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Summary 

Today, intellectual property rights are important commodities on the 

international market. Hence, cross-border intellectual property agreements 

are very common. This raises questions about what law to apply to these 

contracts. The situation is complicated by the fact that intellectual property 

agreements are diverse and complex. In the EU and in Switzerland, the 

legislators have chosen different solutions when it comes to the question of 

the law applicable to intellectual property agreements. The purpose of this 

paper is to compare the conflict of laws rules in the EU and in Switzerland 

when it comes to cross-border intellectual property agreements. 

  
In order to determine the law applicable to international intellectual property 

contracts, contractual issues have to be distinguished from issues related to 

the intellectual property right itself. Some questions related to intellectual 

property rights are determined by the law of the country of protection. In the 

EU and in Switzerland, the distinction between the law applicable to the 

contract and the law of the country of protection is made in a similar way. 

 

In both the EU and in Switzerland, the parties to an intellectual property 

contract are entitled to choose the law applicable to their contract. This is an 

opportunity that the parties should seize, given the uncertainty associated 

with determining the law applicable to cross-border intellectual property 

contracts. However, the party autonomy in the choice of law is limited, in 

the EU as well as in Switzerland. In Switzerland, mandatory Swiss rules are 

always applicable to the contract. In the EU, on the other hand, certain 

conditions have to be met in order for mandatory rules in the EU and its 

member states to be applicable.    

 

When it comes to determining the law applicable to intellectual property 

contracts in the absence of a choice of law clause, there are significant 

differences between EU law and Swiss law. In Swiss law, there is a 

particular conflict of laws rule for intellectual property contracts in Article 
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122 of the Swiss Private International Law Act from 1987. According to this 

rule, intellectual property contracts are governed by the law of the state in 

which the transferor or grantor of the intellectual property right has his or 

her habitual residence. In the EU, there is no particular conflict of laws rule 

for intellectual property contracts. Instead, such contracts are governed by 

the general conflict of laws rules contained in Article 4 of the Rome I 

Regulation. The Rome I Proposal included a special conflict of laws rule for 

contracts relating to intellectual property rights. Like Article 122 of the 

Swiss Private International Law Act, it stated that the law of the country of 

the transferor or licensor should be applied to intellectual property contracts. 

The provision was deleted, since the delegations of the Rome I Committee 

couldn’t agree on how the article should be phrased.  

 

Even if the legislators in the EU and in Switzerland have chosen different 

ways of determining the law applicable to intellectual property contracts, 

authors in the legal doctrine have suggested that the conflict of laws rules in 

the two legal systems can be applied in a similar way to certain categories of 

intellectual property contracts. Transfers of intellectual property rights and 

basic license agreements are governed by the law of the transferor or the 

licensor, both in the EU and in Switzerland. In certain complicated license 

agreements, some authors in the Swiss legal doctrine suggest that it is 

possible to derogate from the general rule in Article 122 of the Swiss Private 

International Law Act. This would result in the application of the law of the 

country of the licensee or the law of the country of protection. In the end, 

Article 122 in the Swiss Private International Law Act and Article 4 in the 

Rome I Regulation may lead to the same result when they are applied to 

intellectual property contracts.  
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Sammanfattning 
Immaterialrätter är i dag viktiga handelsvaror på den internationella 

marknaden. Därför är gränsöverskridande immaterialrättsliga avtal vanligt 

förekommande. Det väcker frågor om vilken lag som ska tillämpas på dessa 

avtal. Situationen kompliceras av att immaterialrättsliga avtal är 

variationsrika och komplexa. I EU och Schweiz har lagstiftarna valt olika 

lösningar på frågan om tillämplig lag på internationella immaterialrättsliga 

avtal. Syftet med uppsatsen är att jämföra lagvalsreglerna i EU och Schweiz 

gällande gränsöverskridande immaterialrättsliga avtal. 

 

För att avgöra vilken lag som ska tillämpas på internationella 

immaterialrättsliga avtal är det viktigt att skilja på kontraktuella frågor och 

frågor som rör den immateriella rättigheten i sig. Vissa frågor som rör 

immateriella rättigheter avgörs av skyddslandets lag. I EU och Schweiz görs 

det en liknande åtskillnad mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet. 

 
I både EU och Schweiz har parterna till ett internationellt immaterialrättsligt 

avtal rätt att välja tillämplig lag på sitt avtal. Detta är en möjlighet som 

parterna bör utnyttja, med tanke på den osäkerhet som är förenad med valet 

av tillämplig lag på gränsöverskridande immaterialrättsliga avtal. Men 

partsautonomin i lagvalet är begränsad, både i EU och i Schweiz. I Schweiz 

är tvingande schweiziska regler alltid tillämpliga på avtalet, oavsett vilken 

lag som parterna har valt att tillämpa på avtalet. I EU, å andra sidan, måste 

vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tvingande regler i EU och dess 

medlemsstater ska bli tillämpliga. 

 

När det kommer till fastställandet av tillämplig lag på immaterialrättsliga 

avtal i brist på en lagvalsklausul är skillnaderna mellan EU-rätten och den 

schweiziska rätten tydliga. I schweizisk rätt finns det en särskild 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal i artikel 122 i 1987 års IP-lag. 

Enligt denna artikel är immaterialrättsliga avtal underställda lagen i det land 

där överlåtaren eller upplåtaren av den immateriella rättigheten har sin 
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vanliga vistelseort. I EU-rätten finns det ingen särskild lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal. I stället är sådana avtal underställda de allmänna 

lagvalsreglerna i artikel 4 i Rom I-förordningen. Förslaget till Rom I-

förordningen innehöll en särskild lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal. I 

likhet med artikel 122 i den schweiziska IP-lagen hänvisade den regeln till 

en tillämpning av licensgivarens eller licenstagarens lands lag. Men den 

föreslagna lagvalsregeln togs bort från förslaget till Rom I-förordningen, då 

delegationerna i lagberedningen inte kunde komma överens om en 

utformning av artikeln. 

 

Lagstiftarna i EU och Schweiz har alltså valt att reglera frågan om tillämplig 

lag på immaterialrättsliga avtal på olika sätt. Men det finns stöd i den EU-

rättsliga och schweiziska doktrinen för att lagvalsreglerna i de två 

rättsordningarna kan tillämpas på ett liknande sätt på vissa kategorier av 

immaterialrättsliga avtal. Överlåtelser av immaterialrätter och enkla 

licensavtal är underställda överlåtarens eller licensgivarens lands lag. Det 

gäller i både EU och Schweiz. I vissa komplicerade licensavtal anser flera 

författare i den schweiziska doktrinen att det är möjligt att göra undantag 

från tillämpningen av artikel 122 i den schweiziska IP-lagen, till förmån för 

en tillämpning av licenstagarens lands lag eller skyddslandets lag. I 

slutändan kan tillämpningen av artikel 122 i den schweiziska IP-lagen och 

artikel 4 i Rom I-förordningen leda till samma resultat i fråga om tillämplig 

lag på immaterialrättsliga avtal. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den internationella handeln med immaterialrätter är i dag omfattande. 

Immaterialrätter säljs, köps och licensieras över landsgränser. Det väcker 

frågor om vilken lag som ska tillämpas på gränsöverskridande 

immaterialrättsliga avtal i händelse av en tvist. Situationen kompliceras av 

det faktum att immaterialrätter är svårdefinierade. Immaterialrättsliga avtal 

är dessutom variationsrika och komplicerade till sin natur. Lägg därtill att 

avtalsparterna inte alltid reglerar frågan om tillämplig lag i sitt avtal. 

 

I EU och Schweiz har lagstiftarna valt olika lösningar på frågan om 

tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. I Schweiz tillämpas en strikt 

lagvalsregel till förmån för en tillämpning av överlåtarens eller 

licensgivarens lands lag. En motsvarande regel fanns med i förslaget till 

Rom I-förordningen. Den överlevde emellertid inte lagstiftningsförfarandet, 

och togs aldrig med i den slutgiltiga utformningen av EU-förordningen. I 

stället tillämpas inom EU en betydligt generellare lagvalsregel på avtal om 

överföring och licensiering av immaterialrätter. I doktrinen råder det delade 

meningar om vilken lösning som är mest fördelaktig. Det är därför 

intressant att jämföra lagvalsreglerna för immaterialrättsliga avtal i EU och 

Schweiz, både vad gäller reglernas formella utformning, samt hur de har 

tolkats och tillämpats i praktiken och i doktrinen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att jämföra lagvalsreglerna i EU och Schweiz gällande 

avtal om överföring och licensiering av immateriella rättigheter. Som en del 

av jämförelsen kommer likheterna och skillnaderna i de två rättssystemen 

att identifieras. Lagvalsreglerna kommer att jämföras både utifrån deras 

utformning, samt hur de har tolkats och tillämpats i doktrinen och i 

rättspraxis. Eftersom lagvalsreglerna i EU och Schweiz är nära besläktade 
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med varandra är det särskilt intressant att undersöka hur det kommer sig att 

lagstiftarna i EU och Schweiz har valt olika lösningar på frågan om 

tillämplig på immaterialrättsliga avtal. Arbetet kommer därför att förhålla 

sig till följande frågeställningar: 

 

• Vilka är likheterna och skillnaderna mellan lagvalsreglerna i EU och 

Schweiz med avseende på immaterialrättsliga avtal? 

• Varför har lagstiftarna i EU och Schweiz valt att lösa frågan om 

tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal på olika sätt? 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet tar fokus på frågan om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. 

Med immaterialrättsliga avtal åsyftas i detta sammanhang avtal om 

överföring och upplåtelse av immaterialrätter. Immaterialrättsliga avtal kan 

också ingås mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om rätt till 

arbetstagarens prestationer.1 Den sistnämnda avtalstypen kommer inte att 

behandlas inom ramen för detta arbete. 

 

Den som handlar i strid mot ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse av 

immaterialrätter gör sig skyldig till kontraktsbrott. Det ska emellertid 

nämnas att ett sådant handlande även kan utgöra ett immaterialrättsintrång, 

som kan ligga till grund för en utomobligatorisk intrångstalan.2 Inom ramen 

för detta arbete finns det dessvärre inte utrymme för att behandla frågan om 

tillämplig lag då käranden utformar sin talan som ett immaterialrättsintrång. 

 

Syftet med arbetet är att jämföra lagvalsreglerna i EU och Schweiz vad 

gäller immaterialrättsliga avtal. Som vi kommer att se i kapitel 4 tillämpas 

materiella regler i skyddslandets lag på flera viktiga frågor som rör 

immaterialrätter i sig. Avgränsningen mellan skyddslandets lag och 

avtalsstatutet kommer att behandlas. Syftet är däremot inte att behandla 

                                                
1 Bernitz 2013 s. 333. 
2 Bernitz 2013 s. 407–408. 
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materiella regler i någon särskild rättsordning, då dessa inte utgör föremål 

för komparationen. Därför kommer inte heller nationella svenska regler att 

behandlas inom ramen för denna uppsats. De EU-rättsliga lagvalsreglerna 

som behandlas i detta arbete är dock i högsta grad relevanta för svenska 

förhållanden, då Rom I-förordningen3 är tillämplig i Sverige. 

 

Jurisdiktionsfrågan kommer inte att behandlas inom ramen för detta arbete. 

För den som är intresserad av domsrätt i gränsöverskridande 

immaterialrättsliga avtal rekommenderar jag Intellectual Property and 

Private International Law av James J. Fawcett och Paul Torremans. 

1.4 Metod och material 
Inom ramen för detta arbete används en rättsdogmatisk metod, en EU-

rättslig metod och en komparativ metod. I syfte att fastställa innehållet i de 

schweiziska och EU-rättsliga lagvalsreglerna används både en 

rättsdogmatisk metod och en EU-rättslig metod. Det innebär att lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin analyseras, i syfte att fastställa gällande 

rätt i EU och Schweiz. Enligt den EU-rättsliga metoden beaktas i första 

hand de grundläggande fördragen, och i andra hand de sekundärrättsliga 

källorna.4 I detta arbete är det framför allt sekundärrätten som är av intresse, 

i form av förordningar, rättspraxis från EU-domstolen, förarbeten och 

doktrin.  

 

Därefter används en komparativ metod för att jämföra lagvalsreglerna i EU 

och Schweiz gällande immaterialrättsliga avtal. En komparation förutsätter 

att de två jämförelseobjekten har ett gemensamt drag. Det kan exempelvis 

vara att rättsreglerna i de båda rättsordningarna reglerar samma problem.5 I 

det här fallet ska det jämföras hur man i EU och Schweiz har valt att lösa 

problemet med fastställandet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. 

                                                
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 
juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). 
4 Hettne m.fl. 2005 s. 24–29. 
5 Bogdan 2003 s. 57. 
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Kärnan i komparationen är fastställandet av likheter och skillnader i två eller 

flera rättsordningar.6 Det är också utgångspunkten för detta arbete. I nästa 

skede av komparationen är det intressant att förklara likheterna och 

skillnaderna mellan rättsordningarna. I det här fallet är lagvalsreglerna i EU 

och Schweiz, som nämnts tidigare, nära besläktade med varandra. Det är då 

särskilt relevant att fokusera på att förklara skillnaderna mellan 

lagvalsreglerna.7 I detta arbete ska bakgrunden till lagvalsreglerna 

analyseras, för att utreda varför lagstiftarna i EU och Schweiz har valt att 

reglera frågan om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal på olika sätt. 

 

I uppsatsen har jag använt mig av både schweiziskt och EU-rättsligt 

material. Vid utredningen av bakgrunden till reglerna har förarbeten 

använts, bland annat i form av EU-kommissionens grönböcker och protokoll 

från debatterna i det schweiziska parlamentets överhus och underhus. 

Rättspraxis från EU-domstolen och Bundesgericht, den schweiziska 

motsvarigheten till Högsta domstolen, har använts i viss omfattning. 

Dessutom behandlas några domar från tyska och österrikiska domstolar. Det 

ska dock noteras att det finns sparsamt med rättspraxis på området, framför 

allt sedan kodifieringen av den schweiziska IP-rätten. Det är även snålt med 

rättspraxis i anslutning till Rom I-förordningen. Doktrinen på området är 

därför särskilt viktig. I den EU-rättsliga doktrinen har jag främst använt mig 

av monografin Intellectual Property and Private International Law av 

James J. Fawcett och Paul Torremans. Andra författare som har behandlat 

ämnet är Pedro Alberto de Miguel Asensio, Yuko Nishitani, Peter 

Mankowski, Eugen Ulmer, Cristoph Reithmann och Dieter Martiny, för att 

nämna några. 

 

I den schweiziska doktrinen har jag i stor utsträckning använt mig av 

lagkommentarerna Zürcher Kommentar zum IPRG och Basler Kommentar. 

De delar av kommentarerna som är relevanta för detta arbete har skrivits av 

Gion Jegher, David Vasella, Marc Amstutz, Markus Wang och Frank 

                                                
6 Bogdan 2003 s. 56. 
7 Bogdan 2003 s. 64–65. 
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Vischer. Andra schweiziska författare som har bidragit till utvecklingen av 

doktrinen på området är Francois Dessemontet, Kurt Siehr, Bernard Dutoit 

och Anton K. Schnyder. Nämnas bör också Adolf Schnitzer, som bidragit 

till utvecklingen av såväl Schweiz som EU:s internationella privaträtt. 

1.5 Disposition 
Efter uppsatsens inledande kapitel behandlas de generella dragen hos 

immaterialrättsliga avtal i kapitel 2. Genom detta kapitel får läsaren 

förhoppningsvis en grundläggande förståelse för immaterialrättsliga avtal, 

vilket underlättar vid studiet av de lagvalsregler som är knutna till sådana 

avtal. I det tredje kapitlet behandlas bakgrunden till de aktuella 

lagvalsbestämmelserna i EU och Schweiz. De tre därpå följande kapitlen 

(kap. 3-6) tar sikte på olika aspekter av valet av tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal. Det fjärde kapitlet behandlar avgränsningen 

mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet. Därefter behandlas det 

partsautonoma lagvalet i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet behandlas 

frågan om tillämplig lag i avsaknad av ett partsautonomt lagval. Kapitel 3-6 

är uppbyggda på ett liknande sätt. Först presenteras EU-rätten och den 

schweiziska rätten var för sig. Därefter följer en komparation av de EU-

rättsliga och schweiziska lagvalsreglerna. I uppsatsens avslutande kapitel 

sammanfattas slutsatserna av komparationen. 
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2 Immaterialrättsliga avtal 

2.1 Allmänt 
I dag handlas det med immaterialrätter i stor omfattning. Immaterialrätter 

har ofta ett stort ekonomiskt värde.8 Genom ett licensavtal kan ett företag få 

tillgång till tekniskt kunnande, som annars hade stått utanför dess räckhåll.9 

En författare som vill ge ut sin bok kan ingå ett förlagsavtal med en 

förläggare, som genom avtalet får rätt att mångfaldiga och ge ut verket.10 En 

immaterialrätt är emellertid inte vilken handelsvara som helst. 

Immaterialrätter är svårdefinierade och komplicerade till sin natur. 

Immaterialrättsliga avtal är också mer invecklade än exempelvis vanliga 

köpeavtal.11  

 

Den senaste utvecklingen är att immaterialrättsliga avtal i allt större 

omfattning rör sig över landsgränser. Mångfalden och komplexiteten hos 

internationella licensavtal leder till svåra frågor angående vilken lag som ska 

tillämpas på sådana avtal. Avtalsparterna bör därför alltid avtala om 

tillämplig lag.12 Trots det innehåller många gränsöverskridande 

immaterialrättsliga avtal inte någon lagvalsklausul. En förklaring till det kan 

vara att parterna helt enkelt inte har lyckats komma överens om vilken lag 

som ska tillämpas på avtalet.13 Det medför att regler om tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal i brist på ett partsautonomt lagval blir särskilt 

viktiga.  

 

För att förstå bakgrunden till lagvalsreglerna och hur de ska tillämpas är det 

viktigt att känna till grunderna i immaterialrättsliga avtal. Det har redan 

                                                
8 Bernitz m.fl. 2013 s. 407; Maunsbach/Wennerström 2015 s. 32; 
Reithmann/Martiny 2015 s. 870. 
9 Domeij 2010 s. 15. 
10 Levin 2011 s. 518. 
11 Maunsbach/Wennerström 2015 s. 32. 
12 De Miguel Asensio 2013 s. 312; Levin 2011 s. 508. 
13 Fawcett/Torremans 2011 s. 756.  
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konstaterats att det rör sig om en spretig grupp av avtal. I avsnitt 1.2 

nämndes det att immaterialrättsliga avtal i detta sammanhang ska likställas 

med avtal om överföring och upplåtelse av immaterialrätter. Dessa två 

huvudkategorier av immaterialrättsliga avtal ska i det följande presenteras 

närmare. 

