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Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet har ombetts att inlcomma
med synpunlcter i anledning av ett utkast till global lconvention om erkan-
nande och verkstallighet av Bomar pa privatrattens omrade, framtagen vid
Haaglconferensen for internationell privatratt. Sarskilt efterfi•agas synpunkter
betraffande fragan om Bet immaterialrattsliga omradet bor omfattas av den
foreslagna konventionen. Det remitterade underlaget bestar, forutom av
sjalva forslaget till konventionstext, av en promemoria och ett sarskilt dolcu-
ment for Bet immaterialrattsliga omradet.

Sammanfattning
Fakultetsnamnden vaikomnar Haagiconferensens arbete med en global icon-
vention om erlcannande och verkstallighet av utlandska Bomar, som pa sikt
kan utvidga erlcannande- och verlcstallighetsregleringen tlll Hera stater. Ef-
tersom svensk raft i princip saknar allmant tillampliga regler for erlcannande
och verlcstallighet av utlandslca Bomar i foi7nogenhetsrattsliga mal och aren-
den Bar EU-ratten eller internationelia lconventioner inte kan tiliampas, slculle
en reglering pa omradet som omfattar ytterligare states• lcunna framja svenslc
eXporthandel och olca Bet omsesidiga samarbetet. Med hansyn till immateri-
alrattens alit tydligare gransoversl~•idande karalctar anser Fakultetsnamnden
att lconventionen aven bor inlcludera immaterialrattsliga Bomar. Vissa lcom-
pletterande bestammelser i svensk lagstiftning lcommer att behova antas.

Inledande observationer
Konventionen ar en inteinationellt privat- och processrattslig iconvention,
men den reglerar enbart gransoverskridande erkannande och verlcstallighet av
Bomar pa privatrattens omrade. Fragor om doinstolars internationeila beho-
righet och faststallandet av tillampiig rattsordning regleras inte av konvent-
ionen. Pa Bet hela taget anser Fakultetsnamnden att konventionen ar ett val-
lcommet bidrag och ett vilctigt lcomplement till 2005 a2s Haaglconvention om
avtal om val av behorig domstol, da prorogationsavtai inte anvands i den
utstracicning som slclille onslcas. Att i mojligaste man valja de losningar som
har valts i 2005 ars Haaglconvention fiamstar soin en vilctig ledstjarna i syfte
att underlatta rattstillampningen.
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UNIVERSITET Falcuitetsnainnden noterar att Hera bestammelser ar mycicet svariasta och
inveciclade (nagra exempel ar art. 5 med indirelcta behorighetsregler och art.
8 angaende den prejudiciella fi•agan). For att foz•sta dem luaus brevidlasning i
utkastet till foiklarande rapport.

Bor konventionen omfatta Bomar pa Bet immaterialrattsliga omradet?
Utlandslca foretag, kanslce saislcilt fran Kina, lean idag marlaladsfora direkta
kopior eller andra intrangsgorande produkter i Sverige utan att ha nagot fast
naringsstalle i har. Det kan ske pa Internet eller• med riktade mazlcnadsfo-
ringsinsatser. Om en intrangsdom meddelas vid svenslc domstol ar Bet i Bag
ofta wart att fa den verkstalld och fa "stopp" pa intranget genom atgarder i
intrangsgorarens hemvistland. En intrangsdom meddelad av svensk domstol
skulle antagligen inte lcunna erkannas och verkstallas i Kina vars lagstiftning
och zattspraxis bygger pa en s.k. reciprocitetsprincip, dvs. utlandslca Bomar
kan bara erlcaruias och verlcstallas i Kina om den utlandska domen meddelats
i ett land som behandlar kinesislca Bomar pa samma salt. I Sverige skulie en
lcinesisk dom inte ha nagon annan verlcan an bevisverlcan i en ny svenslc rat-
tegang.

