertid oklart.79

Främst avses därmed inomobligatoriska förhållanden. Känneteckensintrång torde i normalfallet

inte ske vid inomobligatoriska förhållanden. Däremot kan ett intrång ligga för handen i den

verksamhet som går ut på att skapa avtalsförhållanden, d v s som ett led i marknadsföring eller

genom den webbsida som eventuellt skall betraktas som en filial. Om webbsidan kan

betraktas som filial enligt 10 kap 5 § RB, och den verksamhet som bedrivs därigenom medför

att intrång i känneteckensrättighet begås, torde domsrätt kunna anses föreligga enligt

filialregeln, även om tvisten rör utomobligatoriska förhållanden. En viss nivå av interaktivitet

krävs för att verksamheten över webbsidan skall få status som filial i ett land. När webbsidan

väl är att betrakta som filial är det rimligt att även verksamheten som bedrivs därigenom

                                                
77 Bogdan 1998b s 829.
78 Bogdan 1998b s 830.
79 Pålsson 1995 s 97 f och Bogdan 1998b s 831 f.
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omfattas av de nationella regler som behandlar utomobligatoriska förhållanden, såsom förbud

mot immateriella intrång och marknadsrätt. Det sagda får dock betraktas som mycket osäkert

och spekulativt. En annan sak är att domsrätt dessutom i sådant fall kan föreligga enligt 10 kap

8 § RB. Säkrast vore att i inomobligatoriska förhållanden stödja sig på 10 kap 5 § RB och i

utomobligatoriska förhållanden på 10 kap 8 § RB. De anknytningsfaktorer som eventuellt

skulle medföra att en filial anses föreligga kan tillika användas för att bedöma exponeringen

mot en viss jurisdiktion i samband med bedömningen av huruvida deliktforum är behörigt.

3.3.2.4 Förmögenhetsforum

I 10 kap 3 § RB stadgas domsrätt för det fall svaranden har egendom på domstolsorten, s k

förmögenhetsforum (forum rei sitae). Det finns inga hinder för att en svensk domstol tillämpar

stadgandet analogiskt vid internationellt förhållande till tredje land.80 Bryssel- och

Luganokonventionerna stadgar i artikel 3 (2 st) ett uttryckligt förbud mot att den svenska

regeln tillämpas då tvisten rör betalningsskyldighet81, men däremot inte om tvisten rör

egendomen i sig. Ett uttryckligt förbud är visserligen överflödigt då

konventionsbestämmelserna enligt artikel 3 är exklusiva.82

De svenska jurisdiktionsreglerna har blivit starkt kritiserade utomlands till följd av att domsrätt

kan grundas på mycket små förmögenhetsvärden för att avgöra tvister rörande betydande

belopp. Regelns betydelse marginaliseras av att HD i NJA 1981 s 386 förklarade att egendom

för personligt bruk vid tillfällig vistelse i Sverige inte kan grunda domsrätt.83 Då regeln inte har

några nätverksspecifika tillämpningsproblem och torde ha begränsad betydelse i allmänhet

skall den inte behandlas. Det är emellertid inte orimligt att en utländsk svarande med

nätverksutrustning i Sverige skulle kunna omfattas av svensk jurisdiktion, t ex för att kunna

vidta åtgärder riktade mot själva utrustningen. Dessutom torde jurisdiktion kunna föreligga, i

icke konventionsreglerade fall av tvister rörande betalningsskyldighet, med stöd av att

                                                
80 NJA II 1943:1 s 99.
81 Förbudet avser endast 10 kap 3 § 1 st 1 meningen RB.
82 Exklusiviteten medför även att kontraktsforum enligt 10 kap 4 § RB är uteslutet i konventionsreglerade
fall. Bogdan 1999 s 128.
83 Åkerman och Thunman 1997 s 434.
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utrustningen befinner sig på svenska territorium, även om tvisten inte har med utrustningen att

göra.

3.3.2.5 Deliktforum

Känneteckensintrång förekommer normalt i utomobligatoriska förhållande. En eventuell tvist

kommer troligtvis att handla om förbud och skadestånd, till följd av skadebringande intrång i

immateriell rättighet. Det medför att s k deliktforum (forum delicti) kan komma att anses

behörigt, parallellt med svarandens hemvistforum. Enligt 10 kap 8 § RB kan talan med

anledning av skadegörande handling väckas vid domstol där handlingen företogs eller skadan

uppkom. Detta medför att även svensk domstol skulle kunna anses behörig om skada

uppkommit i Sverige. Situationen är typisk för nätverksaktiviteter då handlings- och effektort

sällan är desamma. Eventuellt begränsas behörigheten till viss del av de principer som är

tillämpliga genom Lugano- och Brysselkonventionerna.84 Tillämpningsproblem kan uppstå

både beträffande var en skadebringande handling på Internet har företagits och beträffande var

effekten av handlingar uppstår då de förmedlas genom globala nätverk. I realiteten innebär

detta att domstolen vid prövning av forumfrågan egentligen måste pröva fallet materiellt. Det är

ibland nödvändigt att göra en närmare prövning men domstolen torde nöja sig med påstådd

skada för att anse sig behörig.85

3.3.3 Bryssel- och Luganokonventionerna

3.3.3.1 Allmänt

Konventionerna är implementerade i svensk rätt genom lag86 med konventionstexten som

bilaga. Förenklat tillämpas Brysselkonventionen vid tvist i EU-land då svaranden har hemvist i

EU-land medan Luganokonventionen tillämpas vid tvist i EFTA-land då svaranden har hemvist

i EFTA- eller EU-land alternativt vid tvist i EU-land då svaranden har hemvist i EFTA-land.

                                                
84 Se nedan avsnitt 3.3.3.3 och 3.3.4.
85 Se ovan avsnitt 3.3.1 in fine.
86 Lag (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt
Luganokonventionen och Lag (1998:358) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Brysselkonventionen.
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Tillsammans omfattar de således hela EES-området. Det materiella innehållet är i stort sett

identiskt och den rättsliga utvecklingen av konventionerna skall beaktas ömsesidigt.87

Fortsättningsvis omfattar redogörelsen för Brysselkonventionen även Luganokonventionen.

Konventionernas hemvistforum i artikel 2 har diskuterats ovan.88

3.3.3.2 Filialforum

De viktigaste aspekterna av domsrätt över filialer har behandlats ovan89 varför endast en del

kompletterande anmärkningar skall göras. Artikel 5.5 Brysselkonventionen filialbegrepp är

detsamma som i 10 kap 5 § RB. Det skall ge intryck av varaktighet och stå under det

utländska rättssubjektets kontroll. EG-domstolen har i en rad fall klargjort de kvalitativa

kriterier som är nödvändiga för att en filial skall anses föreligga.90 Främst handlar det om att

filialen skall vara så utrustad att den självständigt kan hantera affärskontakter. Med anledning

av domsrättens starka anknytning till argumentering kring inomobligatoriska förhållanden skall

problemet inte närmare analyseras. Bogdan menar att en webbsida kan ha hög

interaktivitetsgrad, t ex hantera affärskontakter, och sålunda uppnå kriterierna för att betraktas

som filial.91 Det bör noteras att filialreglerna i 10 kap 5 § RB och artikel 5.5

Brysselkonventionen båda är fakultativa jurisdiktionsregler som utökar kärandens forumval,

parallellt med hemvistforum. Reglerna kan inte användas strategiskt av svaranden för att

genom deras åberopande utesluta hemvistforum.92

3.3.3.3 Deliktforum

Brysselkonventionen stadgar i artikel 5.3 deliktforum som behörigt forum. Detta förhindras inte

av att det rör sig om intrång i immateriella rättigheter. Exklusiv behörighet för domstolen i

registreringsstaten uppställs enligt artikel 16.4 bara för talan avseende registrering eller giltighet

                                                
87 Pålsson 1995 s 50 f.
88 Avsnitt 3.3.2.2.
89 Avsnitt 3.3.2.3.
90 För en närmare redogörelse se Bogdan 1998b s 832 ff.
91 Bogdan 1998b s 834 och ovan avsnitt 3.3.2.3.
92 Bogdan 1998b s 831 och 834.
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av registrerade immateriella rättigheter. Den bestämmelsen kan sägas utgöra gränsen mellan

den privata och den offentliga rätten.

