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Torpedstrategin - en studie av den europeiska processrättens akilleshäl 
 
Författare 
Johan Rydberg 
 
 
Sammanfattning 
Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen syftar alla till att skapa ett 
ömsesidigt erkännande av undertecknande länders domstolar och domar i civila och kommersiella mål, för 
att därigenom effektivisera domstolsprocesserna, öka rättssäkerheten och förenkla den europeiska 
processföringen over medlemsstaternas gränser. Således är det idag möjligt för en svensk medborgare att, 
under vissa omständigheter, starta en process mot en tysk medborgare, i exempelvis Italien. 
 
Medlemsländernas domstolsförfarande kan dock skilja sig avsevärt från varandra, inte minst när det 
kommer till tiden det tar för en process att handläggas. Detta har visat sig vara ett problem inom speciellt 
patenträtten. Medlemsstater i vilka handläggningstiden vid domstolen är särskilt lång kan lätt bli en 
flaskhals i mål som har internationell anknytning, eftersom regeln om litispendens i vissa fall förhindrar alla 
andra domstolar än den där talan först väcktes att handlägga målet. 
 
Torpedstrategin, som den kallas, syftar till att förhindra alternativt fördröja patenthavarens möjligheter att 
föra process mot intrångsmakaren genom att utnyttja regeln om litispendens. En intrångsmakare som 
befarar att en patenthavare kommer att väcka en talan mot denne, väcker sälv en negativ fastställelsetalan 
om patentintrång i ett land med långsam handläggningstid varvid övriga domstolar blir förhindrade från att 
ta upp en talan gällande samma sak. 
 
Praxis på både nationell nivå och europanivå har dock utvecklats mot ett restriktivt förtydligande av den 
extraterritoriella jurisdiktionen. Trots detta är det dock fortfarande tydligt att det krävs mer långtgående 
ingripanden för att komma till rätta med problemet. 
 

Nyckelord 

Torpedstrategin, Patent, Bryssel-I-förordningen 
 



 2
Defence date 
2005-06-15 
 
 
Publishing date (Electronic version) 
 
 
 

 Department and Division 
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 
 
 
 
 
 

 
 

ISBN: 

ISRN: Affärsrätt 2005/029 
 

Title of series 
 
 

 

Language 
 

 English 
 Other (specify below) 
 
X Swedish/Svenska 
  

  

Report category 
 

 Licentiate thesis 
 Degree thesis 
 Thesis, C-level 
X Thesis, D-level 
 Other (specify below) 
 

 ___________________ 
Series number/ISSN 
 

 

 

 
 

URL, Electronic version 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-3406 
 
 

Title 
The torpedo strategy – a study of the akilles heel of European cross-border litigation 
 
Author(s) 
Johan Rydberg 
 
 

Abstract 
The Brussels convention, Lugano convention and Brussel-I-regulation, all aim to create a reciprocal 
recognition and enforcement of judgements of courts in civil and commercial matters. It is hoped that 
this in turn will lead to an increased efficiency in court procedures among the membership countries. 
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I. Problembakgrund 

Det finns idag i huvudsak tre regelverk som behandlar det intereuropeiska domstolssamarbetet på 

privaträttens område; Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen. Av 

dessa tre berör Brysselkonventionen och Bryssel-I-förordningen EU, medan Luganokonventionen 

reglerar samarbetet mellan EFTA-länderna. 

 

Syftet med dessa regelverk är att skapa ett ömsesidigt erkännande av undertecknande länders 

domstolar och domar i civila och kommersiella mål, för att därigenom effektivisera 

domstolsprocesserna, öka rättssäkerheten och förenkla den europeiska processföringen över 

medlemsstaternas gränser.1 Således är det idag möjligt för en svensk medborgare att, under vissa 

omständigheter, starta en process mot en tysk medborgare, i exempelvis Italien. Den italienska 

domen måste respekteras av både Sverige och Tyskland och under tiden som processen pågår i 

den italienska domstolen är både den tyska och den svenska domstolen, enligt regeln om 

litispendens, förhindrade från att handlägga en parallell process om saken. 