A andra sidan (inns Bet anledning att bealcta att svenslca foretag som anlciagas
for intrang i utlandet rote kan fa ogrundade Bomar meddelade emot sig. Har
forefaller dock de indirekta domsrattsgrunderna iart. 5.3, den e~clLisiva indi-
relcta domsrattsgrunden i ai-t. 6 a), vagransgrunderna iart. 7.1 och 10 samt
art. 11 utgora tillrackliga "sakerhetsventiler".

Mot derma balcgrund bedomer Falailtetsnamnden att Bet (inns ett svenslct
behov av forbattrad verlcstallighet av immaterialrattsdomar, rote minst genom
den olcade globaliseringen och digitaliseringen. Eftersom immaterialrattsliga
fragor dessutom spelar en vilctig och olcande roll i praktilcen, och de ar nara
forbundna med lcommersiella och avtalsrattsliga fragor, framstar Bet rote som
lampligt att utesluta dem fran lconventionens tiliampningsomrade. Som hel-
het fo2•efaller regleringen saledes val avvagd.

Vilka Bomar bor omfattas av konventionen?
Det Tacker att lconventionen gaper for Bomar, eftersom intrangssituationer,
inter panes, bara hanteras av domstolai•. PRV:s registreringsbeslut av vaiu-
marken, monster, patent, m.m., behover rote verlcstallas gentemot nagon
motpart. Det ar bara ett beslut fran myndighetens sida om att fora in nagot i
ett svenskt register.

Den foreslagna bestammeisen i art. 11 ger upphov till fi•agan om bara in-
trangsdomar som innebar en monetar foiplilctelse slca lcunna verlcstallas. Om
t.ex. en svensk domstol provar om nagon har gjoit intrang i ett svenskt patent
och Bet Svenska patentet bara galley pa Bet svenslca territoriet, sa ican en for-
budssanktion som galley forsaljning av visa produlcter rote verlcstallas i na-
got annat land (som ju rote paverkas av Bet svenska patentet). Om intrangs-
goraren iSverige daremot hai~ tillgangar i ett annat land lcasl Bet finnas ett
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UNIVERSITET intresse av att verkstalla en dom om en betalningsforplilcteise i det andra lan-

det. Man lean alltsa irate alaggas att upphora med ett intrang utanfor slcydds-
landet (dar rattigheten gaper). Darfor ar det enligt Falcultetsnamndens me-
ning bara monetara Bomar som behover verlcstallas utanfor landet Bar dom-
stolen firms.

Begreppet erlcannande
Av art. 4.3 framgar att en dom bara scan ericannas om den har verlcan (eng.
effect) i ursprungsstaten. Begreppet erkannande ar problematislct i gransover-
slc~idande sammanhang. I sin finest vidst~acicta historislca betydelse iimebar
erlcannande att en dom har positiv och negativ rattslcraft saint att den ar verk-
stalibar. Tendensen i saval regionala som globala instrument ar dock numera
att man gor en atskillnad mellan begreppen Bar erkannande ayser en doms
alla verlcningar utom verkstailbarheten. Detsamma forefaller galla enligt den
nu aktuella lconventionen.

Konventionen sager dock inget om Bet ar lagen i uisprungsstaten eller lagen i
den aiunodade Staten som avgor villcen verkan en utlandslc dom slca ha i den
anmodade Staten. Enligt den s.lc. doctrine of extension, som synes gaila inom
ramen for Bryssel I-forordningen nr 1215/2012, ska en dom ha samma verk-
ningar i Bea anmodade Staten som den har i ursprungsstaten. I sadana fall
sprider domen med andra ord sina effekter till andi•a EU-medlemsstater.
Derma utgangspunkt kan vara problematisk, eftersom en dom kan ha visa
verlcningar i ursprungsstaten som irate firms i lagstiftningen i den anmodade
Staten. Slca detsamma galla room tiilampningsomradet for den nu alctuella
lconventionen? Eller ska en doms effelcter avgoras av lagstiftningen i den
anmodade staten? Vidare, ar Bet lagstiftningen i den anmodade Staten soln
avgor fi~agor om s.k. anpassning for Bet fall motsvarande verkstallighetsat-
garder salaias i lagen i den anmodade staten? Den alctuella problematiken ar
svar och i arendets fortsatta handlaggning voce Bet vardefitilt med klarlag-
ganden.