Domstolen i den ort där skadan inträffade är, enligt artikel 5.3, behörig om talan avser

skadestånd utanför avtalsförhållande. På frågan var skadan inträffar är svaret antingen orten

där den skadebringande handlingen företogs eller orten där skadan fick sin effekt. Detta är ett

typiskt Internetproblem då handlings- och effektort ofta inte är desamma.93 EG-domstolen har

slagit fast att käranden får välja mellan handlingsforum och effektforum94 men beträffande

effektforum endast avseende den skada som uppkommit i den staten.95 Vidare begränsas talan

vid effektforum till att kunna avse endast direkt och omedelbar skada, d v s inte följd- eller

tredjemansskada.96 I hemvist- eller handlingsforum kan däremot all skada prövas.

I det engelska fallet Mecklermedia97 bekräftades behörigheten beträffande domstolen i

effektlandet, parallellt med domstolen i svarandens hemvistland, vid fall av intrång i och

utnyttjande av goodwill (tort of passing off). Fallet ligger sålunda i linje med artikel 5.3

Brysselkonventionen. Det gällde intrång i registrerade varumärken. Eftersom skadan gällde

kärandens goodwill i England och dennes anseende där, var England landet där effekten av

skadan uppstod. Därmed förelåg behörighet för landets domstolar.98

3.3.4 Speciellt om analogisk tillämpning av deliktforum

Det finns inget belägg för att begränsningen avseende effektforum som gäller enligt

Brysselkonventionen skulle gälla även vid tillämpning av 10 kap 8 § RB, d v s som intern

forumregel, men vid en analogitillämpning av 10 kap 8 § RB vid internationella förhållanden

kan begränsningen vara befogad. En skadeståndstalan i Sverige hade annars, med

effektforumregeln som stöd, kunnat ha olika omfattning beroende på om svaranden var

                                                
93 Bogdan 1998 s 10.
94 Bier v Mines de potasse d´Alsace [1976] ECR 1735, para 25.
95 Shevill v Presse Alliance [1995] ECR I-415.
96 Marinari v Lloyd´s Bank  [1995] ECR I-2733.
97 Mecklermedia [1997] 3 W.L.R. 479, High Court (Chancery Division), March 7, 1997.
98 Referat av Mecklermedia i IIC Vol 29 No5/1998 s 606-608.
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rättssubjekt i en konventionsstat eller inte. Frågan är om en sådan åtskillnad mellan

rättssubjekt från EES-området och tredje land är berättigad.

Den EG-rättsliga begränsningen måste ses i ljuset av att övrig EG-rätt ger långtgående skydd

för rättssubjekt i andra medlemsstater, t ex likabehandlings- och icke-

diskrimineringsprinciperna i bl a artikel 6 Romfördraget (artikel 12 enligt

Amsterdamfördraget). En svensk skadelidande skulle således relativt betryggande kunna

väcka talan vid handlings- eller hemvistforum i annan medlemsstat om denne skulle vilja föra

talan avseende all skada. Detsamma torde inte gälla fall då en svensk kärande väcker talan i

tredje land.

Dessutom kompletteras begränsningen hos effektforum av erkännande- och

verkställighetsregler i Brysselkonventionen, vilket legitimerar begränsningen. Käranden kan

vara säker på att domen avseende skada i effektstaten kan verkställas mot svaranden.

Brysselkonventionens regler om erkännande och verkställighet kan inte tillämpas analogiskt i

icke konventionsreglerade fall varför en begränsning i de fallen förefaller omotiverad.

Käranden kan i icke konventionsreglerade fall inte vara säker på att en svensk dom går att

verkställa överhuvudtaget, oavsett vilken skada den omfattar.

Det sagda medför att svensk domstol, som effektforum, eventuellt skulle anse sig behörig att

pröva all skada då svaranden är ett rättssubjekt med hemvist utanför EES-området. Den

svenska domstolen kan ha ett intresse av att kunna erbjuda en svensk kärande en dom

avseende all skada. En svensk dom, omfattande all skada, mot rättssubjekt i tredje land kan

nämligen verkställas inom hela EES-området. En annan sak är att i vissa fall hinder i

folkrättsligt hänseende kan göra sig gällande eller att domen inte går att verkställa

överhuvudtaget.

Något förvånande är att Bogdan utan omsvep hävdar att det i icke konventionsreglerade fall

saknas anledning att tolka 10 kap 8 § RB annorlunda än artikel 5.3 Brysselkonventionen med
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stöd av att bestämmelserna i hög grad liknar varandra.99 Samtidigt uttalar Bogdan att

konventionsreglerna inte kan tillämpas analogiskt för att inskränka den svenska domsrätten.100

Rättsläget torde få betraktas som något osäkert.

I det enskilda fallet kan naturligtvis en kärande välja att väcka talan i Sverige med analogiskt

stöd av deliktforumreglerna i 10 kap 8 § RB och artikel 5.3 Brysselkonventionen. Huruvida

den EG-rättsliga begränsningsregeln avseende val av deliktforum i effektlandet skall tillämpas

analogiskt är något osäkert. En svensk domstol kommer naturligtvis att anse sig behörig att

pröva all skada som uppkommit för det fall det endast rör sig om intrång i svenska immateriella

rättigheter, eftersom skada inte torde kunna uppstå på någon annan än den svenska

marknaden. Frågan om talans omfattning torde sällan ha någon större praktisk betydelse, även

om skada i utlandet omfattas, eftersom svårighet med verkställighet gör sig gällande för

rättssubjekt utanför EES-området.101 Det är därför inte stor mening med att väcka talan i

Sverige mot rättssubjekt från tredje land med endast effektforum som stöd för jurisdiktionen.

Emellertid begränsar en svensk dom svarandens kommersiella frihet inom hela EES-

området.102

3.3.5 Tillämpning på aktiviteter i nätverk

Av det ovan sagda kan slutsatsen dras att deliktforumregeln är den jurisdiktionsregel som

skapar särskilda tillämpningsvårigheter i tvister rörande intrång i immateriella rättigheter.

Sådant intrång torde generellt sett sällan förkomma annat än i utomobligatoriska förhållanden.

Tillämpliga bestämmelser är främst 10 kap 8 § RB och artikel 5.3 Brysselkonventionen.

Filialforum skulle kunna bli aktuellt i vissa specialfall men troligtvis är det naturligare att även i

de fall tillämpa deliktforum vid utomobligatorisk skadeståndstalan.

                                                
99 Bogdan 1998 s 11.
100 Bogdan 1999 s 108.
101 Se nedan avsnitt 4.3.
102 Se nedan avsnitt 4.3.3 in fine.
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Hela problematiken kring att avgöra huruvida domsrätt föreligger handlar om huruvida det

förligger tillräckliga anknytningsmoment till domstolsstaten. Brister i anknytningen leder till att

domstolsstaten kan komma att anses inkräkta på annat lands rättskipningsintresse. Dessutom

skulle en alltför omfattande domsrätt för nationella domstolar leda till orimliga konsekvenser

för den som vill använda ett kännetecken på Internet. Denne skulle då vara tvungen att i stor

omfattning behöva förvissa sig om att intrång i annans rättighet inte sker i något land. Det vore

att frångå de krav som ställs inom varumärkesrätten. Å andra sidan har globala nätverk en

spridningseffekt som aldrig tidigare skådats. Emellertid torde det vara rimligt att kräva en viss

exponering mot domstolsstaten för att domsrätt skall föreligga.