 

Det internationella domstolssamarbetet har emellertid en baksida. Medlemsländernas 

domstolsförfarande skiljer sig åt, inte minst när det kommer till tiden det tar för en process att 

handläggas. Italien och Belgien har utpekats som två länder där handläggningstiden är avsevärt 

mycket längre än i andra medlemsländer.2 Den långa handläggningstiden kan tillsammans med 

reglerna om litispendens missbrukas för att bromsa upp alternativt förhindra att en sanktion 

meddelas. Problemet har speciellt uppmärksammats på det patenträttsliga området, där ett 

processrättsligt förfarande som syftar till att fördröja patentinnehavarens möjligheter att vinna rätt 

i domstol har benämnts torpedstrategin. 

 

Genom att starta en process om negativ fastställelsetalan3 i exempelvis Italien eller Belgien för ett 

potentiellt patentintrång som har skett i Sverige, förhindras patenträttsinnehavaren från att väcka 

en parallell intrångstalan. Under tiden processen pågår, som i de två ovannämnda länderna kan ta 

flera år, begränsas patenträttsinnehavarens möjligheter att stoppa det pågående patentintrånget. 

 
 

1 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen : domstols behörighet 
samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området, s. 21 f. 
2 Franzosi, Mario, Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo, EIPR 1997, 7. 
3 En talan om att domstolen skall fastställa att ett visst rättsförhållande inte föreligger. 
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II. Problemformulering/Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är främst att behandla det juridiska problemet och till viss del även 

de ekonomiska problemen med torpedstrategin. Vad är det som möjliggör torpedstrategin och 

vilka konsekvenser får dess förekomst på internationella patenttvister i Europa? 

 

Behörighetsreglerna i Bryssel-I-förordningen har tolkats på olika sätt i olika medlemsstater och 

jag vill, förutom att återge de tolkningslinjer som EG-domstolen förespråkat, lyfta fram de 

tydligaste nationella tolkningsskillnaderna samt även diskutera konsekvenserna av dessa. Den här 

uppsatsen kommer därför i huvudsak beskriva rättsläget för den europeiska patentprocessrätten 

och jämföra olika lösningar på problemet. Hur ser rättsutvecklingen ut på området? Kan vi inom 

EU fortsätta reglera patenttvister med dagens system? Finns det ett behov av ett mer centraliserat 

system för patenttvister i Europa? 

 

III. Avgränsning 

Jag har valt att begränsa den här uppsatsen till att endast omfatta domstolssamarbetet inom ramen 

för Brysselkonventionen och Bryssel-I-förordningen, dvs. inom EU, men eftersom de tre 

huvudsakliga regelverken4 på området är så närliggande, är många av de problem och slutsatser 

som förekommer i den här uppsatsen, i många fall direkt applicerbara på det privaträttsliga 

domstolssamarbetet mellan EFTA länderna. Vissa skillnader finns dock mellan regelverken, men 

att i varje enskilt fall kommentera förekommande undantag eller särdrag skulle inte rymmas inom 

ramen för detta arbete.  

 

Någon fullständig jämförelse av samtliga medlemsländers processrättsliga förfarande eller 

nationella regelverk kommer inte att göras, men i de fall det kan antas vara av betydelse för 

uppsatsen kommer en kort redogörelse att göras för eventuella skillnader mellan 

medlemsstaternas förhållningssätt till Brysselkonventionen och Bryssel-I-förordningen. 

 

 
4 dvs. Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen. 
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IV. Metod 

För att fullständigt kunna redogöra för vad som är orsaken till torpedstrategin och hur 

rättsutvecklingen ser ut vad avser europeisk patentprocessrätt, är det nödvändigt att utgå från 

regelverket i Brysselkonventionen och Bryssel-I-förordningen samt därtill hörande rättspraxis 

från både nationella domstolar och från EG-domstolen. I Sverige har Lennart Pålsson och 

Michael Bogdan ett närmast monopolliknande inflytande på doktrinen som rör det internationella 

domstolssamarbetet på privaträttens område. I uppsatsen har fakta hämtats från framförallt den 

förstnämndes litterära verk. Problemet med torpedstrategin har även behandlats i ett antal artiklar 

och tidsskrifter vilka också har givits utrymme i uppsatsen.  