Domar fran gemensamma domstolar
Doman fi•an gemensamma domstolar synes bona omfattas av lconventionen, i
synnerhet da gemensamma domstolar ofta handlagger immaterialrattsliga
fragor. Har slculle man aven kunna vimla overensstammelse med Bryssel-
foiozdningen ru 1215/2012. Eniigt slcal (11) i forordningen slca Bomar som
har rneddelats av sadana domstolar erkannas och veiicstallas over landgran-
serna i EU. Genom mojligheten for konventionsstater att reservera Sig mot att
erlcanna och verkstalla Bomar som har meddelats av gemensamma domstolar
uppnas dessutom en flexibilitet i fi•agan i den meningen att lconventionen kan
"attrahera" fler potentiella lconventionsstater.

Forfarandet
Enligt art. 14 regleras forfarandet for erkannande, forfarandet for att fa en
dom forklarad verkstallbar och sjalva verlcstalligheten (exelcutionen) av nat-
ionell ratt i den anmodade Staten. Fran svenslc ratts synpunkt icoininer lcon-
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av det Svenska exelcvatuz•forfarandet. Slca samma exekvaturforfarande som
galley enligt 2005 ars Haaglconvention tillampas? Det slculle i sa fall innebara
att en ansolcan om att en utlandsk dom slca eikannas eller forklaras verkstall-
bar slca Boras till den tingsratt som regeringen foreskriver. Att ett ezlcannande
av en utlandsk dom skulle forutsatta ett exelcvaturforfarande, och inte sloe
automatislct, lean mojligen arses bakatstravande och onodigt la•angligt, ef-
tersoin lconventionen falctiskt innehaller en rad salcerhetsgat•antier. I dagslaget
ar svensk raft ar inte heat transparent nay det galley exelcvaturforfarandet med
grund i internationella konventioner. Falcultetsnamnden efterlyser darfor
klarlagganden pa omradet.

Vagransgrunder
I lconventionen faststalls visa hinder for erlcannande och verkstallighet i art.
7 och 10. Ar konventionens hinder uttommande? Eller lean nationella hinder
for verlcstallighet ocksa tillampas? Eftei•som sjalva forfarandet ar overlamnat
till natiollell raft enligt art. 141can det ur ett rattstillamparperspektiv fiamsta
som lconventionens vagransgrunder kan tillampas parallelit med hinder i nat-
ionell ratt. Det skulle i sa fall kunna innebara att en dom som till synes ar
verkstallbar enligt lconventionen lilcval inte kan verkstallas pa grund av att ett
nationellt hinder for verkstallighet foreligger. Nationella hinder for verkstal-
lighet kan saledes "satta lcappar i hjulet" for det omsesidiga erlcannandet.

En annan fraga galley huruvida konventionens vagransgrunder slca provas
sjalvmant av domstolen i exelcvaturforfarandet eller tiara pa yikande av part.
Fortydliganden voce onslcvarda.

Intyget
Det frivilliga anvandandet av domsintyg som regleras i art. 13.3 ger upphov
till en rad fiagetecicelz. Ut~ svenslc rafts synpunlct ar flera fi•agor inte helt ge-
nomlysta. Vem lean utfarda intyget? Kan det sloe pa delegation? Inom vilken
tid maste ett intyg utfardas? Slca intyget expedieras och i sa fall hur? Vilka
mojligheter firuls att ratta eller aterlcalla ett utfar•dat intyg? Vem lean begara
ett intyg? Fakultetsnamnden vill fiamhalla att det rote lean tas for givet att
alla dessa fragor far sift svar i svenslc raft.

Forslag till yttrande hay i delta arende upprattats av docenten i internationell
privat- och piocessratt Marie Linton i samrad med professor Bengt Dorneij.
Yttrandet hay pa delegation avgivits av Jui•idiska falcultetens dekanus, profes-
sor Manias Dahlberg. 
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