Om användningen via Internet är riktad mot en viss geografisk marknad, genom att varor eller

tjänster erbjuds den marknaden, talar det för att territoriets domstolar är behöriga. Så torde

även vara fallet då den utbjudna varan utgörs av domännamn som är immateriellt skyddat i den

aktuella jurisdiktionen.103 Även om varor eller tjänster tillhandahålls via Internet utan att någon

särskild geografisk marknad kan anses vara målmarknad kan domsrätt tänkas föreligga. Det

finns kommersiella webbsidor som tillhandahåller varor och tjänster i princip globalt. Om viss

jurisdiktion inte aktivt undviks bör därför samtliga jurisdiktioner inom verksamhetsområdet

vara behöriga. Näringsidkaren får helt enkelt räkna med det då denne bedriver handel globalt.

Det är omöjligt att ge några generella bedömningskriterier för när jurisdiktion skall föreligga.

Varje enskilt fall måste bedömas för sig. Fiktiva fall skulle kunna fungera som exempel men

istället skall en del fall från USA studeras nedan. I amerikansk rätt är rättsområdet uppbyggt

kring anknytningsfaktorer varför rättsfallen är mycket illustrativa.

                                                
103 Åkerman och Thunman 1997 s 454 f.
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3.4 Amerikansk rätt

3.4.1 Allmänt

I USA, med alla dess delstater, finns en stor erfarenhet av jurisdiktions- och

lagvalsproblematik. Det bör observeras att rättsfallen som ligger till grund för följande

framställning rör mellandelstatliga förhållanden och att internationella förhållanden eventuellt inte

bemöts med samma välvilja vad gäller att medge jurisdiktion. I princip tillämpas samma

kriterier för bedömningen av huruvida jurisdiktion föreligger både vid mellandelstatliga tvister

och internationella tvister. Vid internationella tvister tillkommer emellertid krav på att

domsrätten skall överensstämma med internationell hövlighet (comity).104 Vad som avses är

naturligtvis suveränitetsprincipen och det folkrättsliga förbudet att inkräkta på annat lands

rättskipningsintresse.105 Avsikten i kommande framställning är dock främst att redogöra för de

anknytningsfaktorer som rättsfallen pekar på.

3.4.2 The Doctrine of Personal Jurisdiction

I USA regleras domsrätten under den s k Doctrine of Personal Jurisdiction. Tekniskt skiljs

mellan general och specific jurisdiction, som i princip avser hemvistet respektive anknytning

enligt anknytningsmodeller som utvecklats i rättspraxis. General jurisdiction är inte av intresse

då det grundas på faktorer utan anknytning till nätverk, såsom hemvist eller annan omfattande

anknytning.

Under specific jurisdiction utsträcks domsrätten till att omfatta även andra faktorer än

hemvistet. Genom s k long-arm statutes utsträcks domsrätten till att kunna omfatta även

rättssubjekt med hemvist utanför forumdelstaten.106 Reglerna i sådana statutes är snarlika de i

                                                
104 Åkerman och Thunman 1997 s 463.
105 Se ovan avsnitt 3.2.
106 Bl a kan en domstol ”exercise personal jurisdiction over a person, who acts directly or by an agent, as to
a [cause of action] [claim for relief] arising out of the person´s…3) causing tortious injury by an act or
omission in this state, 4) causing tortious injury in this state by an act or omission outside this state if he
regularly does or solicits business, or engages in any other course of conduct or derives substantial
revenue from goods used or consumed or services rendered, in this state” (Uniform Interstate and
International Procedure Act § 1.03, 13 U.L.A. 355).
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10 kap RB och Brysselkonventionen, men varierar materiellt mellan delstaterna. Vidare skall

domsrätten vara förenlig med allmän rättviseuppfattning, due process107. Gränsen för delstatlig

jurisdiktion sätts alltså vid det federala kravet på due process.108 Begreppet due process har

konkretiserats genom rättsfallet International Shoe v. Washington109. Därigenom

introducerades principen om minimum contacts och förutsägbarhet.110

En helhetsbedömning av minimum contacts görs genom en test med tre kriterier. För det första

måste det ha skett en avsiktlig exponering mot domstolsstaten (purposefully availed himself).

För det andra måste grunden till tvisten vara hänförlig till verksamhet relaterad till den

exponering som fastslagits i enlighet med första testet. Slutligen skall domsrätten vara skälig

och rättvis (fair and just / reasonable).111 Bedömningen av skälighet omfattar svarandens

avsikt, svarandens olägenhet av annat än hemvistforum, främmande stats interesse, forumstats

intresse, processekonomi, kärandens intresse av process i forumstaten och förekomst av

alternativa forum.112 Testet går således huvudsakligen ut på att undersöka förhållandet mellan

svaranden, forumstaten och tvisten.113

Förutsägbarhet för svaranden är ett centralt kriterium, i den meningen att svarandens

uppträdande och anknytning med forumdelstaten skall ha varit av den art att denne rimligtvis

får räkna med att kunna stämmas där.114 Klart är att inkomster från verksamhet i en viss

delstat eller avsiktligt riktade skadehandlingar ökar förutsägbarheten för processrisk.115

Internets struktur gör dock att det inte går att värja sig mot en särskild jurisdiktion och det

ligger inte heller i användarnas intresse att veta var olika kontakter upprättas vid kontakter på

                                                
107 Kravet på ”due process” är fastlagt i den amerikanska konstitutionen, fjortonde tillägget (the
Fourteenth Amendment). För en närmare redogörelse för skillnaden mellan delstatliga och federala
domstolar avseende due process och den rättsliga grunden därför, se Burk 1997 paragraf 32 f och 51 f.
108 Burk 1997 paragraf 26.
109 International Shoe v. Washington 326 U.S. 310 (1945).
110 Kriterierna är inte intressanta i fall av general jurisdiction. Se Aiken 1997 s 1337.
111 Ulf Maunsbach, Föreläsningen Jurisdiktion på Internet, inom specialkursen Kommersiell IT-rätt,
Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 1999-05-10.
112 Åkerman och Thunman 1997 s 464 och Burk 1997 paragraf 31.
113 Aiken 1997 s 1337.
114 Rosenoer 1997 s 228.
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Internet.116 Att bara använda mellandelstatlig kommunikation är inte tillräckligt men

elektroniska kontakter som är avsiktligt riktade och har påtaglig anknytning till forumdelstaten

kan vara det.117

3.4.3 Amerikansk praxis

3.4.3.1 Allmänt

Trots att jurisdiktionsfrågor i nätverksammanhang även i USA avgörs med hjälp av traditionell

internationell privat- och processrätt visar rättsfallen att tillämpningen har lett till skilda resultat.

Svårigheten med att förutse hur amerikansk internationell privaträtt kommer att i det enskilda

fallet bedöma Internetrelaterade tvister kvarstår därmed. Det är ett faktum som kan antas ha

global giltighet.

Paralleller har ofta dragits till fall rörande spridning av tryckta publikationer. Om spridningen

har varit omfattande inom en jurisdiktion eller om skadan har varit avsiktligt riktad har

minimum contacts ofta ansetts föreligga. Analogier är berättigade enligt Perritt, särskilt om det

rör sig om nyhetsservice eller publikationer på prenumerationsbasis via Internet. Han påpekar

dock att många fall av informationsspridning på Internet inte lika starkt motiverar domsrätt

eftersom en viss faktisk spridning av informationen sällan är varken avsiktlig eller förutsägbar.