 

För att kunna visa den ekonomiska effekten av ett rationellt beteende mellan inblandade parter i 

en patenttvist då möjligheten att initiera ett torpedförfarande finns, har jag valt att applicera ett 

spelteoretiskt scenario. Spelteorin används ofta inom nationalekonomin för att förklara eller 

uppskatta hur olika aktörer förväntas interagera med varandra under vissa givna förhållanden. 

 

Den här uppsatsen kommer inte att ha någon särskild koncentrerad analysdel, utan det är min 

strävan att i texten löpande föra en diskussion och framföra de argument som i annat fall skulle 

kunna samlas under ett analyskapitel. Det är min förhoppning att texten på så sätt skall bli lättare 

att ta till sig för läsaren och att den diskussion som förs skall ligga närmare den aktuella 

problematiken än om den hade koncentrerats i ett analyskapitel mot slutet av uppsatsen. 

 

V. Disposition 

Inledningsvis kommer problemet med torpedstrategin att beskrivas, följt av en kort förklaring om 

vad som har ansetts vara upphovet till densamma. Vidare kommer de behörighetsregler som 

torpedstrategin utnyttjar återges samt en redogörelse göras för hur dessa har tolkats i främst 

europeisk rättspraxis. I anslutning till detta kommer även regeln om litispendens och regeln om 

mål som har samband med varandra att behandlas. 

 

Jag har sedan valt att ur ett mer praktiskt perspektiv visa hur ett antal torpedförfaranden skulle 

kunna genomföras och i anslutning till detta försökt ge en mer konkret bild av de nationella 
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tolkningsskillnader av förordningens regler som finns idag. Härefter följer en analys av de 

ekonomiska konsekvenser som torpedstrategins förekomst kan ge upphov till.  

 

Avslutningsvis kommer den senaste rättsutvecklingen på området och de eventuella 

konsekvenser som kan tänkas följa av denna att diskuteras. Här kommer även en jämförelse av 

rättsläget idag göras med andra tänkbara lösningar på problemet med torpedstrategin, som t.ex. 

gemenskapspatentet.  

   

VI. Läskrets 
Även om det inte är en nödvändighet, så underlättar det för läsaren om denne har en allmän 

kunskap om processrätt eftersom det i uppsatsen förekommer en del terminologi från detta 

rättsområde. 
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1. Inledning 

”Sen rättvisa är ingen rättvisa”5

1.1 Europapatenten 

Det är idag möjligt att erhålla patentskydd i nästan hela Europa genom ett enda 

ansökningsförfarande. Den centrala patentansökningsinstansen EPO (European Patent Office) har 

befogenhet att bevilja europapatent i samtliga stater som anslutit sig till EPC (European Patent 

Convention)6, vilket 30 europeiska stater hittills har gjort.7 Ett europapatent är dock inte, till 

skillnad från vad namnet kanske antyder, något enhetligt patent som får samma rättsverkningar i 

hela Europa, dvs. en form av gemenskapspatent. Europapatenten är istället nationellt förankrade 

rättigheter i de länder som patentansökningen till EPO riktar sig till, och blir således bundna av 

respektive medlemsstats nationella regler.8 Ett intrång i ett svenskt patent kan således endast 

begås i Sverige medan ett intrång i ett franskt europapatent endast kan begås i Frankrike, etc.  

 

Trots att vi har ett gemensamt europeiskt ansökningsförfarande för patent idag, saknas 

fortfarande ett harmoniserat och centralt patentprocessförfarande i Europa.9 För de länder som är 

medlemmar i EU reglerar Bryssel-I-förordningen hur patenttvister som sträcker sig över 

medlemsstaternas gränser skall behandlas.10

 

De nationella intrångsdoktrinerna och patentlagarna skiljer sig i vissa fall avsevärt mellan 

medlemsstaterna samtidigt som det europeiska domstolssamarbetet på privaträttens område11 har 

inneburit att patenttvister inte nödvändigtvis avgörs i det land där patentet skyddas. En tvist 

angående ett patents giltighet har ansetts kunna lösas endast av domstolen i det land där patentet 