2.2 Överlåtelser av immaterialrätter 
Immaterialrätter kan i sin helhet överlåtas från en part till en annan.14 Det 

innebär att äganderätten till immaterialrätten övergår från överlåtaren till 

mottagaren. Överlåtelser av immaterialrätter kan därför i stor mån liknas vid 

köpeavtal.15 Ett exempel på en sådan överlåtelse är en försäljning av ett 

patent.16 Överlåtelseavtal är relativt okomplicerade i förhållande till de mer 

komplexa upplåtelseavtalen. I ett typiskt överlåtelseavtal ansvarar 

överlåtaren för själva överlåtelsen av immaterialrätten, medan mottagaren 

endast är skyldig att betala för överlåtelsen.17 

2.3 Upplåtelser av immaterialrätter 

2.3.1 Allmänt 
Betydligt vanligare än överlåtelser av immaterialrätter är upplåtelser av 

immaterialrätter. Vid en upplåtelse övergår inte hela ensamrätten till 

mottagaren, utan endast en del av den. Mottagaren får därigenom rätt att 

använda immaterialrätten i begränsad omfattning.18 Immaterialrätter kan 

upplåtas genom licensavtal, som utgör den viktigaste avtalstypen i handeln 

med immaterialrätter.19 Vid sidan om licensiering av industriella rättigheter 

upplåts även upphovsrätter. Den viktigaste avtalstypen vid licensiering av 

                                                
14 Bernitz 2013 s. 407; Levin 2011 s. 504; Maunsbach/Wennersten 2015 s. 
33; Dessemontet 2015 s. 44, 93, 137, 184 och 191. 
15 Fawcett/Torremans 2011 s. 80; Levin 2011 s. 512. 
16 Bernitz 2013 s. 407. 
17 Tritton 2014 s. 1989; Ulmer 1978 s. 93. 
18 Bernitz 2013 s. 407; Levin 2011 s. 504. 
19 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 14; Reithmann/Martiny 2015 s. 870; Bernitz 2013 s. 413. 
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upphovsrätter är förlagsavtal.20 Förlagsavtal skiljer sig från andra licensavtal 

på en rad punkter. I det följande kommer licensavtal avseende industriella 

rättigheter och förlagsavtal att presenteras var för sig. Fokus kommer 

framför allt att ligga på parternas skyldigheter enligt avtal, då de är av 

särskilt intresse för lagvalsfrågan. Med tanke på den stora 

variationsrikedomen hos upplåtelseavtal finns det inte utrymme för att 

behandla samtliga kontraktstyper som kan innehålla licensiering av 

immaterialrätter. Det ska dock konstateras att licenser kan utgöra en del av 

exempelvis distributionsavtal och franchiseavtal.21 

2.3.2 Licensavtal 
Det har redan nämnts att överlåtelseavtal avseende immaterialrätter är 

relativt okomplicerade. Detsamma gäller inte för licensavtal. Licensavtal är 

variationsrika och ofta invecklade.22 I detta avsnitt ska några av 

huvuddragen i internationella licensavtal avseende industriella rättigheter 

presenteras. Med licensavtal avseende industriella rättigheter avses här 

licenser till patent, varumärken och mönsterrätt. I patentlicensavtal är det 

även vanligt att licensgivaren bistår licenstagaren med teknisk assistans och 

tekniskt kunnande i form av know-how.23 

 

Licensavtal kan grovt delas in i enkla licenser, exklusiva licenser och 

korslicenser. En enkel licens innebär att licenstagaren får tillstånd att 

utnyttja immaterialrätten. Licenstagaren har däremot ingen ensamrätt till 

utnyttjandet av immaterialrätten. Licensgivaren kan alltså upplåta samma 

immaterialrätt till andra aktörer. Licenser kan även vara exklusiva. Då har 

licenstagaren en uteslutanderätt att utnyttja immaterialrätten, i vissa fall 

tillsammans med licensgivaren. Immaterialrätten kan då inte upplåtas till 

andra aktörer. Vid sidan om enkla och exklusiva licenser finns det även 

                                                
20 Bernitz 2013 s. 407; Levin 2011 s. 517. 
21 Fawcett/Torremans 2011 s. 763. 
22 De Miguel Asensio 2013 s. 312; Maunsbach/Wennersten 2015 s. 35. 
23 Nishitani 2009 s. 68. 
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korslicenser. I en korslicens upplåter två parter ömsesidigt immaterialrätter 

till varandra.24 

 

Licensgivarens huvudsakliga förpliktelse i ett licensavtal är att ställa 

immaterialrätten till licenstagarens förfogande. I det ingår ett ansvar för att 

immaterialrätten faktiskt är giltig. Licensgivaren kan även vara skyldig att 

upprätthålla immaterialrätten, exempelvis genom att betala avgifter till en 

offentlig myndighet och ansöka om förnyelse av registrering.25 Det kan 

också ingå i licensgivarens uppgifter att skydda den upplåtna 

immaterialrätten mot intrång. Skyldigheten att upprätthålla immaterialrätten 

och avvärja intrång kan dock gå över på licenstagaren, om parterna har 

avtalat om det.26 

 

Vid sidan om upplåtandet kan licensgivaren åta sig andra förpliktelser i 

samband med licensavtalet. Som tidigare nämnts är det i patentlicensavtal 

vanligt att licensgivaren bistår licenstagaren med teknisk assistans och 

tekniskt kunnande i form av know-how. Licensgivaren kan också åta sig att 

utbilda licenstagarens personal.27 Sådan kunskap kan vara nödvändig för att 

licenstagaren ska kunna utnyttja licensen. I vissa licensavtal åtar sig 

licensgivaren även att vidareutveckla immaterialrätten för licenstagarens 

räkning.28 

 

Licenstagarens främsta skyldighet är att betala licensavgiften. Det kan ske 

antingen i form av ett engångsbelopp, eller genom löpande betalningar (s.k. 

royalty).29 Vidare kan licenstagaren vara skyldig att utnyttja licensen. Det 

gäller framför allt om licensen är exklusiv och betalning för licensen sker i 

                                                
24 Bernitz 2013 s. 413; Levin 2011 s. 534; Domeij 2010 s. 143. 
25 Levin 2011 s. 540–541; Bernitz 2013 s. 415. 
26 Ulmer 1978 s. 95; Lando 1981 s. 315; Pålsson 1998 s. 61–62. 
27 De Miguel Asensio 2013 s. 326–327; Nishitani 2009 s. 68; Lando 1981 s. 
314–315; Ulmer 1978 s. 95. 
28 Reithmann/Martiny 2015 s. 874; Runesson 2014 s. 24. 
29 Levin 2011 s. 541. 
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form av royalty. I andra fall kan parterna avtala om att licenstagaren ska 

åläggas en sådan skyldighet.30 

 

Licenstagaren kan vara skyldig att dela med sig av upptäckter som har gjorts 

i samband med utnyttjandet av immaterialrätten (s.k. grant-back 

skyldighet).31 Licenstagaren är ofta skyldig att låta licensgivaren kontrollera 

hur licenstagaren utnyttjar licensen. Därigenom kan licensgivaren försäkra 

sig om att betalning för licensen sker på ett avtalsenligt sätt.32  

2.3.3 Förlagsavtal 
Upphovsrätter upplåts i stor omfattning genom förlagsavtal. I ett 

förlagsavtal upplåter upphovsmannen en rätt till förläggaren att mångfaldiga 

och ge ut ett konstnärligt verk.33 Det finns olika typer av förlagsavtal. För 

enkelhetens skull kommer den fortsatta framställningen att vara inriktad på 

förlagsavtal gällande böcker.  

 

Författarens huvudsakliga skyldighet i ett förlagsavtal är att lämna över det 

färdiga verket till förläggaren. I vissa förlagsavtal är boken redan vid 

avtalsslutet färdigskriven. I andra förlagsavtal åtar sig författaren genom 

avtalet att skriva boken (s.k. beställningsarbeten).34  

 

Författarens prestationer i ett förlagsavtal kompletteras av förläggarens 

prestationer.35 Förläggarens främsta skyldighet är att mångfaldiga och ge ut 

verket. I ett bokförlagsavtal består mångfaldigandet i tryckandet av boken.36 

Det är också förläggaren som bär den ekonomiska risk som är knuten till 

mångfaldigandet och distributionen av boken.37  

 

                                                
30 Reithmann/Martiny 2015 s. 875; Ulmer 1978 s. 94; Lando 1981 s. 315. 
31 Bernitz 2013 s. 413. 
32 Levin 2011 s. 542. 
33 Levin 2011 s. 518. 
34 Levin 2011 s. 521. 
35 Levin 2011 s. 518. 
36 Levin 2011 s. 522; Dessemontet 2015 s. 46; Troller 2011 s. 34. 
37 Levin 2011 s. 518. 
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3 Bakgrunden till 
lagvalsreglerna 

3.1 EU 

3.1.1 Allmänt 
Inom EU avgörs tillämplig lag för avtal på privaträttens område enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 

2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Avtal 

om överföring och upplåtelse av immaterialrätter omfattas av förordningen, 

som är tillämplig från och med den 17 december 2009. Avtal ingångna före 

detta datum omfattas enligt artikel 28 inte av förordningen. Föregångaren 

till Rom I-förordningen är 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser.38 Romkonventionen utarbetades inom EG, men utgjorde 

aldrig en del av EG-rätten.39 Den ska ändå nämnas i det här sammanhanget, 

då den har spelat en avgörande roll för Rom I-förordningens utformning. I 

det följande kommer rättsutvecklingen från Romkonventionen till Rom I-

förordningen att presenteras, med fokus på tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal. Den diskussion som har förts i doktrinen angående 

den slutgiltiga utformningen av artikel 4 i Rom I-förordningen kommer 

också att nämnas. 

3.1.2 1980 års Romkonvention 
Utgångspunkten för valet av tillämplig lag i Romkonventionen är att 

parterna har rätt att välja tillämplig lag på sitt avtal. Det följer av artikel 3 i 

konventionen. Enligt artikel 2 är Romkonventionen universellt tillämplig. 

Det innebär att konventionen ska tillämpas även om kollissionsnormerna 

pekar ut lagen i en icke-medlemsstat. Parterna är alltså fria i sitt val av 

tillämplig lag. Vidare ska parternas lagval enligt artikel 3.1 vara antingen 

uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren eller av 

                                                
38 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. 
39 Bogdan 2014 s. 227 (se fotnot 1).  
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övriga omständigheter. Parterna kan välja tillämplig lag för hela avtalet, 

eller begränsa sitt lagval till endast en del av avtalet. Enligt artikel 3.2 kan 

parterna när de vill ändra på valet av tillämplig lag. En ändring som görs i 

efterhand påverkar dock inte avtalets giltighet till formen, och kan heller 

inte försämra tredje mans rättigheter enligt avtalet.  

 

Parternas möjlighet att avtala om tillämplig lag är begränsad i de fall då alla 

omständigheter av betydelse vid tidpunkten för avtalet har anknytning till ett 

och samma land. Parterna kan då inte avtala bort tvingande regler i det 

landets lag. Det följer av artikel 3.3 i Romkonventionen. 

 

Om parterna inte har valt tillämplig lag för sitt avtal tillämpas artikel 4 i 

Romkonventionen. Avtalet är då underkastat lagen i det land som avtalet har 

närmast anknytning till. I artikel 4.2 presumeras det att avtalet har sin 

närmaste anknytning till det land där den part som ska utföra den 

karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort. Presumtionsregeln i 

artikel 4.2 kan enligt artikel 4.5 åsidosättas, om det framgår av de samlade 

omständigheterna i fallet att avtalet har närmare anknytning till ett annat 

land än det land där den part som har att utföra den karakteristiska 

prestationen har sin vanliga vistelseort. Det är alltså möjligt att motbevisa 

presumtionsregeln i artikel 4.2.40 

 

Artikel 4 i Romkonventionen har kritiserats för att vara svårtillämpad på 

gränsöverskridande immaterialrättsliga avtal. Enligt Fawcett och Torremans 

ger den inget klart svar på vilket lands lag som ska tillämpas på avtal om 

överföring och upplåtelse av immaterialrätter. Det är inte tydligt vilken som 

är den karakteristiska prestationen i dessa avtal. Dessutom har många 

immaterialrättsliga avtal en nära anknytning till flera olika länder.41 Utöver 

detta menar Garcimartín Alférez att strukturen i artikel 4 är otydlig. Det är 

enligt honom oklart hur den allmänna regeln om avtalets närmaste 
                                                
40 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations 
by Mario Giuliano and Paul Lagarde, EGT 1980 C 282 s. 20 (cit. 
Giuliano/Lagarde). 
41 Fawcett/Torremans 2011 s. 760–761. 
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anknytning, presumtionsregeln och undantagsregeln förhåller sig till 

varandra. Det är framför allt otydligt hur stor vikt som ska läggas vid 

presumtionsregeln i artikel 4.2.42   

3.1.3 Framtagandet av Rom I-förordningen 
EU-kommissionen tog fasta på några av bristerna i artikel 4 när man lade 

fram sin grönbok vid förberedelsearbetet till Rom I-förordningen.43 EU-

kommissionen eftersträvade framför allt en tydligare struktur i artikel 4 och 

därmed ökad förutsebarhet i dess tillämpning. I EU-kommissionens förslag 

till Rom I-förordningen togs huvudregeln om avtalets närmaste anknytning 

bort, till förmån för en lista med åtta olika avtalskategorier. Därigenom ville 

EU-kommissionen ersätta enkla antaganden om tillämplig lag med fasta 

regler.44 Varje avtalskategori skulle styras av en särskild lagvalsregel. 

Principen om den karakteristiska prestationen var fortfarande relevant, men 

ansågs endast vara tillämplig på de avtal som inte omfattades av 

avtalskategorierna i artikel 4.1. Huvudlinjerna i EU-kommissionens förslag 

till utformningen av artikel 4 i Rom I-förordningen förblev oförändrade, och 

blev därmed en del av den slutgiltiga utformningen av artikeln. Men för de 

immaterialrättsliga avtalens del tog lagstiftningsarbetet en avgörande 

vändning. 

 

Bland avtalskategorierna i artikel 4.1 innehöll förslaget till Rom I-

förordningen en särskild lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal. Artikel 

4.1 (f) hade följande lydelse: ”Avtal som avser immateriell eller industriell 

äganderätt ska vara underkastade lagen i det land där den som överför eller 

upplåter rättigheterna har sin vanliga vistelseort.”45  

                                                
42 Garcimartín Alférez 2008 s. 67. 
43 Grönboken om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser till ett gemensamt instrument och dess revidering i 
samband därmed, KOM(2002) 654 slutlig. 
44 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser, KOM(2005) 650 slutlig. 
45 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser, KOM(2005) 650 slutlig. 
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Artikel 4.1 (f) kritiserades bland annat av CLIP, en grupp lagkunniga 

experter inom rättsområdena immaterialrätt och internationell privaträtt.46 

De ansåg att artikeln stod i strid med affärslivets och rättslivets intressen. En 

strikt lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal var enligt dem olämplig med 

hänsyn till variationsrikedomen hos avtal med immaterialrättsliga inslag. 

Innebörden av ”avtal som avser immateriell eller industriell äganderätt” 

framgick inte av artikel 4.1 (f). CLIP ansåg därför att det var oklart huruvida 

bestämmelsen även skulle kunna tillämpas på franchiseavtal och 

distributionsavtal, som utgjorde självständiga avtalskategorier under artikel 

4.1 i enlighet med artikel 4.1 (g) och (h). Som vi konstaterade i avsnitt 2.3.1 

kan licenser utgöra en underordnad del av dessa avtalstyper. Frågan var 

därför om franchiseavtal och distributionsavtal i sin helhet skulle 

underställas artikel 4.1 (f), eller om artikeln endast skulle tillämpas på den 

immaterialrättsliga delen av avtalet. Det sistnämnda alternativet hade 

inneburit en delning av avtalet (s.k. dépeçage), vilket enligt CLIP hade lett 

till svåra samordningsproblem. Sammantaget ansåg CLIP att 

tillämpningsområdet för artikel 4.1 (f) var otydligt.47 

 

Vidare kritiserade CLIP artikel 4.1 (f) med motiveringen att en strikt 

lagvalsregel inte lämpar sig för alla immaterialrättsliga avtal. En tillämpning 

av överlåtarens eller upplåtarens lands lag kan anses motiverad i fråga om 

enklare immaterialrättsavtal, där den enda motprestationen till överföringen 

eller upplåtelsen är betalning i pengar. Däremot ansåg CLIP att artikel 4.1 

(f) var mindre lämpad för mer komplicerade licensavtalsförhållanden, där 

licenstagaren åtar sig förpliktelser utöver betalning i pengar. I avtal där 

licenstagaren åtar sig att utnyttja licensen är det ovisst om det är 

licensgivaren eller licenstagaren som har att utföra den för avtalet 

karakteristiska prestationen. CLIP menade att det var olämpligt att 

regelmässigt tillämpa licensgivarens lands lag på sådana avtalsförhållanden. 

                                                
46 European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. 
47 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
’Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)’, IIC 38 (2007), s. 
473–474. 
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De ansåg därför att en tillämpning av den allmänna regeln i artikel 4.2 i 

förslaget till Rom I-förordningen var bättre anpassad för immaterialrättsliga 

avtal.48  

 

När kommittén med ansvar för framtagandet av Rom I-förordningen 

sammanträdde i mars 2007 fanns det olika förslag på hur artikel 4.1 (f) 

skulle formuleras. Eftersom delegationerna inte kunde enas kring något av 

förslagen beslöt man sig för att stryka artikel 4.1 (f) från förslaget till Rom 

I-förordningen. Samtliga delegationer hade då indikerat att de kunde leva 

med att artikel 4.1 (f) togs bort från förordningen.49 Mankowski spekulerar i 

att kritiken från CLIP ledde till att lagstiftarna valde att inte inkludera artikel 

4.1 (f) i den slutgiltiga utformningen av Rom I-förordningen.50 Dessvärre 

finns det ingen tydlig förklaring i förarbetena till varför delegationerna inte 

kunde enas om hur artikel 4.1 (f) skulle utformas. 

 

Den slutgiltiga utformningen av Rom I-förordningen kom därför inte att 

innehålla någon särskild lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal. Sådana 

avtal är i stället underkastade den allmänna regeln i artikel 4.2, som utgår 

från avtalets karakteristiska prestation som lagvalskriterium. Regeln om 

avtalets närmaste anknytning, som återfinns i artikel 4.3 och 4.4, kan också 

få betydelse för valet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. Det 

beskrivs närmare i avsnitt 6.1.3 och 6.1.4. 

 

Utformningen av artikel 3 i Rom I-förordningen stämmer i mångt och 

mycket överens med artikel 3 i Romkonventionen. Utgångspunkten i de 

båda regelverken är att parterna har rätt att välja tillämplig lag på sitt avtal. 

En nyhet i Rom I-förordningen är artikel 3.4, som anger att tvingande 

                                                
48 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
’Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)’, IIC 38 (2007), s. 
474–475. 
49 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on 
the law applicable to contractual obligations (Rome I) – Summary of 
discussions, 8229/07. 
50 Mankowksi 2009 s. 56. 
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bestämmelser i EU-rätten inte kan avtalas bort när samtliga omständigheter 

av betydelse vid tidpunkten för lagvalet föreligger i en eller flera 

medlemsländer. Artikel 3 i Rom I-förordningen behandlas mer ingående i 

avsnitt 5.1. 

3.1.4 Åsikter om borttagandet av artikel 4.1 (f) 
Beslutet att inte ta med artikel 4.1 (f) i Rom I-förordningen har i efterhand 

mötts av såväl kritik som uppskattning. Mankowski kritiserar det faktum att 

avtal rörande immaterialrätter över huvud taget inte omnämns i 

förordningen. Avtal om överföring och upplåtelse av immaterialrätter tillhör 

informationsålderns viktigaste avtalstyper. Det är enligt Mankowski 

anmärkningsvärt att de inte förtjänar en egen lagvalsregel i Rom I-

förordningen.51 Mankowski förespråkar en tydlig lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal, samt en undantagsregel då huvudregeln leder till 

olämpliga resultat. En sådan lagvalsregel är enkel att tillämpa och väl 

anpassad för att användas i praktiken.52 

 

Andra författare står bakom beslutet att inte ta med en särskild lagvalsregel 

för immaterialrättsliga avtal i Rom I-förordningen. De Miguel Asensio, 

Fawcett och Torremans53 menar, i likhet med CLIP, att skillnaderna mellan 

olika typer av immaterialrättsliga avtal är så stora att alla avtal inte bör 

underställas en enda strikt lagvalsregel. De menar också att den otydliga 

formuleringen av artikel 4.1 (f) hade lett till en överlappning mellan de olika 

avtalskategorierna i artikel 4.1, framför allt vad gäller immaterialrättsliga 

avtal i förhållande till distributionsavtal och franchiseavtal.54 

                                                
51 Mankowski 2009 s. 31–32. 
52 Mankowski 2009 s. 50–51. Se även Nishitani 2009 s. 68–69. 
53 Märk väl att Paul Torremans var medlem av CLIP då gruppen yttrade sig 
över förslaget till Rom I-förordningen.  
54 De Miguel Asensio 2008 s. 206; Fawcett/Torremans 2011 s. 761–762. 
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3.2 Schweiz 

3.2.1 Allmänt 
Sedan den 1 januari 1989 regleras den schweiziska internationella privat- 

och processrätten i Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das 

Internationale Privatrecht, som förkortas IPRG. Lagen omfattar bland annat 

frågor som rör tillämplig lag på avtal om överföring och upplåtelse av 

immaterialrätter. Enligt artikel 196 IPRG är lagen inte tillämplig på 

rättsförhållanden som har ingåtts före den 1 januari 1989. Tillämplig lag på 

sådana rättsförhållanden avgörs i stället i enlighet med rättsläget som det såg 

ut innan IPRG trädde i kraft. I detta avsnitt kommer rättsutvecklingen från 

tiden innan IPRG fram till ikraftträdandet av IPRG att presenteras. Fokus 

kommer att ligga på tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. Några ord 

ska också nämnas om den diskussion som har förts i doktrinen angående 

utformningen av artikel 122 IPRG, som reglerar tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal. 