Handlingen som får informationen att spridas till ett visst ställe är en handling företagen av

mottagaren.118

3.4.3.2 Fall med webbsida som enda anknytningsfaktor

I Maritz v. Cybergold119, som gällde intrång i varumärkesrätt, ansågs att kravet på

minimianknytning uppfylldes blott genom att göra en hemsida tillgänglig för envar i forumstaten,

således genom automatisk aktivitet över Internet. Cybergold (Kalifornien) erbjöd tjänster över

                                                                                                                                              
115 Burk 1997 paragraf 28 f.
116 Burk 1997 paragraf 41 och 50.
117 Rosenoer 1997 s 227 ff.
118 Perritt 1996 s 17 ff.
119 Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1338 (E.D. Mo.) (1996).
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Internet som erbjöds även av Maritz (Missouri), under varumärket Goldmail, som därmed

menade att Cybergold gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Domstolen konstaterade att

enda anknytning till Missouri var Cybergolds hemsida. Emellertid ansågs kravet på minimum

contacts uppfyllt då besökare via hemsidan kunde anmäla sig till en e-postlista för att erhålla

tjänsterna samt att Cybergold måste ha varit medvetet om att hemsidan kunde nås av personer

i Missouri och resten av världen. Hemsidan hade också besökts av personer i Missouri. Aiken

menar att domstolen går långt i detta fall då minimum contacts initieras endast av personer i

Missouri och hemsidans automatiserade verksamhet.120

På samma sätt ansågs i Minnesota v. Granite Gate Resorts121 att en hemsidas åtkomlighet

från Minnesota samt att den faktiskt besökts därifrån utgöra minimum contacts. Det var i målet

fråga om eventuellt brottsligt förfarande genom spelverksamhet och domstolen klargjorde att

samma principer inte hade tillämpats vid privaträttslig jurisdiktion.

De två fallen, särskilt det förstnämnda, är mycket kontroversiella men bidrar med relevanta

argument. Burk menar att trenden som Maritz v. Cybergold ger uttryck för äventyrar hela

Internet som medium för mindre bemedlade att bedriva mellandelstatlig och internationell

verksamhet.122 Det andra fallet visar dessutom att domstolen normalt torde vara försiktig då

enda anknytningsfaktorn är webbsidan. Ett par fall där kraven för domsrätt ställdes högre skall

nu presenteras.

I Inset Systems v. Instruction Set123 ansågs marknadsföring via hemsida på Internet, med

domännamn som påstods utgöra intrång i varumärkesrätt, medföra exponering för domstolens

kompetens. En viktig faktor för domsrätten utöver förekomsten av själva hemsidan var att den

angav ett telefonnummer vilket möjliggör långdistanssamtal till lokalsamtalstaxa, inom hela

USA. Hemsidan var i övrigt inte särskilt riktad mot domstolsstaten. Emellertid tyder

telefonnumret på en avsikt att bedriva nationell verksamhet. Maunsbach menar att det torde

                                                
120 Aiken 1997 s 1346 f.
121 Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., C6-95-7227, slip op., Ramsey Co. D. Ct. Dec 11, 1996.
122 Burk 1997 paragraf 60.
123 Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996).
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krävas större anknytning om svaranden varit utländsk.124 Gemensamt för detta fall och Maritz

v. Cybergold är att hemsidorna angav uppgifter, rabatterat telefonnummer respektive e-

postanmälan, som underlättade för potentiella kunder utanför företagens hemviststat att

kontakta företaget. Det kan tolkas som en avsikt att bedriva verksamhet i ett mer omfattande

geografiskt område. Däremot är det inget som talar för en exponering mot viss stat, utan

snarare mot flera stater i allmänhet.

Tvärtom fastslogs i Bensusan Restaurant Corp. v. King125 att domsrätt saknades då det inte

förelåg avsiktlig exponering mot domstolsorten. Svaranden hade en hemsida som påstods

utgöra varumärkesintrång i domstolsdelstaten. Hemsidan användes dock endast för

verksamhet inom annan delstat. Tillräcklig anknytning ansågs inte föreligga. King hade en liten

jazzklubb i Missouri, The Blue Note, som han marknadsförde via en hemsida. Hemsidan

klargjorde att klubben inte skulle blandas ihop med den kända klubben vid samma namn i

New York. Hemsidan uppmanade till besök på den kända klubben och hade en länk till den

kända klubbens egna hemsida. Uppmaningen och länken togs senare bort. Domstolen i New

York ansåg sig obehörig både enligt long-arm statute och due process. Kravet på minimum

contacts kunde inte uppfyllas av det faktum att personer i domstolsstaten kunde erhålla

information om den tvistiga produkten, då det inte kunde jämställas med att marknadsföra sig i

eller rikta åtgärder mot domstolsstaten. Endast omständigheten att King måste ha förutsett

besökare till hemsidan från New York, men inte vidtagit åtgärder däremot, knyter honom inte

till New York. Beträffande due process hade King varken uppmuntrat boende i New York till

besök på hemsidan eller bedrivit verksamhet där, varför han inte gjort något för att medvetet

begagna sig av marknaden i domstolsstaten. Det fastslogs att mer aktivitet krävs, än att bara

ha en hemsida som är åtkomlig från domstolsstaten, för att domsrätt skall föreligga.

I ett liknande fall, Hearst v. Goldberger126, konstaterade domstolen att global jurisdiktion

hade skapats om situationen omfattats av domstolens domsrätt. I samma fall förekom det

                                                
124 Ulf Maunsbach, Föreläsningen Jurisdiktion på Internet, inom specialkursen Kommersiell IT-rätt,
Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 1999-05-10.
125 Bensusan Restaurant Corp. v. King, 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996).
126 Hearst v. Goldberger, No 96 Civ. 3620,1997 WL 97097 (S.D.N.Y. 1997).
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dessutom viss e-postkorrespondens mellan personer i domstolsstaten och hemsidan. Det

ansågs inte tillräckligt för att skapa minimum contacts.

De två senast nämnda fallen ställer högre krav för att jurisdiktion skall medges. Resonemanget

om att undvika domslut som i förlängningen erkänner global jurisdiktion verkar rimligt.

Domstolarna talar om en högre grad av aktivitet från hemsidans innehavare för att minimum

contacts skall vara för handen. Burk framhäver fall som Bensusan och menar att de visar prov

på en korrekt tillämpning av kravet på due process.127 Nedan följer ett par rättsfall där

faktorer utöver webbsidan bidragit till att avgöra jurisdiktionsfrågan.

3.4.3.3 Fall med flera anknytningsfaktorer

I CompuServe v. Patterson128 förelåg anknytning och domsrätt till följd av ett något mer

komplicerat förhållande mellan parterna. CompuServe (Ohio) hade genom shareware-avtal

rätt att sälja Pattersons (Texas) mjukvara över Internet. CompuServe hade sedermera börjat

sälja sin egen liknande programvara. CompuServe väckte fastställelsetalan (declaratory

judgement action) i Ohio med anledning av att Patterson hade påstått att varumärkesintrång

därmed begicks. Till följd av shareware-avtalet och att Patterson genom ett antal e-

postmeddelanden till CompuServe i Ohio angående det påstådda intrånget, ansåg domstolen

att Patterson medvetet valt att driva verksamhet i Ohio. Domstolen menade vidare att tvisten

var förknippad med den verksamhet som drevs i Ohio då Pattersons produkt endast

tillhandhölls via CompuServes Internettjänst. Beträffande skäligheten sade domstolen att

CompuServes intresse av en prövning var stort, flera avtalspartner till CompuServe kunde bli

berörda av tvistens utgång och att avtalet mellan parterna innehöll en prorogationsklausul som

utpekade Ohios lag.

Anknytningen tycks i det fallet vara relativt stor. Det är emellertid intressant att notera att

tvisten rör ett utomobligatoriskt förhållande. Domstolen bygger sitt resonemang kring ett avtal

som inte har med den aktuella tvisten att göra. Utgången har kritiserats eftersom

                                                
127 Burk 1997 paragraf 58 f.
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anknytningsfaktorerna inte har med den egentliga tvisten att göra, nämligen varumärkesintrång.

Patterson exponerar sig i Ohio genom shareware-avtalet med CompuServe men grunden till

tvisten är inte hänförlig till den verksamhet genom vilken exponering sker. Det kunde lika gärna

varit någon annan än en avtalspartner som gjorde intrång i varumärkesrätten. Vidare torde ett

e-postmeddelande vari varumärkesintrång påtalas inte grunda jurisdiktion, även om det

skickas till rättssubjekt i forumstaten. Meddelandet är inte hänförligt till den exponerande

verksamheten.129 Domstolen däremot, menar att Patterson genom meddelandet initierat

processen och därmed exponerat sig för Ohios jurisdiktion. Argumenteringen från domstolen

kan därför förfalla lite bristfällig. Även om tvisten inte hade direkt att göra med avtalet mellan

parterna gällde tvisten intrång i rättigheter direkt sammanhörande med den verksamhet som

Patterson, genom ombud, drev i Ohio.