 
5 ”Handläggningstider på flera år medför att den kanske avgörande muntliga bevisningen inte längre är tillräcklig, 
eftersom minnet hos vittnena blivit sämre. Även om domstolen utifrån de förutsättningar , som råder vid den sena 
huvudförhandlingen, bedömt saken rätt, kan sölandet ha medfört att käranden gått sin rätt förlustig; det finns också 
en risk för att svaranden vid tidpunkten för den sena domen inte har någon betalningsförmåga.” Brolin, Rehnström, 
Widebeck, Tvistemålsprocessen I, s. 71. 
6 www.epo.org 
7 Sist uppdaterat 2005.03.22. 
8 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, mars 2001. 
9 Ibid. 
10 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz,  s. 129. 
11 Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen 
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är registrerat, medan en tvist om intrång i ett patent inte njuter samma exklusivitet och är 

därmed beroende av de allmänna behörighetsreglerna för domstolarna.12

 

Ett patent innebär som de flesta redan känner till en monopolrättighet för innehavaren att 

tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av det som patentet skyddar, dvs. patentets värde består i 

att man får rätt att hindra andra från att utnyttja den t.ex. tekniska lösning som omfattas av 

patentet. Således blir processmöjligheten en central och t.o.m. avgörande del av patentet. 

Patenträttsliga tvister omfattar ofta stora ekonomiska värden och patent kan ofta utgöra den 

största tillgången i ett företag. Stora ekonomiska värden ger incitament till alternativa 

tillvägagångssätt som i andra sammanhang inte är lönsamma. Det kan s.a.s. ibland bli lönsamt för 

ett företag att t.ex. föra en process i syfte att fördröja eller förhindra en patenthavare från att 

kunna göra sitt patent gällande. 

 

Det europeiska domstolssamarbetet på privaträttens område syftar till att öka rättsäkerheten i 

Europa och att bidra till en effektivare rättstillämpning.13 Huvudregeln, både i 

konventionstexterna och förordningstexten, är att käranden som vill väcka talan mot svaranden 

måste göra det vid domstolen i svarandens hemviststat.14 Det finns dock särskilda undantag från 

huvudregeln. En part som vill väcka skadestånd mot flera svaranden har t.ex. genom 

kumulationsregeln i artikel 6(1) i förordningen erbjudits en möjlighet att samla alla mål till 

gemensam handläggning vid domstolen i ett utav de länder som någon av de svaranden har sin 

hemvist i. Käranden besparas på så sätt kostnaden av att föra separata mål mot samtliga 

svaranden, samtidigt som risken för att motstridiga domar meddelas utifrån samma grunder 

elimineras. 

 

Ett intrång i ett svenskt europapatent, som endast kan begås i Sverige, som gäller under svenska 

lagar och som rimligtvis kan anses böra avgöras i Sverige, kan således komma att avgöras i t.ex. 

Tyskland. Under tiden målet handläggs i den tyska domstolen är samtidigt alla andra forum p.g.a. 

regeln om litispendens hindrade från att ta upp saken till prövning. 

 

 
12 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 175. 
13 Preambel till Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000, Bryssel-I-förordningen, O.J 16.1.2001. 
14 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 131. 
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1.3 Torpedstrategin 

Torpedstrategin, som den kallas, syftar till att förhindra alternativt fördröja patenthavarens 

möjligheter att föra process mot intrångsmakaren. Det som har möjliggjort detta är dels reglerna i 

det privaträttsliga domstolssamarbetet, dels avsaknaden av ett europeiskt harmoniseringsarbete på 

patenträttens område och dels de nationella skillnaderna i domstolarnas handläggningstid.15

 

Torpedstrategin går ut på att en intrångsmakare som förväntar sig att patenthavaren snart kan 

komma att starta ett processuellt förfarande mot honom, själv initierar ett processuellt förfarande 

mot patenthavaren i ett land där handläggningstiden är väldigt lång. Förutsättningen för att detta 

skall kunna ske är då givetvis att både patenthavaren och intrångsmakaren har någon slags 

anknytning till detta land.16 Det kan t.ex. handla om en patenthavare med flera parallella 

europapatent och en intrångsmakare som gör intrång i två eller flera av dessa patent, varav ett 

som är registrerat i exempelvis Belgien, som är ett av torpedstrategins huvudmål idag17. 