3.2.2 Rättsläget innan IPRG 
Innan ikraftträdandet av IPRG var den schweiziska internationella privat- 

och processrätten endast till viss del kodifierad. Rättspraxis från den 

schweiziska motsvarigheten till Högsta domstolen, Bundesgericht, har 

därför spelat en avgörande roll för utvecklingen av kollissionsreglerna i 

Schweiz. Vid bestämmandet av tillämplig lag på avtal skiljer man i Schweiz 

på subjektiva och objektiva anknytningsmoment. Så är fallet även efter 

IPRG:s ikraftträdande.55 Med subjektiva anknytningsmoment förstås här 

parternas möjlighet att välja tillämplig lag på sitt avtal. Bundesgericht har i 

flera avgöranden slagit fast parternas avtalsfrihet i lagvalsfrågan.56 I tidigare 

rättspraxis tillämpades till och med en teori som utgick från den hypotetiska 

partsviljan. I brist på ett uttryckligt eller underförstått lagval skulle avtalet 
                                                
55 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht – Schlussbericht der 
Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, Schweizer Studien zum 
Internationalen Recht, del 13, s. 214. 
56 Bundesgericht 12 februari 1952, BGE 78 II 74; Bundesgericht 31 augusti 
1953, BGE 79 II 295. 
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underställas den rättsordning som parterna rimligen hade valt att tillämpa, 

om de hade tänkt över lagvalsfrågan vid ingåendet av avtalet.57 I rättsfallet 

Chevalley mot Genimport från 1952 konstaterade Bundesgericht att den 

hypotetiska partsviljan inte längre skulle ligga till grund för valet av 

tillämplig lag.58  

 

De objektiva anknytningsmomenten blir relevanta när parterna inte har valt 

en tillämplig lag på sitt avtal. I det ovan nämnda rättsfallet Chevalley mot 

Genimport konstaterade Bundesgericht att avtal ska underställas lagen i det 

land till vilket avtalet har närmast anknytning, förutsatt att parterna inte har 

avtalat om tillämplig lag. I samma rättsfall tillämpade Bundesgericht för 

första gången principen om den karakteristiska prestationen. Principen 

härstammar från den schweiziska författaren Adolf Schnitzer, och har 

sedermera fått stort genomslag, både i och utanför Schweiz.59 I schweizisk 

rättspraxis har principen använts för att avgöra vilket land som ett avtal har 

närmast anknytning till.60 För licensavtalens del har Bundesgericht 

konstaterat att det är licensgivaren som ska utföra den karakteristiska 

prestationen.61 

3.2.3 Framtagandet av IPRG 
Arbetet med att kodifiera den schweiziska internationella privat- och 

processrätten började 1973, när det schweiziska Justitiedepartementet 

tillsatte en expertkommitté för att undersöka möjligheterna att reglera 

samtliga lagvals- och jurisdiktionsfrågor i en omfattande lag. Arbetet 

mynnade ut i expertkommitténs slutrapport från 1978. I slutrapporten anslöt 

sig expertkommittén till den rättspraxis som hade utvecklats av 

                                                
57 Bundesgericht 19 juni 1935, BGE 61 II 182; Bundesgericht 9 juni 1936, 
BGE 62 II 126. 
58 Bundesgericht 12 februari 1952, BGE 78 II 74. 
59 Schnitzer 1958 s. 639–646; Bundesgesetz über das Internationale 
Privatrecht – Schlussbericht der Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, 
Schweizer Studien zum Internationalen Recht, del 13, s. 220. 
60 Bundesgericht 12 februari 1952, BGE 78 II 74; Bundesgericht 10 juni 
1952, BGE 78 II 190; Bundesgericht 31 augusti 1953, BGE 79 II 295. 
61 Bundesgericht 22 april 1975, BGE 101 II 293. 
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Bundesgericht. Parternas möjlighet att välja tillämplig lag på sitt avtal 

fastställdes. I brist på ett partsautonomt lagval skulle lagen med närmast 

anknytning till avtalet tillämpas. Domstolen kunde ta hjälp av principen om 

den karakteristiska prestationen för att avgöra vilken rättsordning som ett 

avtal har närmast anknytning till.62 

 

Slutrapporten innehöll däremot ingen särskild lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal. Beslutet att inte ta med en sådan lagvalsregel 

motiverade expertkommittén med att den internationella doktrinen var delad 

i frågan om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. De ansåg därför att 

det var lämpligare att tillämpa den allmänna regeln om avtalets närmaste 

anknytning på avtal om överföring och upplåtelse av immaterialrätter.63  

 

Expertkommitténs slutrapport lade grunden för den schweiziska regeringens 

utkast till IPRG. Lagvalsreglerna i regeringens utkast stämde i stort sett 

överens med expertkommitténs förslag, men med ett viktigt undantag. I 

motsats till expertkommitténs förslag innehöll regeringens utkast en särskild 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal. I brist på ett partsautonomt lagval 

hänvisade lagvalsregeln till en tillämpning av lagen i det land till vilket 

immaterialrätterna överlåts eller upplåts (skyddslandets lag). Om avtalet 

gällde flera olika länder skulle däremot mottagarens eller licenstagarens 

lands lag tillämpas. Avsaknaden av en särskild lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal hade kritiserats under remissförfarandet. Det 

pekades framför allt på den ekonomiska betydelsen hos avtal om överföring 

och upplåtelse av immaterialrätter. Dessutom eftersträvade regeringen en 

överensstämmelse mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet. Av dessa skäl 

                                                
62 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht – Schlussbericht der 
Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, Schweizer Studien zum 
Internationalen Recht, del 13, s. 215–220. 
63 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht – Schlussbericht der 
Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, Schweizer Studien zum 
Internationalen Recht, del 13, s. 221–222. 
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föreslog regeringen att en lagvalsregel till stöd för en tillämpning av 

skyddslandets lag skulle införas i IPRG.64  

Regeringens utkast till IPRG skickades till det schweiziska parlamentet 

1983. Underhuset föreslog en rad ändringar i regeringens utkast, bland annat 

vad gällde tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. Liksom regeringen 

slog de fast parternas möjlighet att avtala om tillämplig lag. De ansåg också 

att en särskild lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal var nödvändig. Men 

i stället för skyddslandets lag menade de att överlåtarens eller licensgivarens 

lands lag skulle tillämpas, om parterna inte hade avtalat om tillämplig lag. 

Beslutet motiverades med Schweiz ställning som licensgivarland. Vid 

tidpunkten för lagförslaget var Schweiz ett av få länder med positiv 

exportbalans avseende licenser. I syfte att skydda och kontrollera 

licensexporten menade underhuset att det var lämpligt att tillämpa 

licensgivarens lands lag på immaterialrättsliga avtal.65 Överhuset höll med 

om att denna lösning var lämplig, och godkände underhusets förslag.66 Den 

18 december 1987 antogs IPRG av både överhuset och underhuset.67 Artikel 

122 om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal fick den lydelse som 

underhuset hade föreslagit (se bilaga A). IPRG trädde i kraft den 1 januari 

1989. 

 

I den fortsatta redogörelsen för innehållet i den schweiziska rätten kommer 

rättsläget som det ser ut idag att presenteras. Det ska dock poängteras att den 

rättspraxis som gällde innan IPRG trädde i kraft fortsätter att vara tillämplig 

på rättsförhållanden som ingicks före 1989.68 

3.2.4 Åsikter om IPRG 
En tillämpning av artikel 122 på licensavtal innebär att licensgivarens lands 

lag ska tillämpas. Dessemontet, Vischer och Knoepfler är positiva till denna 

                                                
64 Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht vom 10. November 1982, s. 415–416. 
65 Amtl. Bull. Nationalrat 1986, s. 1357. 
66 Amtl. Bull. Ständerat 1987, s. 190. 
67 Amtl. Bull. Ständerat 1987, s. 685; Amtl. Bull. Nationalrat 1987 s. 1894. 
68 Art. 196 IPRG. 
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lösning.69 Vischer anser att licensgivarens upplåtelse av immaterialrätten 

utgör den centrala delen i ett licensavtal, och att det därför är lämpligt att 

tillämpa licensgivarens lands lag på sådana avtal.70  

 

Under lagstiftningsförfarandet uttryckte Brem sin uppskattning för 

underhusets förslag, som ledde fram till artikel 122 IPRG. Bland annat 

pekade han på att det stod i linje med rättspraxis71 att tillämpa 

licensgivarens lands lag på immaterialrättsliga avtal. Däremot ifrågasatte 

han lämpligheten i att tillämpa licensgivarens lands lag även på förlagsavtal, 

inte minst då Schweiz vid den här tiden importerade fler upphovsrättsliga 

verk än man exporterade.72 Flera andra författare håller med om att artikel 

122 inte är anpassad för förlagsavtal.73 Vi får anledning att återkomma till 

denna problematik i avsnitt 6.2.3. 

 

Som vi kommer att se i nästa kapitel kan det vara svårt att skilja på 

kontraktuella frågor och frågor som rör immaterialrättigheter i sig, varför 

det kan vara lämpligt att tillämpa skyddslandets lag även på 

kontraktsrättsliga frågor. Artikel 122 har kritiserats för att den leder till en 

uppspaltning av den tillämpliga lagen, på så sätt att avtalsstatutet och 

skyddsstatutet inte sammanfaller. Detta problem kan lösas genom att 

undantag görs från artikel 122 till förmån för en tillämpning av 

skyddslandets lag.74 Vi återkommer till detta i avsnitt 6.2.2. 

 

                                                
69 Dessemontet 1990 s. 740–741; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, 
Art. 122, punkt 16; Knoepfler 1988 s. 425. 
70 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 16. 
71 Se BGE 101 II 293, som diskuteras i avsnitt 3.2.2. 
72 Brem 1987 s. 65. 
73 Siehr 2002 s. 206; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, 
punkt 24; Dutoit 2001 s. 383; Brem 1987 s. 65. 
74 Vischer m.fl. 2000 s. 282. 
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4 Avtalsstatutet och 
skyddsstatutet 

4.1 EU 
Vid bestämmandet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal är det 

viktigt att skilja på kontraktuella frågor och frågor som rör 

immaterialrättigheter i sig. Enligt artikel 1.1 i Rom I-förordningen ska 

förordningen tillämpas på avtalsförpliktelser på privaträttens område. Frågor 

som rör immaterialrättigheter i sig faller därför utanför förordningens 

tillämpningsområde. De ska i stället underställas skyddslandets lag. 

Däremot kan förordningen tillämpas på de kontraktsrättsliga delarna av 

överföringar eller upplåtelser av immaterialrätter. Det följer av att Rom I-

förordningen enligt artikel 1.1 är tillämplig på avtalsförpliktelser på 

kontraktsrättens område i situationer som innebär lagkonflikt.75 

 

För att ta reda på vilka delar av avtalet som faller under avtalsstatutet 

används artikel 10, 11 och 12 i Rom I-förordningen. Artikel 12.1 innehåller 

en lista över frågor som är underställda avtalsstatutet. Listan är inte 

uttömmande. Det rör sig bland annat om frågor som har att göra med 

avtalets tolkning, avtalets fullgörelse, följderna av avtalsbrott, 

avtalsförpliktelsernas upphörande, samt följderna av avtalets ogiltighet. 

Andra frågor som rör parternas respektive rättigheter och skyldigheter, men 

som inte är direkt kopplade till överföringen eller upplåtelsen av 

immaterialrätter, ska enligt Mankowski också underställas avtalsstatutet.76  

 

Enligt artikel 10 omfattar avtalsstatutet också frågor som rör förekomsten 

och giltigheten av ett avtal. En part kan dock åberopa lagen i det land där 

han eller hon har sin vanliga vistelseort för att få fastställt att vederbörande 

inte har samtyckt till avtalet. 

                                                
75 Giuliano/Lagarde s. 6; Fawcett/Torremans 2011 s. 747–748. 
76 Mankowski 2009 s. 42. 
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För att ett avtal ska vara giltigt måste det uppfylla formkraven som gäller 

enligt den lag som ska tillämpas på avtalet enligt förordningen, alternativt 

enligt lagen i det land där avtalet ingås. Om parterna vid tidpunkten för 

avtalets ingående befann sig i olika länder är det tillräckligt att avtalet 

uppfyller formkraven i lagen i något av dessa länder, eller enligt lagen i det 

land där någon av parterna hade sin vanliga vistelseort då avtalet ingicks. 

Det framgår av artikel 11 i Rom I-förordningen. Som vi kommer att se 

nedan ställer även skyddslandets lag upp vissa formella krav vad gäller avtal 

om överföring och licensiering av immaterialrätter. 

 

I samband med valet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal har även 

skyddslandets lag en avgörande funktion. Skyddslandsprincipen nämns inte 

i Rom I-förordningen, men är däremot kodifierad i artikel 8 i Rom II-

förordningen.77 Artikeln behandlar lagvalsfrågan endast vid 

immaterialrättsintrång. Skyddslandsprincipen är emellertid relevant för 

bestämmandet av tillämplig lag på immaterialrätter i allmänhet. 

Skyddslandets lag är lagen i det land där skydd gör gällande. Om det 

immaterialrättsliga avtalet endast omfattar ett land blir endast ett 

skyddsstatut tillämpligt på frågor som rör immaterialrättigheten i sig. Om 

avtalet däremot täcker flera olika länder kan det resultera i att flera olika 

länders immaterialrättsliga lagar blir tillämpliga. Denna splittring av den 

tillämpliga lagen är till last för parterna.78 Vi får anledning att återkomma 

till denna problematik i avsnitt 6.1.3. 

 

Skyddslandets lag avgör en rad viktiga frågor som har med 

immaterialrättigheter att göra. Immaterialrättighetens existens, innehåll och 

varaktighet bestäms av skyddslandets lag. Frågan huruvida och under vilka 

förutsättningar rättigheten kan överlåtas och upplåtas avgörs också av 

                                                
77 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 
juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-
förordningen). 
78 De Miguel Asensio 2013 s. 313–315. 
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skyddsstatutet, liksom frågan om rättsskydd för tredje man.79 Vissa länder 

tillåter exempelvis inte partiella överlåtelser av immaterialrätter. Det är 

också vanligt att överlåtelser och upplåtelser av immaterialrätter måste 

registreras för att bli giltiga.80 

 

Vissa frågor som täcks av skyddsstatutet har en nära koppling till det 

immaterialrättsliga avtalet. Det innebär att det kan vara svårt att avgöra vilka 

frågor som ska underställas avtalsstatutet, och vilka som bör bli föremål för 

en tillämpning av skyddslandets lag. Överlåtbarheten hos en immaterialrätt 

och förutsättningarna under vilka immaterialrätten kan upplåtas är aspekter 

som är av avgörande betydelse för det immaterialrättsliga avtalet, men som 

täcks av skyddslandets lag.81 Bestämmelser i skyddslandets lag kan rent av 

göra det omöjligt att fullfölja överlåtelse- eller upplåtelseförpliktelsen. 

Konsekvenserna av att avtalet inte kan fullföljas avgörs enligt 

avtalsstatutet.82 Sammantaget kan det konstateras att det finns en 

avgränsningsproblematik mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet som 

domstolen bör vara vaksam på.83 

4.2 Schweiz 
I Schweiz avgörs tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal i huvudsak 

enligt artikel 122 IPRG. Denna artikel behandlas mer ingående i avsnitt 

6.2.2. Flera viktiga frågor som uppstår med anledning av immaterialrättsliga 

avtal ska dock inte avgöras enligt den på avtalet tillämpliga lagen, utan 

                                                
79 De Miguel Asensio 2013 s. 315–316; Mankowski 2009 s. 42–47; 
Nishitani 2009 s. 74–80; Reithmann/Martiny 2015 s. 882–885; Pålsson 1998 
s. 62. 
80 Fawcett/Torremans 2011 s. 746–747. 
81 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
’Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)’, IIC 38 (2007), s. 
s. 472; Torremans 2008 s. 397–398. 
82 Runesson 2014 s. 245. 
83 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
’Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)’, IIC 38 (2007), s. 
472; Torremans 2008 s. 397–398. 
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enligt skyddslandets lag. Avtalsstatutet måste alltså skiljas från 

skyddsstatutet, som regleras i artikel 110 IPRG.  

 

Det finns ingen bestämmelse i IPRG som reglerar avtalsstatutets omfattning. 

För de immaterialrättsliga avtalens del gäller ändå att avtalsstatutet tillämpas 

på den obligationsrättsliga delen av avtalet. Det omfattar frågor som rör 

avtalets ingående, giltighet och upphörande. Det omfattar också frågor som 

rör avtalets innehåll, vilket framför allt består i parternas rättigheter och 

skyldigheter mot varandra. Vid bestämmandet av avtalets innehåll har 

tolkningsreglerna i avtalsstatutet en avgörande betydelse. Avtalsstatutet 

reglerar också följderna av att avtalet inte kan fullföljas. Så kan vara fallet 

om de genom avtalet överlåtna eller upplåtna immaterialrätterna inte 

existerar, eller om de har upphört att existera.84  

 

Vad de gäller de formkrav som ska vara uppfyllda för att ett 

immaterialrättsligt avtal ska vara giltigt tillämpas artikel 124 IPRG. Avtalet 

måste uppfylla de formkrav som gäller enligt den lag som är tillämplig på 

avtalet, eller enligt lagen i det land där avtalet ingåtts. Om parterna befann 

sig i olika länder vid avtalets ingående så räcker det att formkraven i en av 

dessa länders rättsordningar är uppfyllda.85 Vissa formella krav följer också 

av skyddsstatutet, vilket diskuteras i stycket nedan.  

 

Avtalsstatutets tillämpningsområde begränsas av artikel 110 IPRG, som 

anger att immaterialrättigheter är underställda lagen i det land där skydd 

görs gällande. För de immaterialrättsliga avtalens del innebär det att 

skyddslandets lag är tillämplig på frågor som rör immaterialrättigheterna i 

sig. Det omfattar frågor som rör immaterialrättighetens existens, innehåll 

och varaktighet. Även frågor som rör rättighetens överlåtbarhet och 

upplåtbarhet täcks av skyddsstatutet, liksom förutsättningarna för att en 

                                                
84 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 11–13; Basler 
Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 13; 
Schnyder/Liatowitsch 2000 s. 232; Dutoit 2001 s. 382. 
85 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 23–24; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 34. 
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immaterialrätt ska kunna överlåtas eller upplåtas. Det är alltså skyddslandets 

lag som bestämmer om rättighetsinnehavaren måste vidta vissa åtgärder för 

att övergången av immaterialrätten ska bli giltig. Han eller hon kan 

exempelvis vara skyldig att registrera överlåtelsen eller upplåtelsen. 

Skyddslandets lag bestämmer också vilka effekter ett immaterialrättsligt 

avtal har på tredje man.86 

 

Gränsdragningen mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet kan innebära 

svårigheter. Författare i den schweiziska doktrinen är emellertid ganska 

eniga om att avtalsstatutets tillämpningsområde är begränsat i förhållande 

till skyddsstatutets tillämpningsområde när det kommer till 

immaterialrättsliga avtal.87  

4.3 Komparation 
Vid fastställandet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal är det 

nödvändigt att skilja på kontraktuella frågor och frågor som rör 

immaterialrättigheter i sig. Det gäller i både EU och Schweiz, och kan 

förklaras med att det land där skydd görs gällande har anspråk på att avgöra 

vissa frågor som rör immaterialrättigheter som är skyddade i landet. Det ska 

i det följande jämföras hur avgränsningsproblematiken mellan 

skyddsstatutet och avtalsstatutet hanteras i EU och Schweiz. 

 

För EU:s del framgår gränserna för avtalsstatutet tydligt av artikel 10, 11 

och 12 i Rom I-förordningen. IPRG, å andra sidan, innehåller inte någon 

bestämmelse som anger vilka frågor som täcks avtalsstatutet. Av den 

schweiziska doktrinen framgår det dock att avtalsstatutet täcker frågor som 

rör avtalets ingående, giltighet, innehåll och upphörande. Likaså omfattas 

avtalstolkning av avtalsstatutet, liksom följderna av att avtalet inte kan 

fullföljas. Det EU-rättsliga avtalsstatutet är utformat på motsvarande sätt, 
                                                
86 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 8–10; Basler 
Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 12; 
Schnyder/Liatowitsch 2000 s. 231; Vischer m.fl. 2000 s. 279–280. 
87 Vischer m.fl. 2000 s. 281; Basler Kommentar Internationales Privatrecht 
– Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 8. 
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vilket följer av artikel 10.1 och 12 i Rom I-förordningen. I allt väsentligt är 

omfattningen av avtalsstatutet i EU och Schweiz identisk, trots att Schweiz 

inte har någon särskild regel som anger avtalsstatutets omfång. 

 

Både EU och Schweiz har en särskild lagvalsregel för de formkrav som ska 

vara uppfyllda för att ett avtal ska vara giltigt. Det rör sig om artikel 11 i 

Rom I-förordningen och artikel 124 IPRG. Enligt de båda bestämmelserna 

måste avtalet uppfylla de formkrav som gäller enligt den lag som är 

tillämplig på avtalet, eller enligt lagen i det land där avtalet ingåtts. Om 

parterna befann sig i olika länder när avtalet ingicks räcker det att avtalet 

uppfyller formkraven i något av dessa länder. Det gäller i både EU och 

Schweiz. Enligt artikel 11.2 i Rom I-förordningen är det dessutom 

tillräckligt att avtalet, då det har ingåtts mellan personer i olika länder, 

uppfyller formkraven enligt lagen i det land där någon av parterna hade sin 

vanliga vistelseort vid tidpunkten för avtalets ingående. Motsvarande regel 

finns inte i IPRG.  

 

Det har tidigare nämnts att frågor som rör immaterialrättigheter i sig faller 

utanför Rom I-förordningens tillämpningsområde. För EU:s del är 

skyddslandsprincipen kodifierad i artikel 8 i Rom II-förordningen, men 

endast vad gäller tillämplig lag vid immaterialrättsintrång. Det är emellertid 

allmänt vedertaget i EU-rätten att skyddslandets lag tillämpas på frågor som 

rör immaterialrätters existens, innehåll och varaktighet. Skyddslandets lag 

reglerar också förutsättningarna under vilka immaterialrätter kan överlåtas 

och upplåtas, samt frågan om rättsskydd för tredje man. I schweizisk rätt är 

skyddslandsprincipen kodifierad i artikel 110 IPRG. De frågor som täcks av 

skyddsstatutet är dock desamma som i EU. Det föreligger alltså inga större 

skillnader mellan EU och Schweiz när det kommer till skyddsstatutets 

omfattning. 