Likaså förelåg domsrätt i Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com130 som gällde intrång i

varumärkesrätt genom användande på hemsida och i domännamn. Dot Com hade en

nyhetsservice i Kalifornien och Zippo bedrev verksamhet i Pennsylvania. Svarandens

kontakter med Pennsylvania bestod i hemsidan och avtal med personer i Pennsylvania om

tillhandahållande av nyhetsservice. Vidare förelåg avtal med en del serviceproviders vilket

sammantaget betydde att Dot Com medvetet riktat sin verksamhet mot Pennsylvania. Det var

också huvudsakligen där som varumärkesintrång begicks då personer i Pennsylvania besökte

hemsidan, varför tvisten härrörde från Dot Coms verksamhet i Pennsylvania. Beträffande

skäligheten yttrade domstolen dels, att forumstaten hade ett intresse av att beivra intrång mot

dess rättssubjekt och dels, att Dot Com medvetet slutit avtal med personer i och erhållit

inkomster från Pennsylvania. Fallet torde inte vara särskilt kontroversiellt. Emellertid är det

intressant att notera att endast cirka två procent av Dot Coms prenumeranter var bosatta i

Pennsylvania. Det kan jämföras med det svenska Scanoramafallet131 där tidningen inte

ansågs särskilt avsedd för den svenska marknaden. I det fallet gällde saken visserligen ett

relativt starkt offentligrättsligt intresse, förbud mot marknadsföring av alkohol.

                                                                                                                                              
128 CompuServe, Inc. v. Patterson, 1996 FED App. 0228P (6th Cir.), 89 F.3d 1257.
129 Burk 1997 paragraf 37 f.
130 Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp 1119 (W.D. Pa. 1997).
131 MD 1989:6. Se ovan avsnitt 2.3.4.2.
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Ett liknande fall är United States v. Thomas132 vari anknytningen emellertid förefaller vara

svagare. Svaranden drev en Bulletin Board Service med moraliskt tveksamt innehåll, genom

vilken en prenumerationsservice tillhandahölls. Tjänsten var allmänt tillgänglig i Tennessee och

svaranden ansågs avsiktligt ha exponerat sig mot Tennessee genom att sälja lösenord för

tjänsten till personer bosatta där. Svaranden var medveten om spridningen och kunde ha

undvikit att sälja lösenord till personer i Tennessee om de så önskat. Det bör observeras att

det var fråga om straffrättslig jurisdiktion.133 Dessutom var det fråga om en Bulletin Board

Service fristående från Internet. Emellertid menar Aiken att en analogi kan dras till en

innehavare av en webbsida.134

Interaktivitet genom försäljning av lösenord medförde också i ett annat fall domsrätt. I

Playboy Enterprises v. Chuckleberry Publishing135 sökte svaranden genom server och

hemsida i Italien kunder i USA. Det stred mot ett tidigare meddelat förbud att marknadsföra

tidningen Playman i USA. Lösenordet erhölls genom att avtal, som skickades via fax, ingicks

varför svaranden visste att amerikanska kunder kontrakterades. Det intressanta i fallet är att

domstolen beaktade den internationella aspekten och menade att svaranden naturligtvis får ha

kvar sin italienska hemsida. Något annat vore att medge global jurisdiktion för all information

på Internet, vilket skulle vara förödande för mediets användare. Däremot måste det tidigare

förbudet respekteras även om verksamheten bedrivs via Internet, varför verksamheten vid

hemsidan skulle upphöra i förhållande till amerikanska kunder.

Panavision International, L.P. v. Toeppen136 som omnämnts tidigare rörde Toeppen som är

en ökänd cybersquatter. Panavision krävdes på hög ersättning från Toeppen för att denne

skulle överge domännamnen som var identiska med Panavisions varumärke i Kalifornien.

Domstolen ansåg att agerandet var riktat mot Kalifornien och avsett att ge skadliga effekter

                                                
132 United States v. Thomas, 1996 FED App. 0032P (6th Cir.), 74 F.3d 701.
133 Jämför Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., C6-95-7227, slip op., Ramsey Co. D. Ct. Dec 11, 1996.
134 Aiken 1997 s 1344.
135 Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc., 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996).
136 Panavision International, L.P. v. Toeppen, 938 F. Supp. 616 (denying motion to dismiss), partial
summary judgement granted, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).



49

där. Svaranden var medveten om varumärkesinnehavet vid registreringen av domännamnen

vilket pekar på en uttryckligt riktad verksamhet mot Kalifornien. Medvetenheten vid

registreringen i kombination med den senare krävda ersättningen tyder på en avsiktligt riktad

verksamhet till förfång för käranden.

Det ligger mycket passivitet i handlandet från en cybersquatter. Denne utnyttjar det oklara

rättsläget och kan sägas vänta ut kärandens initiativ, varför förfarandet kanske inte vid en

första anblick framstår som lika klandervärt. Domsrätt torde vara lättare att motivera i fall av

cybersquatting, d v s då verksamheten består i att handla med domännamn, än i fall då det är

en ren tillfällighet att svaranden registrerat ett domännamn som är varumärkesskyddat. I det

förra fallet är det lättare att hävda att verksamheten är riktad mot visst rättssubjekt och viss

jurisdiktion eftersom handlandet har satts i system.

3.4.4 Sammanfattning

Behandlingen av amerikansk rätt har bidragit med värdefullt material beträffande hur

Internetrelaterade jurisdiktionsproblem kan lösas i praktiken. Även i USA tillämpas traditionell

internationell privaträtt på nya företeelser i nätverk. Överlag avgörs jurisdiktionsfrågan av

graden och karaktären på den kommersiella aktivitet som bedrivs på Internet.137 Hur detta

faktiskt har gjorts illustreras av rättsfallen som är ovärderliga för att betrakta ett nytt

rättsområde. Emellertid visar praxis prov på en del tillämpningsproblem. Förutsägbarheten för

kommersiella aktiviteter över nätverk är således fortsatt låg. Rättsfallen har naturligtvis alla sina

speciella omständigheter vilka tillmätts betydelse.

Generellt sett är det tydligt att exponeringen gentemot en rättsordning är av stor betydelse och

det är på det området de flesta relevanta argument finns att tillgå. Fallen har kommenterats

löpande men en del jurisdiktionsgrundande faktorer kan generellt utläsas. Interaktivitet mellan

webbsidan och användare i forumstaten, avtal mellan innehavare av webbsida och rättsubjekt i

forumstaten och e-postmeddelande mellan webbsidan och forumstaten är bara några faktorer.

                                                
137 Aiken 1997 s 1339.
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Intrång i rättighet som är skyddad i forumstaten kan medföra att den anser sig ha ett särskilt

intresse att avgöra saken. Brottsliga förfaranden torde löpa ännu högre risk.