 

Genom att utnyttja den extraterritoriella behörigheten som medges en domstol i vissa fall, syftar 

torpedstrategin till att så långt som möjligt begränsa patenthavarens processmöjlighet i övriga 

länder där intrångsmakaren anses begå intrång. Eftersom regeln om litispendens gör att ingen 

annan domstol än den domstol där talan först väcktes får ta upp samma sakfråga mellan samma 

parter till prövning under tiden målet handläggs, blir patenthavarens möjligheter att stämma 

intrångsmakaren för patentintrång nästan helt låsta under tiden målet pågår i den första 

domstolen.18

 

Torpedstrategin kan, enligt vad som framgått ur praxis och litteraturen, tillämpas på följande 

olika sätt, med inbördes varierande möjlighet att lyckas: 

 

 
15 Franzosi, Mario, Worldwide Patent Litigation and the Italian torpedo, EIPR, 1997, 7. 
16 Torpedstrategin förutsätter att tvisten har en internationell anknytning. Om både patenthavarens och 
intrångsmakarens verksamhet och hemvist är begränsad till Sverige finns det ingen behörighet för en utländsk 
domstol att handlägga ärendet. Se även Bogdan, Michael, Svensk Internationell Privat- och Processrätt, femte 
upplagan, s. 127. 
17 För en närmare förklaring om varför, se kapitel 4.6. 
18 Franzosi, Mario, Worldwide Patent Litigation and the Italian torpedo, EIPR, 1997, 7. 
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1.3.1 Torped I 

Intrångsmakaren yrkar delvis att ett patent, som är registrerat i landet med långsam handläggning, 

skall anses vara ogiltigt, vilket gör domstolen i det landet exklusivt behörig att handlägga den 

frågan, och kompletterar denna talan med en negativ fastställelsetalan för intrång i samma patent 

samt dess parallella motsvarigheter i övriga länder.19 Ogiltighetstalan görs delvis av den 

anledningen att domstolen skall bli exklusivt behörig att handlägga tvisten, medan den negativa 

fastställelsetalan för intrång i patentets parallella motsvarigheter görs i syfte att kumulera målen 

till den långsamma domstolen för att därigenom erhålla ett skydd mot att parallella processer 

startas.20

  

1.3.2 Torped II 

Intrångsmakaren väcker en negativ fastställelsetalan mot svaranden och samtidigt mot någon som 

har ett samband till denna med hemvist i det land där handläggningen av patentmål är notoriskt 

långsam. Omfattas t.ex. en produkt av fler än ett patent för vilka det finns olika patenthavare, kan 

en reproducering av produkten innebära att fler än ett patentintrång begås. En fastställelsetalan 

om att intrång inte begås kan således omfatta flera patent och därmed också flera svaranden. Med 

stöd av kumulationsregeln i artikel 6(1) kan då i vissa fall båda målen tas upp till gemensam 

handläggning och t.ex. patenthavare A (se illustration nedan) kan därigenom bli förhindrad att 

väcka talan vid ett annat forum. 

 
19 Storor, Susan, Europe: Disarming the Torpedo, IPWorld Magazine, September 2000 
20 Ibid. 
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1.3.3 Torped III 

En ogiltighetstalan av patentet väcks efter att patenthavaren har inlett en intrångsprocess. I vissa 

fall kan då intrångsprocessen bli förklarad vilande i väntan på att frågan om patentets giltighet har 

blivit avgjord.21

 

                                                 
21 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s.137 
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Det tredje alternativet (Torped III) faller inte in under vad man i allmänhet menar med 

torpedstrategin, men är ändock en försvarsstrategi som i vissa fall kan uppnå samma resultat. De 

olika torpedförfarandena kommer att behandlas mer detaljerat längre fram i uppsatsen. 