 

I både schweizisk och EU-rättslig doktrin talas det om en viss 

avgränsningsproblematik mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet. Det har 

sin förklaring i att vissa frågor som rör immaterialrättsliga avtal ligger på 
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gränsen mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet. Här är EU och Schweiz 

ändå relativt eniga om att överlåtbarheten och upplåtbarheten hos en 

immaterialrätt regleras av skyddsstatutet. Följderna av att avtalet inte kan 

fullföljas får sedan bestämmas av avtalsstatutet. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att det finns en viss avgränsningsproblematik mellan 

avtalsstatutet och skyddsstatutet i både EU och Schweiz. Problematiken har 

lösts på ett liknande sätt i de båda rättsordningarna. 
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5 Parternas lagval 

5.1 EU 
Utgångspunkten i Rom I-förordningen är att parterna själva har möjlighet att 

välja tillämplig lag på sitt avtal. Denna partsautonomi följer av artikel 3.1 i 

förordningen, och gäller också för immaterialrättsliga avtal. Rom I-

förordningen är enligt artikel 2 universellt tillämplig. Förordningen ska 

därför tillämpas även om kollissionsnormerna pekar ut lagen i en icke-

medlemsstat. 

 

Parternas val av tillämplig lag ska enligt artikel 3.1 vara uttryckligt eller 

klart framgå av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter. Det innebär 

att lagvalet kan vara underförstått, eller bero på omständigheter som ligger i 

framtiden. Det är domstolens uppgift att avgöra om parterna hade för avsikt 

att träffa en överenskommelse om tillämplig lag. Det måste röra sig om ett 

verkligt val av tillämplig lag. Domstolen bör därför inte ägna sig åt ett 

hypotetiskt resonemang om vilket lands lag som parterna hade valt om de 

faktiskt hade avtalat om tillämplig lag.88 Om parterna har avtalat om 

domstols behörighet kan det ge viss vägledning även i frågan om tillämplig 

lag. Det framgår av punkt 12 i preambeln till Rom I-förordningen.  

 

Parterna kan välja att tillämpa en rättsordning på hela avtalet. De kan också 

välja att tillämpa olika lagar på olika delar av avtalet.89 Valet av tillämplig 

lag kan dessutom ske när som helst. Enligt artikel 3.2 kan parterna i 

efterhand ändra sitt val av tillämplig lag, exempelvis i samband med att det 

uppstår en tvist. 

 

Frågor om lagvalsklausulens existens och giltighet ska enligt artikel 3.5 

avgöras av den rättsordning som enligt förordningen är tillämplig på 

giltigheten hos avtalsklausuler i allmänhet. För att avgöra huruvida en 
                                                
88 Bogdan 2016 s. 120; Fawcett/Torremans 2011 s. 754. 
89 Art. 3.1 i Rom I-förordningen. 
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lagvalsklausul är giltig behöver domstolen därför oftast tillämpa den av 

lagvalsklausulen utpekade rättsordningen.90 Detta kan anses leda till en ond 

cirkel. Bogdan menar dock att denna lösning inte leder till några praktiska 

svårigheter, då den tillämpliga rättsordningen endast reglerar 

lagvalsklausulens civilrättsliga giltighet. Lagvalsklausulens tillåtlighet och 

giltighet ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv regleras fortfarande 

av Rom I-förordningen.91 

 

Parternas möjlighet att välja tillämplig lag begränsas av artikel 3.3 och 3.4 i 

Rom I-förordningen. Artikel 3.3 blir tillämplig om alla omständigheter av 

betydelse vid tiden för lagvalet föreligger i ett och samma land. Parterna kan 

då inte avtala bort regler som är tvingande i det landet. Art 3.4 fungerar på 

ett liknande sätt, men syftar i stället till att skydda tvingande regler i EU-

rätten. Artikeln blir aktuell då alla omständigheter av betydelse vid 

tidpunkten för lagvalet föreligger i ett eller flera medlemsländer. Parterna 

kan då inte avtala bort tvingande EU-rättsliga bestämmelser genom att 

hänvisa till lagen i en icke-medlemsstat vid valet av tillämplig lag. 

 

Parternas avtalsfrihet i valet av tillämplig lag begränsas ytterligare av artikel 

9.2 och 9.3. Enligt artikel 9.2 är internationellt tvingande regler i 

domstolslandet tillämpliga, trots att parterna har valt att tillämpa ett annat 

lands lag. Artikel 9.1 anger vad som utgör internationellt tvingande regler. 

Det är inte fråga om alla tvingande regler i domstolslandet, utan endast 

sådana som är så avgörande för att skydda landets allmänintressen att landet 

kräver att de tillämpas vid alla situationer inom dess tillämpningsområde, 

oavsett vilken lag som annars ska tillämpas på avtalet. Enligt Bogdan är det 

framför allt två kategorier av rättsregler som omfattas av artikeln: 

privaträttsliga skyddsregler som avser att skydda en svagare avtalspart och 

vissa offentligrättsliga föreskrifter.92 Enligt Domeij kan ett lands 

                                                
90 Jfr art. 10.1 i Rom I-förordningen. 
91 Bogdan 2014 s. 232. 
92 Bogdan 2014 s. 239. 
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konkurrensrättsliga bestämmelser utgöra internationellt tvingande regler.93 

Enligt artikel 9.3 kan internationellt tvingande regler i det land där 

avtalsförpliktelserna ska utföras eller har utförts tillerkännas verkan.  

Så är fallet om de internationellt tvingande reglerna på uppfyllelseorten gör 

att avtalet blir olagligt att genomföra. 

 

En ytterligare begränsning av partsautonomin i lagvalsfrågan följer av 

artikel 21 i Rom I-förordningen. Artikeln anger att tillämpningen av 

utländska rättsregler kan förvägras om en sådan tillämpning är uppenbart 

oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning. 

 

Flera författare betonar vikten av att parterna själva väljer en tillämplig lag 

på sitt avtal, särskilt i fråga om gränsöverskridande licensavtal.94 Ett 

internationellt licensavtal är knappast komplett utan att parterna har träffat 

en överenskommelse om tillämplig lag.95 Som vi kommer att se i avsnitt 6.1 

är bestämmandet av den tillämpliga rättsordningen på licensavtal i avsaknad 

av parternas lagval förenat med stor osäkerhet. En lagvalsklausul bidrar 

därför till rättssäkerheten och förutsebarheten i avtalet. Inte minst kan 

parterna överblicka vad som kommer att krävas av dem i fråga om utredning 

av gällande rätt, i det fall att en tvist uppstår.96 Å andra sidan innebär en 

lagvalsklausul inte nödvändigtvis att en och samma rättsordning kommer att 

tillämpas på hela avtalet. Som vi såg i avsnitt 4.1 faller många viktiga delar 

av immaterialrättsliga avtal under skyddslandets lag. Frågor som rör 

exempelvis immaterialrätters överlåtbarhet står därför utanför ramarna för 

parternas val av tillämplig lag.97 

                                                
93 Domeij 2010 s. 320. 
94 Fawcett/Torremans 2011 s. 781; Levin 2011 s. 512; Domeij 2010 s. 321; 
Metzger 2013 s. 268; De Miguel Asensio 2013 s. 318–319; Tritton 2014 s. 
1988. 
95 Metzger 2013 s. 268; Domeij 2010 s. 321; Stimmel 2010 s. 783. 
96 Domeij 2010 s. 321 
97 De Miguel Asensio 2013 s. 319. 
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5.2 Schweiz 
I den schweiziska IP-lagstiftningen finns det två möjligheter att fastställa 

tillämplig lag på avtal. I första hand bestäms tillämplig lag enligt artikel 116 

IPRG. Enligt denna artikel har parterna rätt att välja tillämplig lag på sitt 

avtal. I andra hand, för det fall att parterna inte har valt tillämplig lag, 

tillämpas artikel 117. Den sistnämnda artikeln behandlas i avsnitt 6.2.1.  

 

För de immaterialrättsliga avtalens del bekräftas parternas avtalsfrihet i 

frågan om tillämplig lag av artikel 122.2 (se bilaga A), som anger att ett 

partsautonomt lagval är tillåtet.98 Även om det inte framgår uttryckligen av 

artikel 122.2 anses de allmänna bestämmelserna om partsautonoma lagval i 

artikel 116.2 och 116.3 gälla även för immaterialrättsliga avtal.99  

 

Enligt artikel 116.2 ska parternas val av tillämplig lag vara uttryckligt, eller 

framgå entydigt av avtalet eller av övriga omständigheter. En omständighet 

som kan få betydelse är om det finns ett befintligt rättsförhållande mellan 

parterna. Enligt förarbetena till IPRG kan även underförstådda 

överenskommelser om tillämplig lag godtas. Det förutsätter dock att 

parterna har haft för avsikt att reglera frågan om tillämplig lag. Det måste 

dock röra sig om ett verkligt val av tillämplig lag. Domstolen bör därför inte 

låta hypotetiska antaganden om partsviljan ligga till grund för valet av 

tillämplig lag.100 Det framgår av den andra meningen i artikel 116.2 att 

frågor om lagvalsklausulens giltighet ska avgöras enligt den rättsordning 

som parterna har valt att tillämpa. 

 

Den rättsordning som parterna väljer behöver inte ha någon koppling till 

avtalet. Parterna kan alltså välja att tillämpa en neutral rättsordning på deras 

                                                
98 Art. 122 IPRG behandlas mer ingående i avsnitt 6.2.2. 
99 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 17; Loewenheim 2010, § 57 Grundlagen, punkt 154; Zürcher 
Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 30. 
100 Botschaft zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vom 10. 
November 1982, punkt 282.22. 
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avtal. Rättsförhållandet mellan parterna måste dock ha internationell 

anknytning för att IPRG över huvud taget ska bli tillämplig.101  

 

Det framgår inte av IPRG huruvida det är möjligt för parterna att välja 

tillämplig lag för endast en del av avtalet. Flera författare tolkar lagstiftarens 

tystnad i frågan som att partiella lagval bör tillåtas.102 Enligt artikel 116.3 

kan parterna träffa en överenskommelse om tillämplig lag när som helst. 

Lagvalet kan också ändras i efterhand, även sedan en tvist har uppstått. 

Artikeln slår dock fast att tredje mans rättigheter enligt avtalet inte kan 

åsidosättas genom en ändring av lagvalet. 

 

Parternas avtalsfrihet i valet av tillämplig lag är delvis begränsad. För de 

immaterialrättsliga avtalens del täcker partsautonomin endast de delar av 

avtalet som faller under avtalsstatutet. Parterna kan alltså inte välja 

tillämplig lag för de delar av avtalet som är underställda skyddslandets 

lag.103 Partsautonomin inskränks ytterligare av artikel 17, 18 och 19 IPRG. 

Tillämpning av utländsk rätt får inte leda till ett resultat som är oförenligt 

med schweizisk ordre public. Lagvalet får heller inte leda till att tvingande 

regler i schweizisk rätt åsidosätts. Även tvingande regler i andra länder kan 

inskränka parternas lagval. Det förutsätter dock att inskränkningen är 

motiverad av att det, enligt schweizisk rättsuppfattning, finns skyddsvärda 

och uppenbarligen övervägande intressen hos en avtalspart. Dessutom måste 

sakförhållandet ha en nära anknytning till den utländska rättsordningen. 

Exempelvis kan tvingande regler i licenstagarens lands lag bli tillämpliga, 

trots att parterna har valt att tillämpa ett annat lands lag.104 

 

                                                
101 Art 1.1 IPRG. 
102 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Amstutz/Wang, Art. 
116, punkt 13; Basler Kommentar Internationales Privatrecht – 
Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 20; Loewenheim 2010, § 57 Grundlagen, 
punkt 155. 
103 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 18; Dutoit 2001 s. 385. 
104 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 18. 
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Jegher och Vasella rekommenderar att parterna till ett gränsöverskridande 

immaterialrättsligt avtal sluter en överenskommelse om tillämplig lag. I 

schweizisk rätt är det ibland otydligt vilket lands lag som ska tillämpas på 

immaterialrättsliga avtal i brist på parternas lagval. Det leder till 

rättsosäkerhet. Rättsosäkerheten kan enligt Jegher och Vasella elimineras 

genom att parterna väljer en tillämplig lag på sitt avtal. Om parterna väljer 

att tillämpa skyddslandets lag blir en och samma rättsordning tillämplig på 

samtliga delar av avtalet. Parterna kan på så vis undvika en uppspaltning av 

avtalsstatutet och skyddsstatutet.105 

5.3 Komparation 
I dag är parternas rätt att välja tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal 

obestridd.106 I både EU och Schweiz är partsautonomin i lagvalsfrågan 

kodifierad. För EU:s del framgår den av artikel 3 i Rom I-förordningen, 

medan den i schweizisk rätt följer av artikel 122.2 och 116 IPRG. Enligt de 

båda rättsordningarna kan lagvalet vara antingen uttryckligt eller framgå av 

övriga omständigheter. Parterna måste dock ha haft för avsikt att reglera 

frågan om tillämplig lag i sitt avtal. I varken EU eller Schweiz ska 

domstolarna låta hypotetiska antaganden om partsviljan styra valet av 

tillämplig lag. 

 

I EU är möjligheten att välja tillämplig lag för endast en del av avtalet 

fastslagen i artikel 3.1 i Rom I-förordningen. För Schweiz del framgår inte 

denna möjlighet uttryckligen av IPRG. Flera författare i den schweiziska 

doktrinen menar dock att ett sådant partiellt lagval är möjligt, då lagstiftarna 

inte uttryckligen har förbjudit det. Vidare kan parterna avtala om tillämplig 

lag när som helst. De kan också ändra på valet av tillämplig lag i efterhand. 

Det gäller i både EU och Schweiz enligt artikel 3.2 i Rom I-förordningen 

och artikel 116.3 IPRG. 

 

                                                
105 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 19. 
106 Metzger 2013 s. 270. 
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Lagvalsklausulens existens och giltighet regleras i EU av artikel 3.5 i Rom 

I-förordningen, och i Schweiz av artikel 116.2 IPRG. Artikel 116.2 IPRG 

stadgar att lagvalsklausulens giltighet ska avgöras enligt den lag som 

parterna har valt att tillämpa på avtalet. I EU är frågan om avtalsstatutets 

giltighet underställd samma rättsordning som är tillämplig vad gäller 

giltigheten hos avtalets övriga klausuler. Det innebär att domstolen ofta får 

utgå från den rättsordning som lagvalsklausulen pekar ut när giltigheten hos 

lagvalsklausulen bedöms. Detsamma är fallet vid tillämpningen av artikel 

116.2 IPRG. 

 

Parternas avtalsfrihet i valet av tillämplig lag är begränsad i både EU och 

Schweiz. De delar av avtalet som faller under skyddslandets lag står utanför 

gränserna för det partsautonoma lagvalet. Så långt föreligger det inga 

skillnader mellan EU och Schweiz.  

 

Artikel 3.3 i Rom I-förordningen skyddar tillämpningen av tvingande regler 

i ett land, när alla omständigheter av betydelse föreligger i det landet. 

Likadant förhåller det sig när alla omständigheter av betydelse finns i ett 

eller flera medlemsländer. Tvingande EU-rättsliga bestämmelser kan då inte 

avtalas bort. Det kan jämföras med artikel 18 IPRG, som skyddar tvingande 

bestämmelser i schweizisk rätt. Till skillnad från artikel 3.3 och 3.4 i Rom I-

förordningen är artikel 18 IPRG tillämplig, även om inte alla 

omständigheter av betydelse föreligger i Schweiz. Artikel 18 IPRG erbjuder 

alltså ett starkt skydd för tvingande regler i schweizisk rätt. I viss mån är 

även tvingande bestämmelser i andra länder skyddade enligt IPRG. Det sker 

dock under förbehåll att det enligt schweizisk rättsuppfattning finns 

skyddsvärda intressen hos någon av parterna. Sakförhållandet måste 

dessutom ha en nära anknytning till den utländska rättsordningen. De 

schweiziska reglerna främjar alltså i högsta grad en tillämpning av 

tvingande regler i Schweiz. Artikel 3.3 och 3.4 i Rom I-förordningen, å 

andra sidan, är mer begränsade i sitt tillämpningsområde. 
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Enligt artikel 17 IPRG får schweiziska domstolar inte tillämpa utländska 

rättsregler om det leder till ett resultat som strider mot schweizisk ordre 

public. Artikel 9 i Rom I-förordningen säkerställer tillämpningen av regler i 

domstolslandet som är avgörande för att skydda landets allmänintressen. 

Artikeln har därför ansetts ge uttryck för en typ av positiv ordre public.107 

Artikel 17 IPRG är i stället utformad som en negativ ordre public-regel, 

som förbjuder tillämpningen av utländska rättsregler som står i strid med 

schweizisk ordre public. En liknande bestämmelse finns i Rom I-

förordningens artikel 21, som anger att tillämpningen av bestämmelser i den 

utländska rättsordningen ibland kan förvägras. Det förutsätter emellertid att 

tillämpningen av de utländska rättsreglerna är uppenbart oförenlig med 

grunderna för domstolslandets rättsordning. Kraven är alltså högre ställda 

för att artikel 21 i Rom I-förordningen ska tillämpas, jämfört med artikel 17 

IPRG. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att parternas möjlighet att avtala 

om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal är en självklarhet i både EU 

och Schweiz. Det är också en möjlighet som parterna bör utnyttja, med 

tanke på den osäkerhet som är förenad med valet av tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal i brist på en lagvalsklausul. Avtalsfriheten i valet 

av tillämplig lag är föremål för vissa begränsningar. Det gäller i både EU 

och Schweiz. Skillnaden är att kraven i Rom I-förordningen är striktare för 

att tvingande nationella eller EU-rättsliga regler ska bryta igenom parternas 

lagval. I IPRG är kraven lågt ställda för att tvingande schweiziska regler ska 

bli tillämpliga på avtalet. 

 

                                                
107 Van Calster 2013 s. 145. Se även Bogdan 2014 s. 72–73. 
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6 Tillämplig lag i avsaknad av 
parternas lagval 

6.1 EU 

6.1.1 Katalog med avtalskategorier 
Rom I-förordningen innehåller lagvalsregler för det fall att parterna inte har 

avtalat om tillämplig lag. Som nämndes i avsnitt 5.1 är Rom I-förordningen 

universellt tillämpligt. Förordningen ska alltså tillämpas, även om 

lagvalsreglerna pekar ut lagen i en icke-medlemsstat. I första hand bestäms 

tillämplig lag enligt artikel 4.1, där några av de viktigaste avtalstyperna är 

representerade. Exempelvis är avtal om köp underkastade lagen i det land 

där köparen har sin vanliga vistelseort.108 Definitionen av vanlig vistelseort 

finns i artikel 19 i förordningen, där det anges att juridiska personer har sin 

vanliga vistelseort där huvudkontoret är beläget. Den vanliga vistelseorten 

för fysiska personer är också definierad, men endast då vederbörande 

handlar inom ramen för sin näringsverksamhet. Det får antas att fysiska 

personer som ingår immaterialrättsliga avtal i regel handlar inom ramen för 

sin näringsverksamhet. Fysiska personer har sin vanliga vistelseort där de 

har sitt huvudsakliga driftställe. Om avtalet ingås i samband med 

verksamheten vid en filial, agentur eller annat verksamhetsställe motsvarar 

platsen för verksamhetsstället den vanliga vistelseorten. 

 

I avsnittet 3.1.3 nämndes det att EU-kommissionens förslag till 

utformningen av Rom I-förordningen innehöll en särskild lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal. Den lagvalsregeln togs aldrig med i den slutgiltiga 

utformningen av artikel 4. Det faktum att immaterialrättsliga avtal inte utgör 

en särskild avtalskategori i artikel 4.1 innebär dock inte att de listade 

avtalstyperna är irrelevanta för immaterialrättsliga kontraktsförhållanden. 

                                                
108 Art. 4.1 (a). 
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Tvärtom kan vissa avtal med immaterialrättsliga inslag stämma in på någon 

av avtalstyperna i artikel 4.1.109 

 

Stimmel menar att vissa licensavtal liknar avtal om köp i artikel 4.1 (a). 