Aiken hyllar fall som Inset, Maritz och Zippo där ett lokalt forum ställs till rättighetsinnehavaren

förfogande. Han menar att det är berättigat med hänsyn till de enorma möjligheter till

rättighetsintrång som Internet medger.138 Burk representerar den motsatta åsikten och hävdar

att lättvindigheten med att medge domsrätt skapar absurda resultat. Internets karaktär medför

att jurisdiktion i flertalet fall kommer att baseras på specific jurisdiction som ursprungligen var

tänkt som en undantagsregel. Betydelsen av var sändare respektive mottagare av information

befinner sig kommer att minska i framtiden varför begrepp som förutsägbarhet och exponering

mot visst territorium inte kommer att reflekteras över av användarna. En alltför extensiv

domsrätt äventyrar Internets egenskap som ett medium för mindre bemedlade och hämmar

dess fulla utnyttjande. Därför skall en alltför vid effektprincip undvikas avseende aktiviteter på

Internet.139

Burk tillhör extremerna avseende frihet på Internet och han passerar emellanåt gränsen för

rimlighet men bidrar i allra högsta grad med relevanta synpunkter. Som Åkerman och

Thunman påpekar torde däremot intresset från amerikansk sida vara betydligt mindre om den

enda anknytningen vore just en utländsk webbsidas åtkomlighet.140 Även problem med

verkställighet begränsar effekten av en omfattande internationell jurisdiktion.141

3.5 Övriga rättsordningar

Ett relativt färskt nya zeeländskt fall belyser jurisdiktionsfrågan och ger viss klarhet i situationer

med internationell prägel. Rättsfallen från USA behandlar främst mellandelstatliga förhållanden

och är därför inte helt applicerbara på internationella förhållanden.

                                                
138 Aiken 1997 s 1349 f.
139 Burk 1997 paragraf 40 ff och 60 f.
140 Åkerman och Thunman 1997 s 470.
141 Se avsnitt 4.3.
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Det aktuella fallet är NZ Post v. Leng142 som behandlar känneteckensintrång på Internet via

webbsida och domännamn. Leng, som var bosatt i Nya Zeeland, kontrollerade webbsidan

med domännamnet nzpost.com genom server i USA. Den internationella karaktären av fallet

begränsas således till serverns placering och domännamnets registrering i USA. NZ Post hade

invändningar mot användningen och väckte talan i Nya Zeeland. Domstolen konstaterade att

användningen utgjorde passing off eller åtminstone att en rättmätigt tvist förelåg. Genom bl a

citeringar av andra rättsfall och artiklar, utländska och inhemska, behandlade domstolen

jurisdiktionsfrågan. Endast registrering av annans kännetecken som domännamn och innehav

av webbsida kan inte grunda jurisdiktion. Det krävs ytterligare exponering mot forumstaten.

Skadan kan inte betraktas som skada som uppstått i cyberspace, då kärandens yrkande är en

följd av svarandens verksamhet relaterad till Nya Zeeland. Handlingar ändrar inte karaktär till

följd av att de sker i en elektronisk miljö istället för en fysisk miljö. Rättigheter bör rimligtvis

inte, och skall inte, undermineras genom användning av ett visst medium. Vidare var

domännamnet ett verktyg som medförde vilseledande och drog nytta av annans goodwill i Nya

Zeeland.

Slutligen menade domstolen att jurisdiktion i huvudsak bygger på förekomsten av en

webbsida, avsiktligt handlande riktat mot forumstaten och vetskap om att käranden skadas i

forumstaten. Med stöd av att Leng var bosatt i Nya Zeeland och kontrollerade webbsidan och

att han genom den bedrev verksamhet i Nya Zeeland kunde domstolen utöva sin jurisdiktion

mot honom. Leng blev ålagd att upphöra med all användning av NZ Post eller liknande på

Internet.143

Avgörandet kan tolkas som att domstolen ansåg sig kunna förbjuda användning av

domännamn inte bara på den Nya Zeeländska marknaden. Visserligen hade NZ Post

utländska intressen men ståndpunkten är kontroversiell. I ett uttalande avseende tysk rätt

hävdas att detta innebär ett övertramp av en nationell domstols jurisdiktion. En domstol kan

                                                
142 NZ Post v. Leng, Auckland High Court, December 17, 1998, CP No. 573/98.
143 Elliott och Gravatt 1999 s 418 f.
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inte enligt uttalandet utfärda generella eller globala förbud (injunction order) utan måste

begränsa ett förbud till att avse den marknad som den immateriella rättigheten omfattar.144

Utgången i fallet, särskilt i verkställighetsavseende, torde vara starkt påverkad av att Leng var

bosatt i Nya Zeeland. Klargörande i fallet var att domstolen ansåg sig behörig att begränsa

användningen av ett i utlandet registrerat domännamn. Det bör noteras att domännamnet var

registrerat under en generisk toppdomän och att domsrätt torde vara svårare att motivera om

det varit en nationell toppdomän. Serverns placering och registreringens hemmahörande i USA

utgjorde inget jurisdiktionshinder. Istället var webbsidans avsiktliga exponering mot Nya

Zeeländska användare och dess skaderisk i Nya Zeeland avgörande. Härur kan utläsas ett

effektresonemang snarare än ett ursprungsresonemang.145

3.6 Sammanfattning

En sammanfattning av huvudavsnittet om jurisdiktion görs nedan i framställningens slutsats,

avsnitt 5.

                                                
144 Bettinger 1997 s 541.
145 Elliott och Gravatt 1999 s 419.
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4 Övriga internationellt
privaträttsliga aspekter

4.1 Inledande kommentar

Avsnittets omfång är beroende av samhörigheten med jurisdiktionsfrågor. Samhörigheten torde

vara stor men det primära syftet med arbetet är inte att behandla dessa frågor. Vissa

kommentarer är dock nödvändiga för att ge en kompletterande insikt i jurisdiktionsfrågorna.

4.2 Lagval

4.2.1 Allmänt

Genomgående tillämpas olika anknytningsfaktorer för att fastställa tillämplig lag.146 Lagfästa

kollisionsregler avseende tillämplig lag vid utomobligatorisk skadeståndstalan (lex loci delicti,

deliktstatutet) saknas i Sverige. Högsta domstolen har endast i ett fall uttalat obiter i frågan

varför vägledningen är bristfällig.147 Fallet är det s k Cronsioe-målet, NJA 1969 s 163, enligt

vilket, såsom en allmängiltig svensk internationellt privaträttslig regel, den materiella lagen i det

land där den skadebringande handlingen företogs ansågs tillämplig. Handlingsorten, inte

effektorten, är således avgörande för lagvalet enligt HD. Frågan om olika orter för handling

respektive effekt var emellertid inte aktuell i fallet varför HD inte tog ställning till den.

Ett alternativt sätt att resonera inom internationell privaträtt är den individualiserade metoden

enligt vilken lagen i det land till vilket det aktuella rättsförhållandet har närmast anknytning skall

tillämpas. Noteras bör att den individualiserade metoden främst använts i inomobligatoriska

förhållanden för att etablera ett kompletterande stöd för lagvalet. Även ett lands intresse av att

få sin lag tillämpad på det aktuella fallet kan beaktas av domstolen.148 I ett norskt fall, Irma-

                                                
146 Detsamma gäller enligt amerikansk rätt. Se Rosenoer 1997 s 233 ff.
147 Bogdan 1999 s 267 f.
148 Schønning 1999 s 47.
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Mignon149, tillämpades norsk rätt i en tvist där två norska fartyg hade kolliderat på en engelsk

flod till följd av ett misstag från en engelsk lots på ett av fartygen. Bogdan menar att den

individualiserade metoden åtminstone i teorin har fördelar ur förutsägbarhetssynpunkt.150

4.2.2 Tänkbara anknytningsmoment i nätverk

På Internet skulle detta synsätt, att låta handlingsorten styra lagvalet, kunna medföra olämpliga

resultat eftersom det skulle underlätta för en skadevållande att undkomma ansvar genom att

välja handlingsort. Emellanåt torde handlingsorten dessutom vara omöjlig att fastställa.

Däremot torde den individualiserade metoden passa bättre.151 I doktrin har frågan diskuterats

desto intensivare och andra vettiga lösningar finns att tillgå.152 Det följande är således

kvalificerade spekulationer i vad som utgör gällande rätt och kan ibland tolkas som uttalande

de lege ferenda.

Precis som med deliktforum skulle den skadelidande kunna välja mellan lagen på

handlingsorten och lagen på effektorten, vilket ofta skulle leda till att den för den skadelidande

mest förmånliga lagen blev tillämplig. P g a Internets gränslösa spridningseffekt skulle teoretiskt

sett flera länders lag kunna bli tillämpliga i samma mål eftersom skadeeffekt kan uppstå i flera

länder. Det kan bli ett praktiskt problem. Eventuellt är det lämpligt att begränsa valmöjligheten

till lagen i det land vari den väsentligaste skadan uppstått eller där den skadelidande har sitt

hemvist. Inte heller dessa alternativ är problemfria.