   

Det är viktigt att påpeka att torpedstrategin inte nödvändigtvis förutsätter att domstolen i 

slutändan anser sig vara behörig att handlägga frågan. Regeln om litispendens gäller så fort talan 

är väckt vid en domstol22 och det är tiden det tar innan frågan om behörighet har fastställts som är 

det verkliga målet för torpeden. Medan Nederländerna utmärker sig genom en snabb och relativt 

okomplicerad intrångsbedömningsprocess så utmärker sig Italien och Belgien för ett notoriskt 

långsamt förfarande på området. I Italien och Belgien är det inte ovanligt att det tar fem år innan 

rättegången i patentmål inleds, och ytterligare fem år vid ett överklagande23. Därav har det 

ökända torpedförfarandet ofta benämnts som den ”Italienska torpeden” eller den ”Belgiska 

torpeden”.24

 

 

2. Upphovet till torpedstrategin 

Torpedstrategin påstås ha utvecklats som ett direkt svar på den nederländska rättens extensiva 

tolkning av Brysselkonventionen på 90-talet. Den nederländska rätten var med början i Lincoln 

vs. Interlas25 1989 villig att anta extraterritoriell jurisdiktion då en holländsk svarande anklagats 

för patentintrång i ett holländskt europapatent, samt medlemmarna av den grupp företag som den 

holländska svaranden tillhörde, anklagats för att ha gjort intrång i motsvarigheten till samma 

europapatent registrerat i andra länder.26 Den nederländska rätten hämtade sin behörighet från 

artikel 6(1) i Brysselkonventionen som reglerar en domstols behörighet att kumulera mål mot 

flera svaranden till gemensam handläggning, men med en tolkning som tidigare inte tillämpats i 

nämnvärd utsträckning i Europa.27

 

 
22 Bogdan, Michael, Svensk internationell Privat- och Processrätt, femte upplagan, s. 134. 
23 Strauss, Joseph, Patent Litigation in Europe – A glimmer of Hope?, s. 414. 
24 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s.1. 
25 Netherlands Supreme Court, 24 November 1989, [1992] NJ 404, [1991] BIE 86 (Focus Veilig v. Lincoln Electric). 
26 Susan Storor, Europe: Disarming the Torpedo, IPWorld Magazine, September 2000. 
27 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, mars 2001. 
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Förutsättningen för att mål med flera svaranden skall kunna kumuleras till en gemensam 

handläggning vid samma rättsinstans enligt artikel 6(1) i konventionen, är att det finns ett  

tillräckligt nära samband (en konnexitet) mellan målen att en gemensam handläggning kan 

motiveras ur rättsäkerhetssynpunkt. Det måste alltså finnas en risk att målen ger motsägelsefulla 

domar om de handläggs separat.28

 

Den nederländska rätten fann sin behörighet motiverad av protokollet till artikel 69 i EPC som 

avser att harmonisera tolkningen av anspråk på Europa patent. Domstolen ansåg att även om 

varje nationellt beviljat europapatent är en separat rättighet, så fanns det en tillräcklig konnexitet 

mellan målen med anledning av den uttryckliga harmoniseringsförklaringen i EPC.29 Enligt den 

nederländska domstolen räckte det således med att patenten härstammade från samma 

patentansökan till EPO för att en tillräcklig konnexitet mellan målen skulle anses föreligga. 

 

Nederländerna har ett snabbt processuellt förfarande i förhållande till många andra europeiska 

medlemsstater och blev därför ett populärt forum (en s.k. ”rocket docket”30) för patenthavare som 

ville få ett avgörande fastställt i ett flertal medlemsstater samtidigt. Det enda som krävdes var att 

en holländsk svarande kunde anhängiggöras intrångstalan.31

 

En intrångsbedömning av ett patent hade tidigare inte ansetts kunna separeras från en 

giltighetsbedömning av detsamma, varför den nederländska rättens tillvägagångssätt fick utstå 

både nationell och internationell kritik, inte minst från de företag som drabbades av den nya 

doktrinen.32 I artikel 16(4) i konventionen ges en exklusiv behörighet för domstolen i den 

medlemsstat där patentet är registrerat att handlägga frågor avseende ett registrerat patents 

giltighet. Den tidigare ståndpunkten var att en patentintrångsbedömning hade ett så nära samband 

med en giltighetsbedömning att den förra skulle omfattas av samma regel om exklusivt forum 

som den senare.33

 