Enligt henne räcker det dock inte att licensavtalet innehåller element som är 

typiska för köpeavtal. Tyngdpunkten i ett licensavtal ligger i nyttjanderätten 

till, och inte överföringen av, den immateriella rättigheten. Därför är det, 

enligt Stimmel, i allmänhet inte relevant att tillämpa artikel 4.1 (a) på 

licensavtal.110 

 

Vissa immaterialrättsliga avtal kan utgöra tjänsteavtal enligt artikel 4.1 (b), 

och ska då underställas lagen i det land där tjänsteleverantören har sin 

vanliga vistelseort. Enligt punkt 17 i preambeln till Rom I-förordningen ska 

begreppet utförande av tjänster tolkas på samma sätt som vid tillämpning av 

artikel 5 i Bryssel I-förordningen.111 I anslutning till denna artikel slog EU-

domstolen i Falco-avgörandet fast att ett avtal om upplåtande av 

nyttjanderätt till en immateriell rättighet inte är ett avtal om utförande av 

tjänster. EU-domstolen baserade denna slutsats på att licensgivaren i ett 

licensavtal inte utför någon tjänst, utan enbart ger licenstagaren en rätt att 

utnyttja den immateriella rättigheten.112  

 

De Miguel Asensio, Stimmel, Nishitani och Runesson argumenterar för att 

licensavtal ändå kan klassas som tjänsteavtal i de fall då licensen är av 

underordnad betydelse i förhållande till licensgivarens skyldighet att bistå 

                                                
109 Fawcett/Torremans 2011 s. 763–764; De Miguel Asensio 2013 s. 323. 
110 Stimmel 2010 s. 784–785. 
111 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet på privaträttens 
område. Förordningen har ersatts av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område (Bryssel Ia). 
112 C-533/07 Falco Privatstiftung och Thomas Rabitsch mot Gisella Weller-
Lindhorst, EU:C:2009:257. 



 45 

licenstagaren med teknisk assistans och utbildning av personal.113 Om 

forskning och vidareutveckling av en licensierad produkt utgör 

tyngdpunkten i avtalet kan det också tala för att lagen i det land där 

tjänsteleverantören har sin vanliga vistelseort ska tillämpas.114 Fawcett och 

Torremans verkar å andra sidan mena att EU-domstolens avgörande i Falco-

målet utesluter en tillämpning av artikel 4.1 (b) på licensavtal.115 

 

Både franchiseavtal och distributionsavtal finns med bland avtalstyperna i 

artikel 4.1. Många franchiseavtal och distributionsavtal har starka 

immaterialrättsliga inslag.116 Som nämndes i avsnitt 2.3.1 kan licenser 

utgöra en del av sådana avtal. På franchiseavtal och distributionsavtal 

tillämpas lagen i det land där franchisetagaren eller distributören har sin 

vanliga vistelseort.117 

6.1.2 Principen om den karakteristiska 
prestationen 

6.1.2.1 Allmänt 
När ett avtal inte omfattas av avtalstyperna i artikel 4.1 ska avtalet enligt 

artikel 4.2 vara underkastat lagen i det land där den part som ska utföra 

avtalets karakteristiska prestation har sin vanliga vistelseort. Detsamma 

gäller om avtalet omfattas av flera av avtalstyperna i artikel 4.1 (s.k. mixed 

contracts).118 Som vi såg i avsnittet ovan är flera av avtalskategorierna i 

artikel 4.1 relevanta för immaterialrättsliga avtalsförhållanden. Men om det 

immaterialrättsliga avtalet inte stämmer in på någon av de listade 

avtalstyperna, eller omfattas av flera av avtalskategorierna, blir det i stället 

aktuellt att tillämpa principen om den karakteristiska prestationen i artikel 

4.2. På grund av komplexiteten och mångfalden hos immaterialrättsliga 

avtal kan det vara svårt att avgöra vilken som är den karakteristiska 
                                                
113 De Miguel Asensio 2013 s. 324; Stimmel 2010 s. 785; Nishitani 2009 s. 
65; Runesson 2014 s. 246. 
114 De Miguel Asensio 2013 s. 324. 
115 Fawcett/Torremans 2011 s. 764. 
116 Fawcett/Torremans 2011 s. 763. 
117 Art. 4.1 (e) och 4.1 (f) i Rom I-förordningen. 
118 Art. 4.2 i Rom I-förordningen. 
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prestationen i denna typ av avtal.119 Åsikterna i doktrinen skiljer sig mycket 

åt gällande vilken part som har att utföra den karakteristiska prestationen. 

Diskussionen i doktrinen är framför allt centrerad kring några viktiga 

immaterialrättsliga avtalstyper. Vilken som är den karakteristiska 

prestationen beror till stor del på vilken avtalstyp det är fråga om. Den 

fortsatta framställningen kommer därför att behandla den karakteristiska 

prestationen i relation till fyra centrala immaterialrättsliga avtalstyper. 

6.1.2.2 Överlåtelser av immaterialrätter 
Vad gäller avtal om överlåtelser av immaterialrätter är det inte särskilt svårt 

att identifiera den för avtalet karakteristiska prestationen. Det finns ingen 

definition av begreppet karakteristisk prestation i förordningen. I doktrinen 

har den karakteristiska prestationen beskrivits som den avtalsprestation som 

gör det möjligt att skilja en avtalstyp från en annan.120 Det står klart att den 

karakteristiska prestationen inte utgörs av betalning i pengar. I stället är det 

den prestation som sker mot betalning i pengar som är karakteristisk.121 Det 

kan förklaras med att betalning i pengar är en prestation som förekommer i 

många olika typer av avtal och därför inte särskiljer olika avtalskategorier 

från varandra.122  

 

Fawcett, Torremans och Wadlow liknar en överlåtelse av en immaterialrätt 

vid en ren försäljning av rättigheten. Om mottagaren betalar en summa 

pengar i utbyte mot immaterialrätten så menar de att överlåtelsen är den 

karakteristiska prestationen.123 Flera andra författare håller med om att 

överlåtaren har att utföra den karakteristiska prestationen, varför lagen i det 

land där han eller hon har sin hemvist ska tillämpas.124 Enligt Mankowski 

spelar det ingen roll huruvida hela betalningen för immaterialrätten sker på 

                                                
119 Tritton 2014 s. 1989; De Miguel Asensio 2013 s. 325. 
120 Schnitzer 1958 s. 644; Domeij 2010 s. 323. 
121 Giuliano/Lagarde s. 20; Schnitzer 1958 s. 644. 
122 Fawcett/Torremans 2011 s. 766; Mankowski 2009 s. 52; Tritton 2014 s. 
1989. 
123 Fawcett/Torremans 2011 s. 765; Wadlow 1997 s. 14. 
124 Ulmer 1978 s. 93; De Miguel Asensio 2013 s. 325; Tritton 2014 s. 1989; 
Metzger 2013 s. 276; Beier 1985 s. 294, Domeij 2010 s. 325. 
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en gång eller delas upp i mindre poster, exempelvis i form av royalty. 

Avtalet står och faller likväl på immaterialrättens bestånd.125 

6.1.2.3 Enkla licenser 
När det kommer till upplåtelser av immaterialrätter är det relevant att skilja 

på enkla och komplicerade licenser. Med enkla licenser avses här licenser 

där licenstagarens enda förpliktelse är att betala licensavgiften. I detta 

avsnitt kommer de enkla licenserna att behandlas, medan de komplicerade 

licenserna behandlas i avsnittet nedan. 

 

Som nämndes i avsnitt 6.1.2.2 kan den karakteristiska prestationen aldrig 

utgöras av betalning i pengar. Den allmänt rådande uppfattningen är därför 

att licensgivaren har att utföra den karakteristiska prestationen i ett enkelt 

licensavtal.126 Denna lösning har tillämpats i ett patentfall av den tyska 

motsvarigheten till Högsta domstolen, Bundesgerichtshof, i ett avgörande 

från 2009.127 Även Oberster Gerichtshof i Österrike ansåg att licensgivaren 

hade den karakteristiska prestationen i ett fall från samma år rörande en 

varumärkeslicens.128 

 

Som vi konstaterade i avsnitt 3.2.2 härstammar principen om den 

karakteristiska prestationen från den schweiziska författaren Adolf 

Schnitzer. Enligt honom finns det bara en prestation i avtalet som är 

karakteristisk.129 Eftersom licenstagaren endast har att betala för licensen 

menar han att det är upplåtelsen av immaterialrätten som är den 

karakteristiska prestationen.130  

                                                
125 Mankowski 2009 s. 52. 
126 Ulmer 1978 s. 93; Nishitani 2009 s. 66; Reithmann/Martiny 2015 s. 879; 
De Miguel Asensio 2013 s. 325; Fawcett/Torremans 2011 s. 765–766; 
Metzger 2013 s. 276; Lando 1981 s. 314–315; Beier 1985 s. 294; 
MüKoBGB/Martiny Rom I-VO, Art. 4, punkt 265; Pålsson 1998 s. 61. 
127 Bundesgerichtshof 15 september 2009, X ZR 115/05 – Sektionaltor. 
128 Oberster Gerichtshof 8 september 2009, 4 Ob 90/09b – Falco 
Privatstiftung. 
129 Schnitzer 1958 s. 644. 
130 Schnitzer 1958 s. 597. 
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6.1.2.4 Komplicerade licenser 
Som vi såg i avsnitt 2.3.2 är komplicerade licensavtal snarare regel än 

undantag. I ett typiskt licensavtal åtar sig licenstagaren förpliktelser vid 

sidan om betalning för upplåtelsen. I många fall åtar sig licenstagaren 

positiva förpliktelser genom licensavtalet, medan licensgivaren endast 

förbinder sig att inte stämma licenstagaren för utnyttjandet av 

immaterialrätten.131 Det innebär att det ofta är svårt att identifiera den 

karakteristiska prestationen i ett licensavtal. 

 

En första relevant fråga är om det över huvud taget är möjligt att identifiera 

en enda karakteristisk prestation i komplicerade licensavtal. Som vi såg i 

avsnitt 2.3.2 åtar sig licenstagaren ofta genom avtalet att utnyttja 

immaterialrätten. Utnyttjandeplikten kan innefatta att licenstagaren ska 

producera, distribuera och marknadsföra de licensierade produkterna. 

Licenstagaren tar då på sig den kommersiella risk som följer av utnyttjandet 

av licensen. Därför menar Fawcett och Torremans att utnyttjandeplikten i 

dessa avtal är viktigare än själva betalningen för licensen, och minst lika 

viktig som licensgivarens upplåtelse av immaterialrätten. Det gör det svårt 

att identifiera en enda karakteristisk prestation i avtalet. Fawcett och 

Torremans konstaterar att artikel 4.2 inte kan tillämpas på ett 

tillfredsställande sätt på komplicerade licensavtal. De föreslår i stället att 

artikel 4.4 ska tillämpas på sådana avtal.132 Tritton ansluter sig Fawcetts och 

Torremans ståndpunkt, och menar dessutom att principen om avtalets 

karakteristiska prestation är omöjlig att tillämpa på korslicenser, där två 

parter upplåter immaterialrätter till varandra.133  

 

Andra författare menar att det är möjligt att identifiera en karakteristisk 

prestation även i komplicerade licensavtal. Om man bortser från 

korslicenser är det enligt Mankowski till och med sällsynt med avtal där det 

                                                
131 Tritton 2014 s. 1989. 
132 Fawcett/Torremans 2011 s. 766–767. 
133 Tritton 2014 s. 1990. 
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inte går att identifiera en karakteristisk prestation.134 En tolkning av artikel 

4.2 i Rom I-förordningen som har fått stort genomslag innebär att det är 

licenstagaren som har att utföra den karakteristiska prestationen i de fall då 

licensen är exklusiv, eller när licenstagaren åtar sig att utnyttja den upplåtna 

immaterialrätten. Om licensavtalet varken är exklusivt eller innehåller en 

utnyttjandeplikt ska i stället licensgivarens lag tillämpas.135 Denna tolkning 

kan enligt Mankowski motiveras med att licenstagaren har att utföra de mest 

betungande förpliktelserna i licensavtal som är exklusiva, eller som 

innehåller en utnyttjandeplikt för licenstagaren. Han menar att 

utnyttjandeplikten utgör den dominerande delen av sådana licensavtal, då 

det är licenstagaren som åtar sig den kommersiella risk som utnyttjandet av 

immaterialrätten innebär.136 Ulmer, å sin sida, stödjer tolkningen på att ett 

lyckat utnyttjande av immaterialrätten är av intresse både för licensgivaren 

och licenstagaren. Det leder till större intäkter för båda parterna. Ulmer 

menar dessutom att licensgivaren har ett intresse av att immaterialrätten 

används och vidmakthålls i skyddsländerna.137  

 

Idén om att det är licenstagaren som har att utföra den karakteristiska 

prestationen i licensavtal som är exklusiva eller innehåller en 

utnyttjandeplikt har fått utstå en del kritik. Vissa författare menar att 

utnyttjandeplikten endast utgör en hjälpfunktion i förhållande till 

betalningsskyldigheten. Syftet med utnyttjandeplikten är att licensgivaren 

ska få inflytande på det ekonomiska förverkligandet av ensamrätten till den 

immateriella rättigheten. Enligt Reithmann och Martiny utgör 

utnyttjandeplikten därför endast en hjälpfunktion i förhållande till 

betalningsskyldigheten. Eftersom betalningsskyldigheten inte är 

                                                
134 Mankowski 2009 s. 55. Se även Nishitani 2009 s. 70. 
135 Ulmer 1978 s. 94–95; De Miguel Asensio 2013 s. 326; Mankowski 2009 
s. 53; Nishitani 2009 s. 66; Reithmann/Martiny 2015 s. 879–880; Beier 
1985 s. 294; McParland 2015 s. 444; Metzger 2013 s. 277; Azzi 2007 s. 30–
31. 
136 Mankowski 2009 s. 53–54. 
137 Ulmer 1978 s. 94. 
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karakteristisk, menar de att utnyttjandeplikten inte heller är det.138 

Mankowski företräder en motsatt åsikt. Han menar att omfattningen av 

utnyttjandeplikten är avgörande för beräknandet av licensavgiften. Därför 

utgör utnyttjandeplikten, enligt honom, inte endast en hjälpfunktion i 

förhållande till betalningsskyldigheten.139 

 

Vidare har licensavtalets exklusivitet och förekomsten av en 

utnyttjandeplikt som kriterier för identifieringen av den karakteristiska 

prestationen kritiserats för att de leder till en ond cirkel.140 För att avgöra om 

licensen är exklusiv eller om det föreligger en utnyttjandeplikt kan 

avtalsstatutet behöva tillämpas. Dessvärre är avtalsstatutet okänt till dess att 

man vet vilken part som ska utföra den karakteristiska prestationen. Det kan 

enligt De Miguel Asensio leda till osäkerhet i valet av tillämplig lag.141 Å 

andra sidan menar Mankowski att det normalt inte är något problem att 

avgöra om det finns en utnyttjandeplikt i avtalet. I gränsöverskridande 

immaterialrättsliga avtal brukar det framgå tydligt om avtalet innehåller en 

sådan skyldighet.142  

 

Det är omdiskuterat huruvida exklusiviteten i ett licensavtal ska leda till att 

licenstagaren anses ha den karakteristiska prestationen. Ulmer menar att 

exklusiva licenser i praktiken kombineras med en skyldighet för 

licenstagaren att utnyttja licensen. I de fall då exklusiviteten inte är 

uttryckligen reglerad anser han att den gäller implicit.143 Runesson pekar på 

likheterna mellan ett exklusivt licensavtal och ett avtal om överlåtelse av en 

immaterialrätt. Det talar enligt honom för att licensgivarens lag ska 

tillämpas. Han menar dock att exklusiviteten i regel medför att licenstagaren 

                                                
138 Reithmann/Martiny 2015 s. 880. Se även De Miguel Asensio 2013 s. 
326. 
139 Mankowski 2009 s. 54. 
140 Nishitani 2009 s. 68; Mankowski 2009 s. 54; Azzi 2007 s. 32–33. 
141 De Miguel Asensio 2013 s. 326. 
142 Mankowski 2009 s. 54. 
143 Ulmer 1978 s. 94–95. 
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åläggs en utnyttjandeplikt, som är minst lika karakteristisk som 

exklusivitetslöftet.144  

Enligt andra författare påverkas inte licensgivarens och licenstagarens 

förpliktelser nämnvärt av huruvida licensen är exklusiv eller inte. De finner 

inga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan licensavtalets 

exklusivitet och licenstagarens utövningsplikt.145 De Miguel Asensio menar 

att det är opålitligt att använda licensavtalets exklusivitet som 

lagvalskriterium.146 Enligt Metzger innehåller exklusiva licensavtal ofta en 

utnyttjandeplikt för licenstagaren. Han menar dock att exklusiviteten i sig 

inte ska anses utgöra en faktor vid bestämmandet av tillämplig lag, eftersom 

exklusiva licensavtal inte nödvändigtvis innehåller mer betungande 

förpliktelser för licenstagaren.147 

 

Det finns alltså inget enhälligt stöd för en tolkning av artikel 4.2 som 

innebär att licenstagaren har den karakteristiska prestationen i licensavtal 

som är exklusiva eller innehåller en utnyttjandeplikt för licenstagaren. 

Däremot kan avtalet innehålla ytterligare förpliktelser för licenstagaren som 

talar för att vederbörande har den karakteristiska prestationen i avtalet.148 

Som vi såg i avsnitt 2.3.2 kan licenstagaren vara skyldig att upprätthålla 

immaterialrätten och försvara den mot intrång. 

 

Å andra sidan går det att hitta stöd för ståndpunkten att licensgivarens 

prestation är karakteristisk även i komplicerade licensavtal. Som nämndes i 

avsnitt 6.1.2.1 finns det en grundläggande idé om att den prestation som 

sker mot betalning i pengar är karakteristisk. Enligt en rapport till 

Romkonventionen från 1980 är det överlåtaren som har den karakteristiska 

prestationen i avtal där motparten tillåts att använda viss egendom.149 De 

                                                
144 Runesson 2014 s. 246–247. 
145 Fawcett/Torremans 2011 s. 770; Nishitani 2009 s. 68; Stimmel 2010 s. 
783. 
146 De Miguel Asensio 2013 s. 326. 
147 Metzger 2013 s. 277. 
148 Lando 1981 s. 315; Pålsson 1998 s. 61–62. 
149 Giuliano/Lagarde s. 20. 
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Miguel Asensio menar att en tillämpning av licenstagarens lands lag går 

emot denna grundläggande idé.150  

 

I ett komplicerat licensavtal är det inte bara licenstagaren som åtar 

ytterligare förpliktelser vid sidan om betalning för upplåtelsen av 

immaterialrätten. Som nämndes i avsnitt 2.3.2 kan licensgivaren åta sig 

andra förpliktelser utöver upplåtandet av immaterialrätten. I 

patentlicensavtal är det vanligt att licensgivaren bistår licenstagaren med 

teknisk assistans och tekniskt kunnande i form av know-how. Licensgivaren 

kan också åta sig att utbilda licenstagarens personal.151 Om licensavtalet 

innehåller sådana förpliktelser för licensgivaren så talar det enligt Lando för 

att licensgivaren har den karakteristiska prestationen i avtalet.152 Det faktum 

att licensgivaren har skapat immaterialrätten kan också anses ge stöd för att 

licensgivaren har den karakteristiska prestationen. Det ska dock poängteras 

att det inte nödvändigtvis är licensgivaren som har skapat immaterialrätten. 

Om så ändå är fallet har licensgivaren lagt ner både tid och pengar på 

framtagandet av immaterialrätten. Licenstagaren skulle heller inte ha 

tillgång till immaterialrätten om det inte vore för licensgivarens 

upplåtelse.153  

 

Nishitani menar att licenstagarens förpliktelser är underställda 

licensgivarens förpliktelser. Det innebär enligt henne att licensgivaren ska 

anses ha den karakteristiska prestationen i licensavtal. Det ska då inte göras 

någon skillnad mellan olika typer av licensavtal. Hon menar att en sådan 

strikt tolkning av principen om den karakteristiska prestationen ligger i linje 

med strukturen i artikel 4. Den överensstämmer också med den lagvalsregel 

för immaterialrättsliga avtal som EU-kommissionen presenterade i sitt 

förslag till Rom I-förordningen.154 En tolkning som innebär att licensgivaren 

                                                
150 De Miguel Asensio 2013 s. 326. 
151 De Miguel Asensio 2013 s. 326–327; Nishitani 2009 s. 68; Ulmer 1978 
s. 95. 
152 Lando 1981 s. 314–315. 
153 Nishitani 2009 s. 67–68; Fawcett/Torremans 2011 s. 767. 
154 Se avsnitt 3.1.3.  



 53 

alltid har att utföra den karakteristiska prestationen bidrar enligt Nishitani 

till förutsebarhet i tillämpningen av artikeln. Bland annat tydliggörs 

gränserna för parternas bevisbörda. I de fall då det är olämpligt att tillämpa 

licensgivarens lands lag menar Nishitani att undantagsbestämmelsen i 

artikel 4.3 kan justera lagvalet på så sätt att lagen i det land som har en 

uppenbart närmare anknytning till avtalet tillämpas.155  

 

Fawcett och Torremans lyfter fram artikel 122.1 IPRG som ett argument till 

stöd för att licensgivaren är den part som har att utföra den karakteristiska 

prestationen. Enligt artikeln ska licensgivarens lands lag tillämpas på avtal 

som rör immaterialrätter. Det faktum att principen om den karakteristiska 

prestationen härstammar från Schweiz ger, enligt Fawcett och Torremans, 

ytterligare stöd åt detta argument.156 

 

Till stöd för en tillämpning av licenstagarens lands lag talar enligt 

Strömholm det faktum att licensgivaren redan har utfört sin prestation, det 

intellektuella skapandet, vid avtalstillfället. Strömholm menar att det är 

licenstagaren som åtar sig en viss aktivitet genom avtalet. Denna aktivitet är 

i regel av teknisk och kommersiell art, men kan också innehålla 

intellektuellt kreativa element.157  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att åsikterna i doktrinen är väldigt 

delade när det kommer till att identifiera den karakteristiska prestationen i 

licensavtal som inte är av den allra enklaste typen. De flesta författare, med 

undantag för Nishitani, verkar därför mena att det inte helt undantagslöst går 

att se licensgivarens prestation som karakteristisk.158 Idén om att 

licenstagaren har att utföra den karakteristiska prestationen i licensavtal som 

är exklusiva eller innehåller en utnyttjandeplikt har fått stort genomslag. 