Ovan153 har diskuterats den s k effektprincipen och sändarlandsprincipen. Båda har sina för

och nackdelar men sändarlandsprincipen tycks vara mindre lämpad i nätverkssammanhang.

Interaktiviteten på Internet genom tillgängliggörande och hämtning av information vilket till sin

natur är olikt en televisionssändning. En sändarlandsprincip kräver att samtliga involverade

                                                
149 Irma-Mignon, Høyesterett 1923, Norsk Rettstidende 1923 II s 58.
150 Bogdan 1999 s 28 f.
151 Se nedan avsnitt 4.2.3.
152 Bogdan 1998 s 12 ff och Bogdan 1999 s 268 ff.
153 Avsnitt 2.3.4.2.
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länder har ett godtagbart materiellt minimiskydd. Incitament till forum shopping skapas, vilket i

sin tur leder till att sändarlandsprincipen måste frångås.154

En annan angreppsmetod vore att helt lämna traditionella anknytningsmoment och binda

användaren till sin primärnätverksserver, som ofta torde vara någorlunda stationär.155 Även

den lösningen ger möjligheter till att undgå oönskade jurisdiktioners materiella lag (forum

shopping).156 Alla argumenten utgör emellertid relevanta anknytningsfaktorer som var och en

kan bli avgörande för lagvalet. Rättsläget får i dagsläget anses vara oklart.157

4.2.3 Speciellt om immaterialrättstvister

Även om lagvalsfrågan i sig är intressant marginaliseras den av det faktum att

immaterialrättsliga anspråk är för handen. Känneteckensrätten, särskilt varumärkesrätten, är

relativt uniformt reglerad genom internationella konventioner vilket gör att den materiellt sett i

princip är densamma oavsett vilket lands lag som blir tillämplig.158 Konventionerna innehåller

regler om minimiskydd och nationell behandling som ger utländska rättssubjekt samma skydd

för sina rättigheter som de inhemska.159

Angående de immateriella rättigheterna gäller att de enligt självständighetsprincipen är helt

nationella i den meningen att de endast erhåller skydd i de länder de är registrerade eller

inarbetade i, d v s skyddslandet. Skyddet uppstår i varje land för sig. Eftersom skyddet och

ett eventuellt intrång måste förekomma i samma land torde lagvalet inte orsaka problem. Det

förefaller bli skyddslandets lag som skall tillämpas.160 Rättigheten och intrångets samhörighet

med territoriet utgör anknytningsmomentet. Resonemanget påminner om den individualiserade

metoden för lagval. Eftersom samma kännetecken kan innehas av olika rättssubjekt i olika

                                                
154 Schønning 1999 s 49.
155 Detta anknytningsmoment har kritiserats. Se Carlén-Wendels 1998 s 45 ff.
156 Se Bogdan 1999 s 88 ff angående s k fraude à la loi.
157 Lindberg  och Westman 1999 s 88 f.
158 Carlén-Wendels 1998 s 110 f och 125 ff.
159 Bernitz m fl 1998 s 6 ff.
160 Carlén-Wendels 1998 s 125 ff, Bernitz m fl 1998 s 220, Lindberg och Westman 1999 s 163 f och
Bernkonventionen (upphovsrätt) artikel 5 punkt 2.
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länder blir det ytterst en fråga om huruvida ett rättssubjekt har använt kännetecknen på den

marknad på vilken intrång påstås ha skett. Med andra ord huruvida intrång skett i rättigheten

överhuvudtaget. Det skall inte behandlas här eftersom det skulle kräva en materiell prövning av

fallet. Att immaterialrättigheten utgör en svensk angelägenhet torde inte medföra att exempelvis

en amerikansk domstol inte anser sig behörig att pröva huruvida ett intrång skett.161 Att den i

så fall gör det med tillämpning av svensk lag är en annan sak.

4.2.4 Processuella regler

Det bör tilläggas att ett lagval gäller materiella regler och inte processuella vilket kan vara av

stor betydelse i fall som det aktuella då de materiella reglerna är lika. Exempelvis bestäms

fördelningen av rättegångskostnader av domstolslandet vilket kan vara bra att hålla i minnet då

man kan välja forum. I USA står var part för sin kostnad men å andra sidan finns möjligheten

till s k contingent fee, då ombudet för det fall målet förloras inte får ersättning. Om skadestånd

utdömes erhåller däremot ombudet en betydande del därav.

4.3 Erkännande och verkställighet

4.3.1 Allmänt

Efter att ha navigerat ibland de möjligheter som finns vad gäller behörigt forum och tillämplig

lag återstår att undersöka vilken nytta man egentligen har av en dom då svaranden inte har

några tillgångar i domstolsstaten. I grunden erkänner eller verkställer ett lands myndigheter inte

utländska domar utan att det finns en ömsesidig överenskommelse därom. I praktiken innebär

detta att en verkställighetsansökan av en svensk dom i utlandet kommer att avslås eller

eventuellt bli föremål för ännu en prövning i sak.162 Då kommer den svenska domen att på sin

höjd endast ha bevisverkan. Likaså har en utländsk dom endast bevisverkan i svensk process,

som i sin tur kräver svensk domsrätt.163

                                                
161 Bogdan 1999 s 122 och ovan avsnitt 3.2.
162 Rosenoer 1997 s 234 f.
163 Åkerman och Thunman 1997 s 439.
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4.3.2 Svensk rätt

Verkställigheten vid internationella förhållanden är i princip oreglerad i svensk lag. De

behörighetsregler som finns avseende kronofogdemyndigheter skall uttryckligen inte tillämpas

analogiskt på det sätt som domstols behörighet fastställs. Andra övervägande får ligga till

grund. Principen torde vara att ansökan om verkställighet tas upp till prövning om det finns

möjlighet att vidta effektiv åtgärd med hänsyn till objektets eller svarandens anknytning till

Sverige.164 Det förefaller vara ganska självklart då myndigheter är folkrättsligt förhindrade att

agera utanför den egna statens territorium. I det sammanhanget bör påpekas att immateriella

rättigheter i sig är av offentligrättslig karaktär och generellt sett anses befinna sig i skyddslandet

och därför bara kan utmätas av det landets myndigheter. Verkställighet avseende fysiska

ingripanden torde kunna ersättas av vitesföreliggande, utan folkrättsligt hinder, för att förmå

svaranden till visst beteende i utlandet.165 Likaså kan problem uppstå i interimistiskt och

exekutoriskt avseende eftersom servern mot vilken eventuella åtgärder skall riktas kan befinna

sig var som helst.166

4.3.3 Bryssel- och Luganokonventionerna

Helt klart är att en dom verkställs i domstolsstaten. Det innebär att en utländsk dom är

användbar för de tillgångar som svaranden har i det landet. Vidare stadgar

Brysselkonventionen (avdelning III) ett ömsesidigt erkännande167 och verkställande168 av

domar från konventionsanslutna stater.169 En svensk dom skulle därför verkställas i andra

konventionsanslutna stater, d v s inom EES-området. Däremot verkställs en svensk dom inte i

tredje land utan att åtminstone bli föremål för en prövning i sak. Utgången av en sådan

prövning kommer troligtvis att likna den i den svenska domen p g a reglernas materiella likhet.