 
28 Se artikel 6(1) i Bilaga I. 
29 Susan Storor, Europe: Disarming the Torpedo, IPworld Magazine, September 2000. 
30 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, March 2001. 
31 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, March 2001. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Den nederländska rättens extensiva tolkning gynnade främst patenthavare som snabbt kunde 

erhålla ett brett skydd för sitt patent, men tolkningsutvidgningen öppnade även upp möjligheter 

för motparten att göra det motsatta. Torpedstrategin initierades ursprungligen i Italien, men de 

invecklade procedurer som krävs för att genomföra ett torpedförfarande där har gjort Belgien till 

det i särklass mest populära målet för torpedstrategin idag.34

 

3. Bryssel- och Luganokonventionerna samt Bryssel-I-förordningen. 

Det europeiska domstolssamarbetet på privaträttens område regleras idag i huvudsak av tre mer 

eller mindre interagerande överenskommelser, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och 

Bryssel-I-förordningen. 

  

Pionjären på området var Brysselkonventionen (i fortsättningen även kallad konventionen) som 

ingicks den 27 september 1968 mellan de sex ursprungliga EG-staterna: Belgien, Italien, 

Luxemburg, Italien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Kretsen av konventionsstater 

utvidgades sedermera genom ett antal tillträdeskonventioner, varigenom Sverige anslöt sig 1996 

under dess dåvarande lydelse. Brysselkonventionen är idag helt ersatt av Bryssel-I-förordningen, 

med undantag för förhållandet mellan Danmark och övriga EU-stater där Brysselkonventionen 

alltjämt skall tillämpas. Brysselkonventionen spelar dock fortfarande en viktig roll genom dess 

näst intill exklusiva koppling till all rättspraxis på området, som i många fall utgör 

tolkningsgrunden för Bryssel-I-förordningens tillämpning.35

 

Luganokonventionen ingicks den 16 september 1988 mellan de 18 stater som då var medlemmar 

i EG och EFTA. Anledningen till konventionen var det alltmer utvecklade samarbetet mellan EG 

och EFTA som kulminerade i EES-avtalet 1992. Luganokonventionen hämtade mycket 

inspiration från Brysselkonventionen och har, trots några ursprungliga skillnader, successivt 

utvecklats till en närmast fullständig överensstämmelse såväl till sak som till formen. Sverige 

anslöt sig den 1 januari 1993 till Luganokonventionen genom att inkorporera den i svensk rätt. 

Luganokonventionen är idag tillämplig endast mot EFTA-staterna Island, Norge och Schweiz 

samt övergångsvis gentemot Polen. 36

 
34 Susan Storor, Europe: Disarming the Torpedo, IPWorld Magazine, September 2000. 
35 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen, s. 32-33. 
36 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen, s. 22-25. 
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Bryssel-I-förordningen (i fortsättningen även kallad förordningen) trädde i kraft den 1 mars 2002 

och ersätter Brysselkonventionen inom EU, med undantag för förhållandet med Danmark. 

Förordningen kan sägas vara en reviderad version av Brysselkonventionen och har fått 

egenskapen av en gemenskapsrättsakt, med de konsekvenser som följer därav.37 Medan de 

formella skillnaderna mellan förordningen och konventionen är avsevärda, är skillnaden i sak 

däremot inte särskilt många eller stora. På grund härav är förarbeten, rättsfall och litteratur 

angående Brysselkonventionen eller den till dess förebild utformade Luganokonventionen till 

huvudsaklig del av betydelse också för förståelsen och tolkningen av förordningen.38

 

4. Domstolarnas behörighetsregler 

Behörighetsreglerna kan sägas utgöra själva kärnan i domstolssamarbetet och skall alltid beaktas 

ex officio39 av domstolen.40 I den mån behörighet föreligger enligt förordningen är 

medlemsstaternas domstolar skyldiga att ställa sig till förfogande.41 I allmänhet är svarandens 

hemvist (domicilprincipen) av central betydelse för en domstols behörighet, men det finns 

samtidigt en rad undantag från denna princip som motiverats av processekonomiska och 

rättsäkerhetsmässiga skäl. Att extraterritoriell jurisdiktion följer utifrån behörighetsregeln om 

svarandens hemvist blir självklar42, men även undantagsreglerna från domicilprincipen medger i 

vissa fall att extraterritoriell jurisdiktion kan beviljas. Det kan t.ex. handla om fall då det finns 

flera svaranden eller fall då en viss domstol anses ha en rättslig eller geografisk närhet till tvisten 

i fråga. På så sätt kan en tvist som enligt domicilprincipen skulle ha handlagts i en medlemsstat, 

med stöd av undantagsreglerna från domicilprincipen, bli handlagd i en annan medlemsstat. Det 