                                                
155 Nishitani 2009 s. 68–69. 
156 Fawcett/Torremans 2011 s. 767–768. 
157 Strömholm 2001 s. 335. 
158 De Miguel Asensio 2013 s. 328; Fawcett/Torremans 2011 s. 769; 
Reithmann/Martiny s. 879–880; Tritton 2014 s. 1990; Pålsson 1998 s. 61–
62. 
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Men med tanke på den kritik som har riktats mot denna tolkning är det 

oklart hur stor vikt som ska läggas vid den. I slutändan är det upp till 

domstolen att beakta omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om 

det finns en karakteristisk prestation i avtalet, och vilken part som i sådana 

fall har att utföra den.159 När avtalet består av en samling rättigheter och 

skyldigheter, vilket ofta är fallet i licensavtal, kan punkt 19 i preambeln till 

Rom I-förordningen ge viss vägledning. I sådana avtal ska den 

karakteristiska prestationen fastställas med hänsyn till avtalets 

tyngdpunkt.160 

 

Flera författare har accepterat det faktum att det inte alltid går att avgöra var 

tyngdpunkten i avtalet ligger, och att det därför inte går att identifiera en för 

avtalet karakteristisk prestation.161 Så är tveklöst fallet när det rör sig om 

korslicenser.162 För att undvika en godtycklig och påtvingad lösning menar 

De Miguel Asensio att det måste accepteras att principen om den 

karakteristiska prestationen inte kan tillämpas på vissa komplicerade 

licensavtalstyper, som skiljer sig mycket från enkla licensavtal.163 I sådana 

fall är det enligt Tritton lämpligare att tillämpa regeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 4.4, eftersom den regeln är mer flexibel än principen om 

den karakteristiska prestationen. Domstolen kan då ta fasta på många olika 

faktorer vid fastställandet av tillämplig lag.164 

6.1.2.5 Förlagsavtal 
I avsnittet ovan diskuterades principen om den karakteristiska prestationen i 

förhållande till licensavtal avseende industriella rättigheter. Förlagsavtal 

                                                
159 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
’Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)’, IIC 38 (2007), s. 
475. 
160 Se även Kono/Jurčys 2012 s. 173. 
161 Fawcett/Torremans 2011 s. 766–767; De Miguel Asensio 2013 s. 328; 
Stimmel 2010 s. 787–788; Runesson 2014 s. 246–247. 
162 Nishitani 2009 s. 70; De Miguel Asensio 2013 s. 330; Mankowski 2009 
s. 55. 
163 De Miguel Asensio 2013 s. 328. 
164 Tritton 2014 s. 1990–1991. 
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exemplifierar hur svårt det kan vara att identifiera den karakteristiska 

prestationen även vid licensiering av upphovsrätter.  

 

För att kunna identifiera den karakteristiska prestationen är det viktigt att 

skilja på förlagsavtal där författaren redan vid avtalsslutet har skrivit boken, 

och förlagsavtal där författaren genom avtalet åtar sig att skriva boken. Om 

boken vid avtalsslutet redan är färdigskriven är det endast förläggaren som 

åtar sig förpliktelser genom avtalet som ligger i linje med hans eller hennes 

yrkesmässiga verksamhet.165 Hela ansvaret för utnyttjandet av 

upphovsrätten ligger då på förläggaren, som har att framställa, marknadsföra 

och sälja exemplar av det litterära verket.166 Det ekonomiska syftet i avtalet 

är då centrerat kring förläggarens prestationer. I sådana förlagsavtal anser 

De Miguel Asensio att det är förläggaren som har att utföra den för avtalet 

karakteristiska prestationen.167  

 

I förlagsavtal där boken vid avtalsögonblicket ännu inte är färdigställd är det 

svårare att identifiera en karakteristisk prestation. Författarens skyldighet att 

skriva boken är knappast mindre karakteristisk än förlagets skyldighet att 

publicera boken. I stället kan prestationerna sägas komplettera varandra. 

Båda parternas prestationer är av central betydelse för avtalet och är därför 

karakteristiska. För att ta reda på tillämplig lag på sådana förlagsavtal är det 

enligt Tritton lämpligare att tillämpa regeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 4.4.168 Det innebär att tillämplig lag får bestämmas av 

domstolen från fall till fall. Faktorer som kommer att beaktas är bland annat 

var utnyttjandet av upphovsrätten ska äga rum samt parternas nationalitet 

och hemvist.169 

 

Som nämnts i avsnitt 6.1.2.4 företräder Nishitani åsikten att licensgivaren 

alltid har att utföra den för avtalet karakteristiska prestationen. Detsamma 

                                                
165 De Miguel Asensio 2013 s. 327–328. 
166 Lando 1981 s. 315. 
167 De Miguel Asensio 2013 s. 327–328. 
168 Tritton 2014 s. 1990. Jfr Fawcett/Torremans 2011 s. 766. 
169 Azzi 2007 s. 36–37. 
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gäller enligt henne för förlagsavtal.170 Fördelen med att se licensgivarens 

prestation som karakteristisk i förlagsavtal är att det leder till att lagen i det 

land tillämpas där den typiskt sett svagare parten, författaren, har sin 

hemvist.171 Undantagsregeln i artikel 4.3 kan sedan justera lagvalet om 

förlagsavtalet har en uppenbart närmare anknytning till ett annat land. Så är 

enligt Nishitani fallet i förlagsavtal där förlaget under lång tid publicerar och 

distribuerar ett verk i det land där förlaget har sin vanliga vistelseort.172  

6.1.3 Uppenbart närmare anknytning 
Även om avtalet passar in under någon av avtalskategorierna i artikel 4.1, 

eller om det går att identifiera en karakteristisk prestation i avtalet, måste 

hänsyn ändå tas till undantagsbestämmelsen i artikel 4.3. Artikeln stadgar 

att om det framgår av alla omständigheter i fallet att avtalet har en uppenbart 

närmare anknytning till ett annat land än det som pekas ut i punkterna 1 och 

2 i artikel 4, ska lagen i det andra landet tillämpas. Det innebär att 

lagvalsreglerna i artikel 4.1 och 4.2 egentligen utgör presumtioner, som är 

möjliga att motbevisa.173 Eftersom lagvalsreglerna i punkterna 1 och 2 inte 

är helt orubbliga bidrar det till flexibiliteten hos artikel 4 i Rom I-

förordningen.174 Artikel 4.3 ställer emellertid upp höga krav för att undantag 

ska kunna göras från bestämmelserna i artikel 4.1 och 4.2. Undantagsregeln 

blir endast tillämplig om ett enskilt land har en uppenbart närmare 

anknytning till avtalet. Anknytningen måste framgå av alla omständigheter i 

fallet.175 De högt ställda kraven ger stöd för att undantagsregeln i artikel 4.3 

ska tillämpas återhållsamt.176 Undantagsregeln kan dock inte ignoreras. I 

varje enskilt fall måste det prövas om avtalet har en uppenbart närmare 

anknytning till ett annat land.177 

 

                                                
170 Nishitani 2009 s. 69. 
171 De Miguel Asensio 2013 s. 325; Azzi 2007 s. 28–29. 
172 Nishitani 2009 s. 69. 
173 Bogdan 2014 s. 234; Güneysu-Güngör 2015 s. 173. 
174 Güneysu-Güngör 2015 s. 173. 
175 Güneysu-Güngör 2015 s. 188; Magnus 2009 s. 48. 
176 Tritton 2014 s. 1987; De Miguel Asensio 2013 s. 328. 
177 Güneysu-Güngör 2015 s. 189; Mankowski 2009 s. 61. 
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För att avgöra vilket land som ett avtal har närmast anknytning till ska olika 

omständigheter tas med i bedömningen. Parternas nationalitet och vanliga 

vistelseort kan få betydelse. Avtalets koppling till andra avtal, avtalets 

språk, avtalsorten och uppfyllelseorten för avtalet kan också vägas in i 

bedömningen. Det är omständigheterna vid tiden för avtalets ingående som 

är relevanta i detta avseende.178 

 

När det ska avgöras om licensavtalet har en uppenbart närmare anknytning 

till ett annat land ska hänsyn tas till huruvida avtalet har en mycket nära 

koppling till ett eller flera andra avtal. Det följer av punkt 20 i preambeln till 

Rom I-förordningen. Licensavtal kan utgöra en del av större internationella 

samarbeten, som omfattar flertalet avtal. Enligt De Miguel Asensio finns det 

skäl att anta att sådana licensavtal har en uppenbart närmare anknytning till 

den lag som är tillämplig på de andra avtalen i samarbetsprojektet. Om 

parterna inte har valt en tillämplig lag på licensavtalet bör det underställas 

samma lag som de andra avtalen i projektet.179 

 

Principen om den karakteristiska prestationen tar sikte på en tillämpning av 

antingen licensgivarens eller licenstagarens lands lag. När det däremot ska 

avgöras vilket land som ett avtal har närmast anknytning till är 

bedömningen inte begränsad till dessa två rättsordningar. Det land som har 

närmast anknytning till avtalet är inte nödvändigtvis det land där 

licensgivaren eller licenstagaren har sin hemvist. I avsnitt 4.1 nämndes det 

att licensavtal har en nära koppling till skyddslandet. Det är därför många 

författare som anser att licensavtal har sin närmaste anknytning till just 

skyddslandet.180 Det kan baseras på att skyddslandet är det land där 

immaterialrättigheterna är skyddade och där licensen kommer att utnyttjas. 

Tyngdpunkten i avtalet kan därför sägas ligga i skyddslandet.181  

 

                                                
178 Bogdan 2014 s. 234. 
179 De Miguel Asensio 2013 s. 328–329. 
180 Beier 1985 s. 301; Reichmann/Martiny 2015 s. 880; De Miguel Asensio 
2013 s. 329; Domeij 2010 s. 324. 
181 Fawcett/Torremans 2011 s. 771–772; Beier 1985 s. 297. 
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Fördelen med att tillämpa skyddslandets lag även på de kontraktsrättsliga 

delarna av licensavtalet är att avtalsstatutet och skyddsstatutet sammanfaller. 

Det behöver då inte göras någon uppdelning mellan kontraktsrättsliga frågor 

och frågor som rör immaterialrätter i sig, eftersom samma rättsordning är 

tillämplig på samtliga delar av licensavtalet.182 

 

En tillämpning av skyddslandets lag lämpar sig särskilt väl för licensavtal 

som endast gäller för ett land.183 Det är besvärligare att tillämpa 

skyddslandets lag då licensen gäller för flera länder. I händelse av en tvist är 

risken överhängande att det sker en uppspaltning av licensavtalet när flera 

olika rättsordningar blir tillämpliga som skyddsstatut.184 Enligt Kamen 

Troller är en sådan uppspaltning av den tillämpliga lagen problematisk, då 

den inte tar hänsyn till licensavtalet som en sammanhängande enhet. Om en 

part inte uppfyller sina skyldigheter enligt licensavtalet i ett land så får det 

konsekvenser inte bara i det landet, utan för avtalet i sin helhet. För att den 

rättsliga bedömningen ska ta hänsyn till avtalsförhållandet i sin helhet är det 

enligt Kamen Troller nödvändigt att licensavtalet underställs en enda 

rättsordning.185 Flera andra författare invänder också mot en tillämpning av 

skyddslandets lag på licensavtal som gäller för flera länder.186  

 

Beier menar att det går att lösa problemet med uppspaltningen av 

licensavtalet på flera olika rättsordningar genom att tillämpa det primära 

skyddslandets lag på licensavtal som gäller för flera länder. Det primära 

skyddslandet är det land där det huvudsakliga utnyttjandet av licensen 

                                                
182 Reichmann/Martiny 2015 s. 880; Beier 1985 s. 298; Fawcett/Torremans 
2011 s. 772; Pålsson 1998 s. 62; Lando 1981 s. 316. 
183 A. Troller 1952 s. 121; Beier 1985 s. 301; De Miguel Asensio 2013 s. 
329–330; Mankowski 2009 s. 61; Reithmann/Martiny 2015 s. 878; 
MüKoBGB/Martiny Rom I-VO Art. 4, punkt 266; K. Troller 2011 s. 19; 
Tritton 2014 s. 1991; Domeij 2010 s. 324; Stimmel 2010 s. 688. För en 
annorlunda uppfattning, se Nishitani 2009 s. 70. 
184 Fawcett/Torremans 2011 s. 772–773; Domeij 2010 s. 324. 
185 K. Troller 2011 s. 18. 
186 A. Troller 1952 s. 121; Domeij 2010 s. 324; Mankowski 2009 s. 61–62; 
De Miguel Asensio 2013 s. 329–330; Reithmann/Martiny 2015 s. 878–879; 
Pålsson 1998 s. 62; Stimmel 2010 s. 788. 
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sker.187 Ett exempel är licenser som innebär att licenstagaren ska producera 

och sedan marknadsföra och distribuera en viss produkt. Om produktionen 

sker i det land där licenstagaren har sitt säte är detta det primära 

skyddslandet. Licenstagarens prestationer i de andra länderna som avtalet 

avser inskränker sig till marknadsföring och distribuering av produkten, och 

är därmed underordnade prestationen i det primära skyddslandet.188  

 

I vissa fall sker det faktiska utnyttjandet av licensen i flera olika länder. Det 

är då svårt att avgöra vilket som är det primära skyddslandet. Fawcett och 

Torremans menar att det rent teoretiskt är möjligt att tillämpa skyddslandets 

lag även när det inte går att fastställa ett primärt skyddsland. Men i sådana 

fall anser de ändå att en tillämpning av licenstagarens lands lag är att 

föredra. Samtliga kontraktsrättsliga aspekter i licensavtalet kommer då att 

underställas samma lag.189  

 

Det kan alltså konstateras att en tillämpning av undantagsregeln om avtalets 

uppenbart närmare anknytning kan leda till att skyddslandets lag tillämpas 

på licensavtal. Det gäller i synnerhet för licenser som ska utnyttjas i endast 

ett land. I fråga om sådana licensavtal bör det alltid kontrolleras om avtalet 

har en uppenbart närmare anknytning till skyddslandet.190  

6.1.4 Avtalets närmaste anknytning 
Om tillämplig lag inte kan fastställas enligt punkterna 1 och 2 i artikel 4 ska 

avtalet enligt artikel 4.4 vara underkastat lagen i det land till vilket det har 

närmast anknytning. Som vi såg i avsnitt 6.1.2.3 och 6.1.2.4 är det ofta svårt 

att identifiera en karakteristisk prestation i både licensavtal och förlagsavtal, 

varför domstolen ofta får falla tillbaka på regeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 4.4.  

 

                                                
187 Beier 1985 s. 296. 
188 Fawcett/Torremans 2011 s. 773. 
189 Fawcett/Torremans 2011 s. 773. 
190 Mankowski 2009 s. 62. 
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Undantagsregeln i artikel 4.3 blir inte tillämplig om avtalet inte passar in 

under någon av avtalskategorierna i artikel 4.1, och det heller inte går att 

identifiera en karakteristik prestation i avtalet. Artikel 4.4 tar också sikte på 

avtalets närmaste anknytning. Skillnaden är att artikel 4.3 är utformad som 

en undantagsregel, medan artikel 4.4 fungerar som en sista utväg i valet av 

tillämplig lag. För att avgöra vilket land som ett licensavtal har närmast 

anknytning till måste domstolen beakta flera olika faktorer. Några av dessa 

faktorer har redan nämnts i avsnitt 6.1.3. Bland annat ska avtalsorten och 

uppfyllelseorten beaktas. Avtalets språk och valutan i avtalet kan också få 

betydelse, liksom avtalets koppling till andra avtal. Parternas hemvist och 

nationalitet bör tillmätas stor betydelse vid bedömningen av avtalets 

närmaste anknytning. Om parterna är medborgare i samma land eller har sin 

hemvist i samma land så talar det starkt för att det landets lag ska tillämpas 

på avtalet.191 Skillnaden mot artikel 4.3 är att det här är tillräckligt att avtalet 

med viss övervikt har en närmare anknytning till ett visst land. Det behöver 

alltså inte föreligga någon uppenbart närmare anknytning till ett visst 

land.192   

 

Liksom vid tillämpningen av undantagsregeln i artikel 4.3 bör det 

kontrolleras om licensavtalet avser immaterialrätter som endast är skyddade 

i ett land. Licensavtalet kan då ha sin närmaste anknytning till 

skyddslandet.193 

 

Som vi såg i avsnitt 6.1.2.4 är det svårt att identifiera en karakteristisk 

prestation i vissa typer av förlagsavtal. Liksom för andra typer av licensavtal 

ligger det nära till hands att tillämpa skyddslandets lag på förlagsavtal, 

genom vilka immaterialrätter upplåts till endast ett land. Om licensen gäller 

för flera länder är det inte lämpligt att tillämpa skyddslandets lag. 

Tyngdpunkten i de flesta förlagsavtal ligger i utnyttjandet av det 

                                                
191 De Miguel Asensio 2013 s. 330–331; K. Troller 2011 s. 18; 
Fawcett/Torremans 2011 s. 772. 
192 Magnus 2009 s. 49–50; Tritton 2014 s. 1990–1991. 
193 De Miguel Asensio 2013 s. 331; Tritton 2014 s. 1991; Stimmel 2010 s. 
788. Se avsnitt 6.1.3. 



 61 

upphovsrättsligt skyddade verket. Därför har förlagsavtal som gäller för 

flera länder i regel sin närmaste anknytning till det land där förläggaren är 

etablerad.194  

6.2 Schweiz 

6.2.1 Den allmänna regeln 
Om parterna inte har avtalat om tillämplig lag bestäms lagvalsfrågan i 

schweizisk rätt som utgångspunkt enligt artikel 117 IPRG. I första hand ska 

avtalet vara underkastat lagen i det land till vilket avtalet har sin närmaste 

anknytning.195 Enligt artikel 117.2 kan det antas att avtalet har sin närmaste 

anknytning till det land där den part som ska utföra den karakteristiska 

prestationen har sin vanliga vistelseort, eller, om avtalet ingicks som en del 

av en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet, till det land där 

verksamheten är etablerad. För fysiska personer definieras den vanliga 

vistelseorten i artikel 20.1 (b) IPRG. Fysiska personer har sin vanliga 

vistelseort i det land där han eller hon lever sedan en längre tid tillbaka. Men 

för de immaterialrättsliga avtalens del är definitionen i artikel 20.1 (c) IPRG 

betydligt relevantare. Det nämndes i avsnitt 6.1.1 att fysiska personer som 

ingår immaterialrättsliga i regel handlar inom ramen för sin 

näringsverksamhet. Etableringsorten för den fysiska personens verksamhet 

är då avgörande vid valet av tillämplig lag. Enligt artikel 20.1 (c) är 

verksamheten etablerad i det land där han eller hon har centrum för sin 

affärsverksamhet. Etableringsorten för juridiska personer definieras i artikel 

21. Enligt artikel 21.4 är ett företag etablerat antingen på den ort där 

företaget har sitt säte, eller på den ort där företaget driver ett 

verksamhetsställe. Artikel 21.2 fastställer att det rör sig om företagets 

stadgeenliga säte. 

 

För några avtalstyper är den karakteristiska prestationen preciserad i artikel 

117.3 IPRG. Vid avtal om förmedling av tjänster är exempelvis 

                                                
194 Fawcett/Torremans 2011 s. 778. 
195 Art. 117.1 IPRG. 
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tjänsteleverantörens prestation den karakteristiska.196 Listan är dock inte 

uttömmande.197  

Artiklarna 118-122 IPRG innehåller särskilda lagvalsregler för vissa typer 

av avtal. Exempelvis är anställningsavtal enligt artikel 121 underställda 

lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete. 