                                                
164 Prop 1980/81:8 s 374 och Bogdan 1999 s 135 f.
165 Bogdan 1999 s 138.
166 Carlén-Wendels 1998 s 47.
167 Artikel 26.
168 Artikel 31.
169 För att dom från land inom EES-området skall erkännas i Sverige krävs att ansökan om exekvatur görs
hos Svea Hovrätt (artikel 32).
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Normalt skulle en utländsk domstol svårligen hitta något oacceptabelt i den svenska domen.170

Däremot kan detta förfarande bli onödigt dyrt eftersom det ofta innebär dubbel materiell

prövning. Det är därför en god idé att väcka talan i utlandet direkt om verkställande måste ske

där. Även om en del länder, utan att vara folkrättsligt förpliktade därtill, i viss utsträckning är

mindre strikta och godkänner utländska avgöranden,171 torde det generellt sett inte vara något

att förlita sig på. Likaså kommer troligtvis en dom från land utanför EES-området inte att

kunna verkställas i Sverige, utan endast tillerkännas bevisverkan vid en prövning i Sverige. Det

kan tilläggas att en svensk dom mot rättsubjekt utanför EES-området kan vara ganska effektiv

även om den inte går att verkställa för tillfället. Med en svensk dom i handen, eller en dom från

något av länderna inom EES-området, har nämligen en kärande en försäkran om att kunna

komma åt ett rättsubjekt från tredje land för det fall denne i framtiden har tillgångar inom EES-

området. Dennes handlingsfrihet begränsas således avsevärt.

4.3.4 Amerikansk rätt

Det förefaller finnas relativt goda möjligheter för att en utländsk dom skall erkännas och

verkställas i USA. I stort regleras frågan internt av varje delstat och här skall bara en

översiktlig genomgång av reglerna göras.172 Främst avses domar rörande privaträttslig

betalningsförpliktelse för amerikanska rättsubjekt. Normalt krävs dock en s k enkel aktion, en

typ av summarisk process, gentemot verkställighetssubjektet.173

Ett krav är att den utländska domstol som avgjort saken har haft domsrätt över svarande i

enlighet med allmänna internationella normer. Krav på reciprocitet gällde tidigare men har

övergivits i stor utsträckning. Domen skall vara slutlig, d v s ha vunnit laga kraft, och komma

från en opartisk och behörig domstol. Den utländska domen får inte strida mot en annan

verkställbar amerikansk dom och kan inte avgöra frågor som enligt amerikansk rätt bara

amerikanska domstolar kan befatta sig med, exempelvis giltigheten av en amerikansk

                                                
170 Om begränsningar i utländsk rätts tillämpning. Se Bogdan 1999 s 70-97.
171 Schønning 1999 s 50.
172 Ungefär hälften av delstaterna har antagit Uniform Foreign Money-Judgement Recognition Act medan
resterande stater avgör frågan genom ”the doctrine of comity” under common law. Se Perritt 1996 s 59 f.
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varumärkesregistrering.174 Därmed har innebörden av allmänna internationella normer

konkretiserats något.

Av det sagda kan konstateras att domar, baserade på vissa svenska jurisdiktionsregler som

blivit kritiserade från utländskt håll, t ex 10 kap 3 § RB om förmögenhetsforum, eventuellt inte

erkänns eller verkställs i USA.175

I detta sammanhang är det värt att nämna att NSI, som handhar registreringen av domännamn

under de flesta generiska toppdomäner, med stor sannolikhet godtar en utländsk dom

angående bättre rätt till domännamn.176

                                                                                                                                              
173 Jämför med de svenska reglerna om exekvatur.
174 Heveus 1997b s 80 ff.
175 Se ovan avsnitt 3.3.2.4.
176 Elliott och Gravatt 1999 s 419.
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5 Slutsats

Framställningen innehåller löpande kommentarer och slutsatser i de sammanhang de av

naturliga skäl hör hemma. En kort övergripande kommentar skall dock avsluta framställningen.

En webbsida kan på olika sätt komma i konflikt med andras intressen varav ett är ensamrätt till

kännetecken. Svårigheten ligger i att bedöma i vilken utsträckning användande av Internet som

kommersiellt medium medför risk för att bli dragen inför domstol i utlandet. Generellt kan

sägas att jurisdiktionsintresset kommer att variera beroende på den typ av information som en

webbsida innehåller och vilken effekt denna har i det aktuella landet. Interaktiva webbsidor

torde löpa större risk att omfattas av annat lands jurisdiktion. Intressant att notera är att

utvecklingen på Internet går mot allt större interaktivitet. Övergripande gäller att domstolarna

resonerar utifrån en effektprincip för att avgöra jurisdiktionsfrågan. Det är tillämpningen av en

sådan princip som är föremål för oklarhet.

Vidare kan rekommenderas att stämma i den stat där verkställighet skall ske, med reservation

för att svensk dom kan verkställas inom EES-området utan problem. En reservation måste

göras för det fall utländsk domstol inte anser sig vara behörig att pröva intrång i svensk

rättighet p g a dess karaktär av offentligrättsligt intresse. I sådant fall rekommenderas att föra

fastställelsetalan i Sverige och ersättningstalan i utlandet eller att försöka få svensk dom

verkställd i utlandet. Förfarandet blir onekligen omständligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att den internationella privaträttens ofullständighet gör sig

gällande även vad gäller immateriella rättigheter på Internet. De omständigheter som är

betingade av Internet föranleder nya ställningstaganden men medför inte att de befintliga

reglerna kan anses vara obrukbara mer än i marginell omfattning. De flesta företeelser i

nätverkssammanhang kan bedömas med stöd av befintlig materiell rätt med tillägget att det är

just nya företeelser som är under bedömning. Även den traditionella internationella privaträtten

tillämpas på de nya företeelserna. Vissa tillämpningssvårigheter gör sig gällande men särskilt
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aktualiseras brister som traditionellt är inbyggda i den internationella privaträtten. Staternas

suveränitet gör sig markant gällande och endast ett omfattande globalt samarbete kan lösa

problemen. Vägen dit kan betraktas som praktiskt oframkomlig inom en överskådlig framtid.

Ett visst ljus har förhoppningsvis spridits över de problem internationella jurisdiktionsfrågor för

med sig i globala nätverk. Vad som framför allt är viktigt att notera är befintliga reglers

tillämplighet och de delvis nya anknytningsmoment som gör sig gällande. Åsikterna kring vilken

effekt vissa företeelser skall tillmätas är starkt varierande och fortfarande råder oklarhet

beträffande gällande rätt varför samtliga argument får bemötas med försiktighet. Teknikens

utveckling gör också att den rättsliga bedömningen kommer att förändras.

Med risk för omfattande extraterritoriell jurisdiktion bör den som vill närvara på Internet iaktta

viss försiktighet. Är syftet att driva verksamhet på global basis torde även risk finnas för att bli

dragen inför domstol i oförutsedda jurisdiktioner. Effekten av en utländsk dom varierar

visserligen med möjligheten till verkställighet. Det bör dock hållas i minnet att den kommersiella

friheten kan begränsas av en utländsk dom även om verkställighet för stunden inte är möjlig.

Om avsikten är att driva verksamhet inom viss eller vissa marknader eller jurisdiktioner bör det

klargöras i det medium varigenom verksamheten bedrivs, d v s i regel på webbsidan. I en del

fall är det tydligt vilka marknader som avses, t ex då språk eller toppdomän talar för en

avgränsad marknad. I andra fall, som när språket är av internationell karaktär och

toppdomänen generisk, bör exponeringen uttryckligen begränsas. Det kan göras genom att

mottagarmarknaden anges eller att en oönskad marknad eller jurisdiktion uttryckligen

undantas, sålunda med disclaimers. Metoderna är absolut ingen garanti för att viss jurisdiktion

därigenom skulle anse sig obehörig. I dagsläget torde det vara svårt att helt blockera

användare från viss jurisdiktion, även om det i stor utsträckning är möjligt genom att IP-

nummer innehåller landspecifika tal. Det sagda har allmän giltighet för verksamhet på Internet

och är inte specifikt för känneteckensanvändning. Beträffande känneteckensanvändning bör

åtminstone en kontroll av immateriella rättigheter genomföras på de marknader inom vilka

verksamhet avses bedrivas. Emellertid är slutsatsen att rättsläget är så osäkert att de som vill
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operera genom Internet sällan kan vara säkra på vilka jurisdiktioner de kan komma att

omfattas av.
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