Immaterialrättsliga avtal regleras i artikel 122 (se bilaga A). De kommer att 

behandlas ingående i avsnittet nedan. För de avtal som faller utanför 

avtalskategorierna i artiklarna 118-122 tillämpas i stället den allmänna 

regeln i artikel 117.198 Vissa så kallade blandade avtal kan passa in under 

flera av avtalskategorierna i artikel 117.3 och i artiklarna 118-122. Ett 

förlagsavtal är i första hand ett avtal om upplåtelse av en upphovsrätt, vilket 

innebär att artikel 122 ska tillämpas. Men ett förlagsavtal kan också 

innehålla moment som får det att likna ett tjänsteavtal, som täcks av artikel 

117.3 (c). För att avgöra vilken lagvalsregel som ska tillämpas måste 

domstolen i varje enskilt fall pröva var tyngdpunkten i avtalet ligger. Om 

det inte går att lokalisera tyngdpunkten i avtalet, exempelvis när avtalet 

innehåller flera lika tungt vägande huvudförpliktelser, blir den allmänna 

regeln i artikel 117.1 utslagsgivande för valet av tillämplig lag.199 

6.2.2 Lagval vid immaterialrättsliga avtal 
I avsnitt 4.2 konstaterades det att immaterialrätter enligt artikel 110 IPRG är 

underställda skyddslandets lag. När det däremot gäller avtal rörande 

immaterialrätter hänvisar artikel 110 till artikel 122.200 Artikeln anger att, 

för det fall att parterna inte har avtalat om tillämplig lag, immaterialrättsliga 

avtal är underställda lagen i det land där den som överför en immaterialrätt 

eller upplåter en nyttjanderätt till en immaterialrätt har sin vanliga 

vistelseort. Om licensgivaren eller överlåtaren är ett företag ska lagen i det 

land där företaget är etablerat tillämpas. Det sistnämnda framgår inte 

                                                
196 Art. 117.3 (e) IPRG. 
197 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Amstutz/Wang, Art. 
117, punkt 1. 
198 Schnyder 1990 s. 108. 
199 Locher 1993 s. 37; Schnyder 1990 s. 109. 
200 Art. 110.3 IPRG. 
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uttryckligen av artikel 122, men anses ändå gälla med stöd av den allmänna 

regeln i artikel 117.201 

 

Det som omfattas av artikel 122 är immaterialrättsliga avtal. Det begreppet 

täcker både upplåtelser och överlåtelser av immaterialrätter. Artikeln gäller 

för sådana immaterialrätter som är skyddade enligt särskild 

immaterialrättslig lagstiftning. Exempelvis täcks upphovsrätter, patenträtter 

och varumärkesrätter av artikeln. Men artikeln omfattar också sådana 

immaterialrätter som inte åtnjuter skydd enligt någon särskild 

immaterialrättslig lag. Därför tillämpas artikel 122 även på avtal rörande 

exempelvis know-how.202 

 

Artikel 122 IPRG är relativt okontroversiell när det gäller dess tillämpning 

på avtal om överföringar av immaterialrätter. I sådana avtal anser Vischer 

att själva överföringen av immaterialrätten den centrala handlingen i avtalet. 

Därför är det enligt honom lämpligt att överlåtarens lands lag tillämpas på 

avtalet.203 

 

En tillämpning av artikel 122 IPRG på licensavtal innebär att licensgivarens 

lands lag ska tillämpas. Som nämndes i avsnitt 3.2.4 är stora delar av den 

schweiziska doktrinen positiva till den lösning som det schweiziska 

parlamentet har valt.204 Vissa författare i den schweiziska doktrinen menar 

dock att undantag bör göras från artikel 122 i vissa fall.205 Med hänsyn till 

mångfalden och variationsrikedomen hos licensavtal anser Dutoit att det är 

                                                
201 Vischer m.fl. 2000 s. 282; Basler Kommentar Internationales Privatrecht 
– Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 15. 
202 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 1–2; Basler 
Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, punkt 5–
7. 
203 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 17. 
204 Dessemontet 1990 s. 740–741; Zürcher Kommentar zum IPRG – 
Vischer, Art. 122, punkt 16; Knoepfler 1988 s. 425. 
205 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 15; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 18; 
Siehr 2002 s. 206; Vischer m.fl. 2000 s. 282–283. Se även Metzger 2013 s. 
276. 
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motiverat att i vissa fall avvika från tillämpningen av artikel 122, och i 

stället tillämpa den allmänna regeln i artikel 117.206 Men det råder delade 

meningar om under vilka förutsättningar undantag kan göras från artikel 

122.  

Enligt Vischer kan de särskilda lagvalsreglerna i artiklarna 118-122 IPRG 

åsidosättas när avtalet har en närmare anknytning till ett annat land. Lagen i 

det land med närmast anknytning till avtalet ska då tillämpas i enlighet med 

artikel 117.1. Eftersom avvikelsen görs med stöd av den allmänna regeln i 

artikel 117 behöver de stränga förutsättningarna i undantagsklausulen i 

artikel 15 inte vara uppfyllda. Däremot måste omständigheterna i avtalet, 

enligt Vischer, entydigt tala för en närmare anknytning till ett annat land för 

att det ska vara möjligt att göra undantag från artikel 122. För 

rättssäkerhetens skull är det enligt Vischer viktigt att artikel 122 inte 

degraderas till enbart en riktlinje i valet av tillämplig lag.207 

 

Jegher och Vasella ser också värdet i att artikel 122 IPRG ges en stark 

ställning som lagvalsregel. Men till skillnad från Vischer anser de att artikel 

122 utgör en självständig lagvalsregel i förhållande till artikel 116 och 117. 

Enligt dem är artikel 122 inte enbart en komponent till den allmänna regeln i 

artikel 117, i form av en konkretisering av den karakteristiska prestationen. I 

egenskap av självständig lagvalsregel menar Jegher och Vasella att 

undantag från artikeln endast kan göras då förutsättningarna i 

undantagsregeln i artikel 15 är uppfyllda.208 Enligt artikel 15 kan undantag 

från lagvalsreglerna göras endast när det med hänsyn till samtliga 

omständigheter i fallet är uppenbart att sakförhållandet har en mycket 

närmare anknytning till ett annat lands lag. Dessutom krävs det att den av 

lagvalsregeln utpekade rättsordningen endast har en ringa anknytning till 

avtalet. 

 

                                                
206 Dutoit 2001 s. 381–382. 
207 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 18–19. 
208 Basler Kommentar Internationales Privatrecht – Jegher/Vasella, Art. 122, 
punkt 15. Jfr Siehr 2002 s. 206. 
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Ett skäl att avvika från tillämpningen av artikel 122 är att det ibland är 

lämpligare att tillämpa skyddslandets lag i stället för licensgivarens lands 

lag. Det nämndes i avsnitt 3.2.4 att artikel 122 har kritiserats för att den 

leder till en uppspaltning av den tillämpliga lagen, på så sätt att 

avtalsstatutet och skyddsstatutet inte sammanfaller. Vischer frågar sig därför 

om det, inom ramen för de schweiziska lagvalsreglerna, är möjligt att 

tillämpa skyddslandets lag även på de kontraktsrättsliga delarna av ett 

licensavtal. Han menar att så är fallet när nyttjandet av immaterialrätten 

endast ska ske i ett land, som samtidigt är det land där licenstagaren har sin 

vanliga vistelseort eller, om det rör sig om ett företag, där licenstagaren är 

etablerad. Om licensen däremot gäller för flera länder är det knappast 

möjligt att tillämpa skyddslandets lag. Vischer hänvisar till att flera 

författare i den EU-rättsliga doktrinen förespråkar en liknande lösning.209  

 

Enligt Vischer kan undantag från artikel 122 IPRG också göras om 

omständigheterna i avtalet entydigt talar för en tillämpning av licenstagarens 

lands lag. Så kan fallet vara om licensavtalet innehåller en utnyttjandeplikt 

för licenstagaren. Som vi såg i avsnitt 2.3.2 kan licenstagaren även belastas 

med andra förpliktelser. Exempelvis kan licenstagaren vara skyldig att dela 

med sig av upptäckter som görs och kunskap som samlas in i samband med 

användningen av licensen. Om licenstagarens förpliktelser sammantaget 

överväger licensgivarens förpliktelser kan det enligt Vischer bli aktuellt att 

tillämpa licenstagarens lands lag på licensavtalet.210  

 

Licensavtal kan utgöra en del av större samarbeten, som omfattar flertalet 

avtal. Vad gäller sådana licensavtal kan det enligt Vischer bli aktuellt att 

avvika från en tillämpning av licensgivarens lands lag i artikel 122 IPRG. 

Avtalets anknytning till olika länder ska då prövas med hänsyn till den 

ekonomiska tyngdpunkten i hela avtalssamarbetet.211 

 
                                                
209 Vischer m.fl. 2000 s. 282; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, 
Art. 122, punkt 19–20. 
210 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 21. 
211 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 22. 
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Artikel 122 IPRG är svår att tillämpa på korslicenser, där parterna i avtalet 

upplåter immaterialrätter till varandra. Det kan förklaras med att båda 

parterna i ett korslicensavtal är licensgivare i avtalet. I propositionen till 

IPRG föreslår den schweiziska regeringen att lagen i det land ska tillämpas, 

till vilket korslicensavtalet har sin närmaste anknytning, med beaktande av 

alla omständigheter i avtalet. Därmed undviker man en uppspaltning av den 

tillämpliga lagen. Ibland går det dock inte att avgöra vilket land som 

korslicensavtalet har sin närmaste anknytning till. Det kan då få viss 

betydelse i vilket land som avtalet ingicks.212  

6.2.3 Förlagsavtal 
Som vi har sett i avsnittet ovan ställer artikel 122 IPRG upp en tungt 

vägande huvudregel för immaterialrättsliga avtal till stöd för en tillämpning 

av licensgivarens lands lag. Det kan däremot ifrågasättas huruvida artikel 

122 även ska tillämpas på förlagsavtal. En tillämpning av artikel 122 på 

förlagsavtal leder till en tillämpning av författarens lands lag. Det är enligt 

Loewenheim inte ett lämpligt utfall.213 Flera författare menar i stället att 

domstolen bör falla tillbaka på huvudregeln i artikel 117 vid bestämmandet 

av tillämplig lag på förlagsavtal.214  

 

En tillämpning av artikel 117 på förlagsavtal leder till en tillämpning av 

förläggarens lands lag. Det är enligt Vischer logiskt, då det är förläggaren 

som har de mest omfattande förpliktelserna i ett förlagsavtal.215 Vischer 

nämner däremot inte något om de förlagsavtal där författarens huvudsakliga 

prestation, skrivandet av boken, inte har utförts vid tiden för avtalets 

ingående. Det är därmed oklart om han menar att undantag ska göras från 

artikel 122 även i fråga om sådana förlagsavtal. Övriga författare i den 

                                                
212 Botschaft zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vom 10. 
November 1982, punkt 282.27. 
213 Loewenheim 2010, § 57 Grundlagen, punkt 177. 
214 Siehr 2002 s. 206; Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, 
punkt 24; Dutoit 2001 s. 383; Brem 1987 s. 65. 
215 Zürcher Kommentar zum IPRG – Vischer, Art. 122, punkt 24. 
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schweiziska doktrinen nämner inte heller något om förlagsavtal gällande s.k. 

beställningsarbeten.216 

6.3 Komparation 
I avsnitt 2.1 diskuterades det faktum att parterna till ett immaterialrättsligt 

avtal inte alltid reglerar frågan om tillämplig lag i sitt avtal. Det 

konstaterades också att variationsrikedomen och komplexiteten hos 

immaterialrättsliga avtal leder till svårigheter i valet av tillämplig lag i brist 

på ett partsautonomt lagval. Lagstiftarna i EU och Schweiz har valt att lösa 

denna lagvalsproblematik på olika sätt. 

 

I brist på ett partsautonomt lagval utgår Rom I-förordningen från en katalog 

med lagvalsregler för olika avtalstyper. Endast om avtalet inte omfattas av 

någon av de listade avtalstyperna i artikel 4.1, eller omfattas av flera av 

avtalstyperna, blir det aktuellt att gå vidare till de allmänna reglerna om 

avtalets karakteristiska prestation och avtalets närmaste anknytning. I IPRG 

är ordningen omvänd. Enligt artikel 117 IPRG ska, i brist på parternas 

lagval, lagen i det land med närmast anknytning till avtalet tillämpas. Det 

presumeras att avtalet har sin närmaste anknytning till det land där den part 

som ska utföra den karakteristiska prestationen har sin vanliga vistelseort 

eller, om avtalet ingicks som en del av en yrkesmässig eller kommersiell 

verksamhet, till det land där verksamheten är etablerad. Vid sidan om den 

allmänna regeln innehåller IPRG särskilda lagvalsregler för vissa typer av 

avtal. På så sätt bär artikel 117 IPRG vissa likheter med artikel 4 i 1980 års 

Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Den artikeln utgår 

också från den allmänna regeln om avtalets närmaste anknytning i valet av 

tillämplig lag. Skälet till varför artikel 4 i Romkonventionen fick en ny 

utformning i Rom I-förordning var att EU-kommission föredrog tydliga och 

förutsebara lagvalsregler framför mer generella lagvalsregler. Det låg 

bakom införandet av de individuella avtalskategorierna i artikel 4.1 i Rom I-

förordningen.  

                                                
216 Se avsnitt 2.3.3. 
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Flera av de lagvalsregler i Rom I-förordningen och IPRG som är relevanta 

för immaterialrättsliga avtal utgår från parternas vanliga vistelseort och 

etableringsort vid valet av tillämplig lag. För fysiska personer definieras den 

vanliga vistelseorten i artikel 19.1 i Rom I-förordningen och i artikel 20.1 

IPRG. En skillnad mellan bestämmelserna är att EU-regeln endast behandlar 

den vanliga vistelseorten för fysiska personer som handlar inom ramen för 

sin näringsverksamhet. Artikel 20.1 IPRG, å andra sidan, reglerar fysiska 

personers vanliga vistelseort överlag. I regel handlar dock fysiska personer 

inom ramen för sin näringsverksamhet när de ingår ett immaterialrättsligt 

avtal. Enligt artikel 19 i Rom I-förordningen har fysiska personer sin 

vanliga vistelseort i det land där de har sitt huvudsakliga driftställe. 

Motsvarande bestämmelse i IPRG utgår inte från den fysiska personens 

vanliga vistelseort, utan vederbörandes etableringsort. Den fysiska 

personens verksamhet är enligt artikel 20.1 (c) IPRG etablerad i det land där 

han eller hon har centrum för sin affärsverksamhet. Begreppsbilden skiljer 

sig alltså något åt mellan EU och Schweiz. Men i regel torde en persons 

huvudsakliga driftställe sammanfalla med den ort där han eller hon har 

centrum för sin affärsverksamhet. 

 

Enligt artikel 19.1 i Rom I-förordningen har juridiska personer sin vanliga 

vistelseort där huvudkontoret är beläget. Motsvarande bestämmelse finns i 

artikel 21.4 IPRG. Bestämmelsen stadgar att ett företag är etablerat på den 

ort där företaget har sitt stadgeenliga säte, vilket i regel torde sammanfalla 

med platsen för företagets huvudkontor. Här föreligger det alltså inga större 

skillnader mellan EU och Schweiz, bortsett från att begreppen skiljer sig åt. 

I artikel 19.2 i Rom I-förordningen och 21.4 IPRG nämns det fall att avtalet 

ingåtts i samband med verksamheten vid en filial eller ett motsvarande 

verksamhetsställe. I både EU och Schweiz styr platsen för 

verksamhetsstället valet av tillämplig lag. 

 

I kapitel 2 konstaterade vi att immaterialrättsliga avtal är mångfacetterade. 

Många olika avtalstyper kan innehålla immaterialrättsliga inslag. I både den 
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EU-rättsliga och den schweiziska doktrinen talas det om att 

immaterialrättsliga avtal kan innehålla moment som får dem att likna 

exempelvis tjänsteavtal. Den EU-rättsliga doktrinen är inte helt enig om 

huruvida licensavtal kan utgöra tjänsteavtal. Vissa författare menar att det är 

avgörande var tyngdpunkten i avtalet ligger. I schweizisk doktrin talas det 

om så kallade blandade avtal, som kan passa in under flera av 

avtalskategorierna i artikel 117.3 och i artiklarna 118-122 IPRG. Även här 

måste tyngdpunkten i avtalet lokaliseras för att domstolen ska kunna avgöra 

vilken lagvalsregel som är tillämplig. Om det inte går att avgöra var 

tyngdpunkten i avtalet ligger tillämpas i stället den allmänna regeln i artikel 

117.1 IPRG. En motsvarande lösning tillämpas i Rom I-förordning. Avtal 

som omfattas av flera av avtalstyperna i artikel 4.1 är enligt artikel 4.2 

underkastade lagen i det land där den part som ska utföra avtalets 

karakteristiska prestation har sin vanliga vistelseort. 

 

En markant skillnad mellan Rom I-förordningen och IPRG är att EU-

förordningen inte innehåller någon särskild lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal. I IPRG regleras immaterialrättsliga avtal i artikel 

122, som stadgar att lagen i det land där den som överför en immaterialrätt 

eller upplåter en nyttjanderätt till en immaterialrätt har sin vanliga 

vistelseort. Om överlåtaren eller licensgivaren är ett företag ska lagen i det 

land där företaget är etablerat tillämpas. För EU:s del tillämpas de allmänna 

reglerna om avtalets karakteristiska prestation och avtalets närmaste 

anknytning för att fastställa tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. Det 

är relevant att ställa sig frågan varför lagstiftarna i EU och Schweiz har valt 

så väsentligt olika lösningar på frågan om tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal. Förklaringen går att finna i bakgrunden till 

bestämmelserna. 

 

Som nämndes i avsnitt 3.2.3 innehöll förslaget till Rom I-förordningen en 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal som motsvarade artikel 122 IPRG, 

närmare bestämt artikel 4.1 (f). Artikel 4.1 (f) hänvisade till en tillämpning 

av överlåtarens eller licensgivarens lands lag. Lagvalsregeln ströks 
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emellertid från förslaget till Rom I-förordningen, då delegationerna i 

lagberedningen inte var överens om hur artikeln skulle utformas. Skarp 

kritik hade riktats mot 4.1 (f), bland annat från CLIP, som menade att 

tillämpningsområdet för artikeln var otydligt. Dessutom ansåg CLIP att en 

strikt lagvalsregel till stöd för en tillämpning av licensgivarens lands lag inte 

lämpade sig för alla immaterialrättsliga avtalstyper. Enligt Mankowski kan 

kritiken från CLIP ha spelat en avgörande roll för slopandet av artikel 4.1 

(f). Det finns dock ingen tydlig förklaring i förarbetena till varför 

delegationerna inte kunde enas om hur artikel 4.1 (f) skulle utformas. 

 

När arbetet med att kodifiera den schweiziska internationella privat- och 

processrätten tog fart på 70-talet föreslog expertkommittén att 

immaterialrättsliga avtal skulle vara underställda lagen i det land med 

närmast anknytning till avtalet. I likhet med den nuvarande utformningen av 

Rom I-förordningen innehöll expertkommitténs slutrapport ingen 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal. En sådan inkluderas däremot i den 

schweiziska regeringens utkast till IPRG. Regeringen föreslog en 

tillämpning av skyddslandets lag på immaterialrättsliga avtal. Det ändrades 

till licensgivarens lands lag av underhuset i det schweiziska parlamentet. 

Underhuset motiverade ändringen med Schweiz positiva exportbalans 

avseende licenser, samt behovet av skydd för schweiziska licensgivare. 

Underhusets förslag togs med i den slutgiltiga utformningen av IPRG. 

 

Det kan konstateras att förarbetena till både artikel 4 i Rom I-förordningen 

och artikel 122 IPRG är kantade av avgörande vändningar för de 

immaterialrättsliga avtalens del. I slutändan valde lagstiftarna i EU och 

Schweiz att reglera frågan om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal på 

olika sätt. En förklaring till det, som även omnämns i de schweiziska 

förarbetena, är Schweiz ställning som licensgivarland. Det finns ett intresse 

i Schweiz av att skydda schweiziska licensgivare genom att tillämpa 

licensgivarens lands lag på licensavtal. Vad gäller artikel 4 i Rom I-

förordningen har ett enskilt lands intressen inte varit utslagsgivande för 

utformningen av artikeln. Det är viktigt att konstatera att IPRG är en del av 
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den nationella lagstiftningen i Schweiz, och därmed avsedd att tillämpas i 

schweiziska domstolar. Rom I-förordningen, å andra sidan, är tänkt att 

tillämpas i de flesta av EU:s medlemsstater. I Rom I-förordningen står 

många olika länders intressen på spel, medan IPRG främst är utformad 

utifrån Schweiz intressen och behov. Den föreslagna lagvalsregeln för 

immaterialrättsliga avtal i förslaget till Rom I-förordningen motiverades inte 

med behovet av att skydda licensgivare i något av EU:s medlemsländer, 

utan med behovet av tydliga och förutsebara lagvalsregler. Det är alltså 

tydligt att olika intressen ligger bakom utformningen av artikel 4 i Rom I-

förordningen och artikel 122 IPRG. Att EU i slutändan valde en annan 

lösning än Schweiz berodde på att delegationerna i lagberedningen till Rom 

I-förordningen inte kunde komma överens om en utformning av artikel 4.1 

(f), möjligtvis som ett resultat av den kritik som riktades mot artikeln. 

 

På ett formellt plan har EU och Schweiz valt att reglera frågan om tillämplig 

lag på immaterialrättsliga avtal på olika sätt. Men det är även intressant att 

jämföra lagvalsreglerna utifrån hur de tolkas och tillämpas i doktrinen och i 

praktiken. Som vi har sett i avsnitt 6.2.2 anser flera schweiziska författare 

att det finns ett visst utrymme för att göra undantag från tillämpningen av 

licensgivarens lands lag i artikel 122 IPRG. Det kan därför ifrågasättas hur 

lagvalsreglerna i EU och Schweiz skiljer sig åt i dess tillämpning på olika 

typer av immaterialrättsliga avtal. 

 

Författarna i den EU-rättsliga doktrinen är eniga om att det är överlåtaren 

som har att utföra den karakteristiska prestationen i avtal om överlåtelser av 

immaterialrätter. Det innebär att överlåtarens lands lag ska tillämpas på 

sådana avtal. Likaså är artikel 122 IPRG okontroversiell i dess tillämpning 

på överlåtelseavtal. Således leder både artikel 4 i Rom I-förordningen och 

artikel 122 IPRG till en tillämpning av överlåtarens lands lag på avtal om 

överlåtelser av immaterialrätter. 

 

Även vid enkla licenser, där licenstagarens enda förpliktelse är att betala 

licensavgiften, är den EU-rättsliga doktrinen relativt enig om att 
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licensgivaren har att utföra den karakteristiska prestationen i avtalet. Tyska 

och österrikiska domstolar i den högsta instansen har också valt att tillämpa 

licensgivarens lands lag på enkla licenser. I Schweiz torde det inte vara 

möjligt att avvika från tillämpningen av artikel 122 när det gäller enkla 

licenser. Författarna i den schweiziska doktrinen är eniga om att undantag 

endast kan göras då avtalet har en väldigt stark anknytning till ett annat land 

än licensgivarens land. Så är inte fallet vid enkla licenser, eftersom 

licenstagarens enda prestation består i betalningen för licensen. 

Lagvalsreglerna i EU och Schweiz leder alltså till samma resultat när de 

tillämpas på enkla licenser. 

 

Som vi såg i avsnitt 6.1.2.4 råder det stor oenighet inom den EU-rättsliga 

doktrinen angående hur artikel 4 i Rom I-förordningen ska tillämpas på 

komplicerade licenser, som innehåller omfattande avtalsförpliktelser för 

båda parterna. Författarna är oense om huruvida det över huvud taget är 

möjligt att identifiera en karakteristisk prestation i komplicerade licensavtal. 

En del av doktrinen anser att licenstagaren har den karakteristiska prestation 

i licensavtal som är exklusiva, eller innehåller en utnyttjandeplikt för 

licenstagaren. Men den tolkningen har fått utstå en del kritik. I slutändan är 

det domstolens uppgift att avgöra var tyngdpunkten i avtalet ligger. Om det 

inte är möjligt får domstolen gå vidare till regeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 4.4 i Rom I-förordningen. Domstolen kan då ta fasta på 

fler faktorer vid fastställandet av tillämplig lag. 

 

I motsats till artikel 4 i Rom I-förordningen ställer artikel 122 IPRG upp en 

tungt vägande huvudregel till stöd för en tillämpning av licensgivarens lands 

lag. Men i vissa fall menar Vischer att undantag kan göras från artikel 122 

IPRG till förmån för en tillämpning av den allmänna regeln i artikel 117 

IPRG. I likhet med artikel 4 i Rom I-förordningen kommer det då att göras 

en bedömning av avtalets närmaste anknytning och avtalets karakteristiska 

prestation. Enligt Vischer är en tillämpning av licenstagarens lands lag 

möjlig, om omständigheterna i licensavtalet entydigt talar för en tillämpning 

av licenstagarens lands lag.  
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Å andra sidan menar Jegher och Vasella att artikel 122 IPRG är helt 

självständig i förhållande till artikel 117 IPRG. Det innebär att de strikta 

förutsättningarna i artikel 15 måste vara uppfyllda för att undantag ska 

kunna göras från tillämpningen av licensgivarens lands lag i artikel 122. Det 

råder alltså oenighet inom den schweiziska doktrinen rörande 

förutsättningarna för att undantag ska kunna göras från huvudregeln i artikel 

122 IPRG. Däremot är de schweiziska författarna eniga om att det finns ett 

visst utrymme för att tillämpa licenstagarens lands lag på licensavtal, om 

licenstagarens förpliktelser enligt avtalet är väsentligt mer betungande än 

licensgivarens förpliktelser. Trots att artikel 122 ställer upp en strikt 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal finns det alltså viss flexibilitet i 

bestämmelsen. Utrymmet för att frångå en tillämpning av licensgivarens 

lands lag är dock mindre i artikel 122 IPRG än i artikel 4 i Rom I-

förordningen. 

 

Även om tillämplig lag kan fastställas med tillämpning av artikel 4.1 eller 

4.2 i Rom I-förordningen måste det alltid kontrolleras om avtalet har en 

uppenbart närmare anknytning till ett annat land enligt artikel 4.3. I avsnitt 

6.1.3 konstaterade vi att licensavtal har en stark koppling till skyddslandet, 

varför många författare anser att licensavtal har sin närmaste anknytning till 

skyddslandets lag. En tillämpning av skyddslandets lag är särskilt 

fördelaktig då licensavtalet endast gäller för ett land. Kontraktsrättsliga 

frågor och frågor som rör immaterialrättigheter i sig kan då underställas 

samma rättsordning. Däremot är författare i den EU-rättsliga doktrinen 

negativt inställda till en tillämpning av skyddslandets lag på licensavtal som 

gäller gör flera länder, då det skulle leda till att flera olika länders lagar blir 

tillämpliga som skyddsstatut. 

 

IPRG innehåller inte någon regel som motsvarar artikel 4.3 i Rom I-

förordningen. Däremot öppnar Vischer för möjligheten att göra undantag 

från artikel 122 till förmån för en tillämpning av skyddslandets lag. Han 

hänvisar till och med till den i stycket ovan nämnda lösning som förespråkas 
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av flera författare i den EU-rättsliga doktrinen. I likhet den EU-rättsliga 

doktrinen anser han att en tillämpning av skyddslandets lag är lämplig när 

licensen endast gäller för ett land. Om licensen däremot gäller för flera 

länder är en tillämpning av skyddslandets lag utesluten. Det är oklart 

huruvida andra författare i den schweiziska doktrinen håller med om att 

denna EU-inspirerade lösning bör tillämpas. Det kan spekuleras i att 

författare som förespråkar en strikt tillämpning av artikel 122 är mindre 

benägna att låta skyddslandets lag bryta igenom bestämmelsen. Författare 

som, i likhet med Vischer, är mer liberala i sin inställning till artikel 122, är 

sannolikt mer öppna för att skyddslandets lag kan tillämpas i stället för 

licensgivarens lands lag. 

 

En licensavtalstyp som är särskilt problematisk ur ett lagvalshänseende är 

korslicenser, genom vilka parterna upplåter immaterialrätter till varandra. 

Flera författare i den EU-rättsliga doktrinen konstaterar att det är omöjligt 

att identifiera en karakteristisk prestation i korslicenser. Tritton föreslår i 

stället att sådana avtal ska underställas regeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 4.4 i Rom I-förordningen. För Schweiz del är artikel 

122 IPRG svår att tillämpa på korslicenser, eftersom båda parterna är 

licensgivare i avtalet. I stället förespråkar den schweiziska regeringen en 

lösning som motsvarar Trittons förslag. I propositionen till IPRG föreslår 

regeringen att lagen i det land med närmast anknytning till korslicensavtalet 

ska tillämpas. I både EU och Schweiz bör alltså korslicenser vara 

underställda lagen i det land med närmast anknytning till avtalet.  

 

En annan licensavtalstyp som vållar problem ur lagvalssynpunkt är 

förlagsavtal. I den EU-rättsliga doktrinen delas förlagsavtal upp i två 

kategorier: förlagsavtal där boken redan vid avtalsslutet är färdigskriven, 

och förlagsavtal där författaren genom avtalet åtar sig att skriva boken. Om 

boken är färdigskriven när avtalet ingås är det förläggaren som åtar sig de 

mest betungande förpliktelserna i avtalet. Det är då förläggaren som har att 

utföra den karakteristiska prestationen. Om boken inte är färdigskriven vid 

avtalstillfället är det svårare att avgöra vilken prestation i avtalet som är 
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karakteristisk: författarens skyldighet att skriva boken eller förlagets 

skyldighet att publicera den? Tritton menar att den sistnämnda typen av 

förlagsavtal bör underställas regeln om avtalets närmaste anknytning i 

artikel 4.4 i Rom I-förordningen. Nishitani är ensam om att företräda en helt 

annan åsikt. Hon menar att förläggaren alltid ska ses som utföraren av den 

karakteristiska prestationen, och att undantagsregeln i artikel 4.3 kan 

tillämpas för att korrigera lagvalet när förlagsavtalet har en uppenbart 

närmare anknytning till lagen i ett annat land.  

 

För Schweiz del har artikel 122 kritiserats för att vara dåligt lämpad för 

förlagsavtal. Artikeln är de facto tillämplig även på upplåtelser av 

upphovsrätter, men flera författare i den schweiziska doktrinen anser att 

undantag bör göras från tillämpningen av licensgivarens lands lag när det 

kommer till förlagsavtal. De menar att huvudregeln om avtalets närmaste 

anknytning i artikel 117 ska tillämpas vid valet av tillämplig lag på 

förlagsavtal. I likhet med flera författare i den EU-rättsliga doktrinen 

förordar flera schweiziska författare en tillämpning av förläggarens lands 

lag på förlagsavtal. Däremot nämner de schweiziska författarna inte de 

förlagsavtal där boken vid avtalstillfället inte är färdigskriven. Det är 

därmed oklart om undantag ska göras från artikel 122 även vad gäller den 

typen av förlagsavtal. Men för de förlagsavtal där boken redan vid 

avtalstillfället är färdigställd är den EU-rättsliga och schweiziska doktrinen 

relativt eniga om att förläggarens lands lag ska tillämpas. 
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7 Slutsatser 
Bestämmandet av tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal är inte sällan en 

besvärlig uppgift. Det är något som har uppmärksammats i både EU och 

Schweiz. En stor anledning till det är komplexiteten hos immaterialrätter 

som avtalsobjekt. Skyddslandets lag har ofta en avgörande inverkan på avtal 

om överföring och licensiering av immaterialrätter. 

Gränsdragningsproblematiken mellan avtalsstatutet och skyddsstatutet 

uppmärksammas i både EU och Schweiz, och har lösts på ett liknande sätt i 

de båda rättsordningarna. Avtalsstatutet och skyddsstatutet har i allt 

väsentligt samma omfattning i EU och Schweiz. Frågor som rör 

immaterialrätters överlåtbarhet kan sägas ligga på gränsen mellan 

avtalsstatutet och skyddsstatutet. Författare i den EU-rättsliga och 

schweiziska doktrinen är dock eniga om att sådana frågor ska täckas av 

skyddsstatutet. 

 

Även vad gäller parternas möjlighet att välja tillämplig lag på sitt avtal råder 

det stor överensstämmelse mellan de EU-rättsliga och schweiziska 

lagvalsreglerna. Partsautonomin i lagvalsfrågan erkänns i både EU och 

Schweiz. Avtalsfriheten i lagvalsfrågan är dock begränsad, både i Rom I-

förordningen och i IPRG. Skyddet för tvingande regler och ordre public-

regler är väldigt starkt i IPRG, vilket leder till att tvingande regler i 

schweizisk rätt bryter igenom parternas lagval. I Rom I-förordningen är 

kraven högre ställda för att tvingande nationella eller EU-rättsliga regler ska 

bli tillämpliga på avtalet. I både EU-rättslig och schweizisk doktrin betonas 

vikten av att parterna väljer en tillämplig lag på sitt avtal. På så vis undviker 

parterna den osäkerhet som är förknippad med valet av tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal i brist på en lagvalsklausul. Ett partsautonomt 

lagval gynnar rättssäkerheten och förutsebarheten i avtalet. 

 

Den stora skillnaden mellan EU och Schweiz i valet av tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal ligger i bestämmandet av tillämplig lag i brist på ett 
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partsautonomt lagval. För det första innehåller IPRG en särskild 

lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal, medan Rom I-förordningen inte 

gör det. I Rom I-förordningen är immaterialrättsliga avtal underställda de 

allmänna lagvalsreglerna om avtalets karakteristiska prestation och avtalets 

närmaste anknytning, i den mån de inte faller under någon av 

avtalskategorierna i artikel 4.1 i förordningen. För att kunna förklara varför 

lagstiftarna i EU och Schweiz har valt att lösa frågan om tillämplig lag på 

immaterialrättsliga avtal på olika sätt måste förarbetena till lagvalsreglerna 

analyseras. 

 

Av bakgrunden till lagvalsreglerna framgår det att förslaget till Rom I-

förordningen innehöll en lagvalsregel för immaterialrättsliga avtal, som 

liksom artikel 122 IPRG stödde sig på en tillämpning av licensgivarens 

lands lag. Den föreslagna lagvalsregeln togs aldrig med i den slutgiltiga 

utformningen av Rom I-förordningen, då delegationerna i lagberedningen 

inte kunde komma överens om hur artikeln skulle utformas. Det finns ingen 

tydlig förklaring i förarbetena till varför delegationerna inte kunde komma 

överens om en utformning av artikel 4.1 (f). Det har emellertid spekulerats i 

att kritiken från CLIP var avgörande för borttagandet av artikeln. CLIP 

ansåg framför allt att en tillämpning av licensgivarens lands lag inte 

lämpade sig för alla typer av licensavtal. Dessutom menade CLIP att det var 

otydligt hur lagvalsregeln förhöll sig till andra lagvalsregler i artikel 4.1 i 

Rom I-förordningen. 

 

I Schweiz tog lagstiftningsarbetet med IPRG flera avgörande vändningar 

vad gäller frågan om tillämplig lag på immaterialrättsliga avtal. 

Expertkommitténs förslag innehöll inte någon lagvalsregel för 

immaterialrättsliga avtal. Det gjorde däremot den schweiziska regeringens 

utkast, som stödde sig på en tillämpning av skyddslandets lag. Slutligen 

föreslog underhuset i det schweiziska parlamentet en tillämpning av 

licensgivarens lands lag. Underhuset motiverade sin position med Schweiz 

ställning som licensgivarland, och behovet av att skydda schweiziska 

licensgivare. Vid framtagandet av Rom I-förordningen fanns det inte något 
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liknande intresse av att skydda licensgivare i EU:s medlemsländer. Artikel 

4.1 (f) motiverades i stället med behovet av tydliga och förutsebara 

lagvalsregler. Det kan alltså konstateras att olika intressen ligger bakom 

utformningen av artikel 4 i Rom I-förordningen och artikel 122 IPRG. EU 

valde i slutändan en annan lösning än Schweiz, eftersom delegationerna i 

lagberedningen till Rom I-förordningen inte kunde komma överens om en 

utformning av artikel 4.1 (f), möjligtvis på grund av den kritik som riktades 

mot artikeln. 

 

Lagstiftarna i EU och Schweiz har alltså valt att reglera frågan om tillämplig 

lag på immaterialrättsliga avtal på olika sätt. Det framgår tydligt av hur 

lagvalsreglerna är utformade. Däremot är skillnaderna mellan 

lagvalsreglerna mindre i sättet de har tolkats och tillämpats i doktrinen och i 

praktiken. De EU-rättsliga och schweiziska lagvalsreglerna kan rent av leda 

till samma resultat när de tillämpas på vissa immaterialrättsliga avtal. Flera 

schweiziska författare menar att det finns ett visst utrymme för att avvika 

från tillämpningen av huvudregeln om licensgivarens lands lag i artikel 122 

IPRG.  

 

Vid överlåtelseavtal och enkla licensavtal, där licenstagarens enda 

förpliktelse är att betala licensavgiften, leder lagvalsreglerna i EU och 

Schweiz till samma resultat, det vill säga en tillämpning av licensgivarens 

lands lag. Enligt den EU-rättsliga doktrinen och praxis från domstolar i 

EU:s medlemsstater anses licensgivaren bära på den karakteristiska 

prestationen i överlåtelseavtal och enkla licensavtal. För Schweiz del är 

författarna i doktrinen ense om att undantag inte kan göras från artikel 122 

vid sådana avtal. 

 

När det gäller komplicerade licensavtal, som innehåller omfattande 

avtalsförpliktelser för båda parterna, är det inte lika tydligt hur de EU-

rättsliga och schweiziska lagvalsreglerna ska tillämpas. En del av den EU-

rättsliga doktrinen menar att licenstagaren har den karakteristiska 

prestationen i licensavtal som är exklusiva, eller innehåller en 
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utnyttjandeplikt för licenstagaren. Andra författare anser att det över huvud 

taget inte är möjligt att identifiera en karakteristisk prestation i komplicerade 

licensavtal, varför regeln om avtalets närmaste anknytning i artikel 4.4 i 

Rom I-förordningen får tillämpas. För Schweiz del finns det en tungt 

vägande huvudregel till stöd för en tillämpning av licensgivarens lands lag. 

Det råder delade meningar om när undantag kan göras från huvudregeln i 

artikel 122 IPRG. En del författare i den schweiziska doktrinen är mer 

öppna för att undantag kan göras från artikel 122 till förmån för en 

tillämpning av licenstagarens lands lag. Andra författare förespråkar en 

striktare tillämpning av artikel 122. Utrymmet för att tillämpa licenstagarens 

lands lag på licensavtal är i varje fall mindre i Schweiz än i EU. 

 

Enligt artikel 4.3 i Rom I-förordningen måste det alltid kontrolleras om 

avtalet har en uppenbart närmare koppling till ett annat land än det som 

pekas ut i artikel 4.1 och 4.2. Flera författare i den EU-rättsliga doktrinen 

anser att immaterialrättsliga avtal har en sådan uppenbart närmare 

anknytning till skyddslandets lag. Enligt dem ska skyddslandets lag 

tillämpas även på kontraktuella frågor, om licensavtalet gäller för endast ett 

land. IPRG innehåller inte någon regel som motsvarar artikel 4.3 i Rom I-

förordningen. Däremot är Vischer, i likhet med delar av den EU-rättsliga 

doktrinen, positiv till en tillämpning av skyddslandets lag på licensavtal, 

under förutsättning att licensen gäller för endast ett land. Han menar att 

undantag kan göras från artikel 122 IPRG i sådana fall. Det är tveksamt om 

andra schweiziska författare håller med om Vischers lösning. Det gäller 

särskilt de författare som förespråkar en strikt tillämpning av artikel 122 

IPRG. 

 

Lagvalsreglerna i EU och Schweiz är särskilt svåra att tillämpa på 

korslicenser. I den EU-rättsliga doktrinen har det konstateras att det är 

omöjligt att avgöra vilken prestation som är karakteristisk i avtal där två 

parter upplåter immaterialrätter till varandra. Likaså är artikel 122 IPRG 

svår att tillämpa på korslicenser, eftersom båda parterna är licensgivare i 

avtalet. I EU-rättslig doktrin och i förarbetena till IPRG föreslås det att 
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korslicensavtal ska vara underställda lagen i det land med närmast 

anknytning till avtalet. Lagvalsreglerna i EU och Schweiz torde därför leda 

till samma resultat när de tillämpas på korslicenser.  

 

En annan licensavtalstyp som är intressant ur lagvalssynpunkt är 

förlagsavtal. I den EU-rättsliga doktrinen görs det en åtskillnad mellan 

förlagsavtal där boken redan vid avtalsslutet är färdigskriven, och 

förlagsavtal där författaren genom avtalet åtar sig att skriva boken. Om 

boken är färdigställd vid avtalstillfället är det förläggaren som åtar sig de 

mest betungande förpliktelserna i avtalet. Majoriteten av den EU-rättsliga 

doktrinen anser därför att förläggarens lands lag ska tillämpas på 

förlagsavtal där boken är färdigskriven vid avtalstillfället. Om boken inte är 

färdigställd vid avtalstillfället ska tillämplig lag avgöras enligt regeln om 

avtalets närmaste anknytning i artikel 4.4 i Rom I-förordningen. 

 

Flera författare i den schweiziska doktrinen anser att artikel 122 IPRG är 

dåligt lämpad för förlagsavtal. I likhet med flera författare i den EU-rättsliga 

doktrinen menar de att förläggarens lands lag ska tillämpas på förlagsavtal. 

Det innebär att undantag måste göras från artikel 122. De schweiziska 

författarna nämner däremot inte de förlagsavtal där boken vid avtalstillfället 

inte är färdigskriven. Det är därmed oklart huruvida undantag ska göras från 

artikel 122 även vad gäller den typen av förlagsavtal. Författarna i den EU-

rättsliga och schweiziska doktrinen är emellertid relativt eniga om att 

förläggarens lands lag ska tillämpas på förlagsavtal där boken redan vid 

avtalstillfället är färdigskriven. 
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Bilaga A 

Art 122 IPRG217 
Art. 122 II. Anwendbares Recht / 2. Im Besonderen / e. Verträge über 

Immaterialgüterrechte 

 

e. Verträge über Immaterialgüterrechte 

 

1 Verträge über Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, 

in dem derjenige, der das Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benutzung 

an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

2 Eine Rechtswahl ist zulässig. 

 

3 Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über Rechte an 

Immaterialgütern, die der Arbeitnehmer im Rahmen der Erfüllung des 

Arbeitsvertrages geschaffen hat, unterstehen dem auf den Arbeitsvertrag 

anwendbaren Recht. 

 

 

                                                
217 Bundesrat, <https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19870312/index.html>, besökt 2016-05-16. 
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