är främst den extraterritoriella jurisdiktionen som beviljas utifrån undantagsreglerna från 

domicilprincipen, i kombination med regeln om litispendens, som torpedstrategin försöker 

utnyttja. 

 
 

37 EG-domstolen är behörig att i enlighet med artikel 234 i EG-fördraget tolka gemenskapsrättsakter. Därigenom har 
den i Brysselkonventionen autonoma tolkningsprincipen blivit inskränkt. 
38 Pålsson, Lennart, Karnov – svensk lagsamling med kommentarer, Band 3, s. 3222. 
39 Beslutet skall tas självmant av rätten, ovidkommande om part har yrkat det eller inte. 
40 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 79. 
41 Ibid, s. 82. 
42 För att Bryssel-I-förordningen skall bli tillämplig krävs att en tvist har en internationell karaktär. Utgår man då 
från huvudreglen att behörigheten att handlägga en tvist tillfaller domstolen i svarandens hemvist står det klart att 
domsrätten kan komma att omfatta även internationella tvister. 
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Frågan är dock i vilken utsträckning extraterritoriell jurisdiktion kan beviljas utifrån 

undantagsreglerna från domicilprincipen. Rättspraxis har visat att extraterritoriell jurisdiktion har 

beviljats då domstolens behörighet grundats på bl.a. artikel 2 (svarandens hemvist), artikel 5(3) 

(orten där skadan inträffade) eller artikel 6(1) (orten för någon av svarandens hemvist).43 EG-

domstolen (i fortsättningen kallad GD) har i ett flertal avgöranden gett ledning i hur 

behörighetsreglerna skall tolkas, men ser man på den ofta motsägelsefulla praxisen från 

medlemsstaternas nationella domstolar, tycks det i vissa fall fortfarande råda en osäkerhet om hur 

behörighetsreglerna skall tolkas. 

 

En fullständig redogörelse för samtliga medlemsstaters specifika sätt att tolka förordningens 

behörighetsregler skulle inte rymmas inom ramen för den här uppsatsen. Redogörelsen nedan 

kommer därför i huvudsak omfatta den tolkning av behörighetsreglerna som följer av GD:s 

rättspraxis. I förekommande fall kommer det även att redogöras för de viktigaste olikheterna 

mellan medlemsstaternas förhållningssätt till förordningens behörighetsregler. Det handlar då 

främst om Nederländerna, Tyskland och England. Dessa tre länders praxis har vid sidan av GD 

visat sig vara speciellt betydelsefull för hur övriga medlemsstater har tolkat förordningens 

behörighetsregler.44  

 

4.1 Artikel 2 – Orten för svarandens hemvist 

Actor sequtiur forum rei 

Precis som i svensk rätt är domicilprincipen, dvs. orten för svarandens hemvist, huvudregeln för 

vilken domstol som skall anses vara behörig att handlägga en tvist mellan två parter. Regeln i 

artikel 2 är en av de mest centrala i förordningen och syftar till att skydda svaranden mot den 

alltför vidsträckta jurisdiktion som olika konventionsstater tillerkänner sina domstolar.45 GD har i 

flera uttalanden värnat om domicilprincipen och indikerat att samtliga undantag från denna måste 

tolkas restriktivt.46 Har käranden A sin hemvist i Italien och svaranden B sin hemvist i Sverige, 

kan således en talan mot B endast väckas i Sverige enligt huvudprincipen. 

 
43 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s. 1. 
44 Jenkins, Niel, Countdown to the Community Patent?, Patent World nr. 163, June 2004. 
45 T.ex. kan nämnas att det för fransk domsrätt i princip räcker att käranden är fransk medborgare, medan engelska 
domstolar anser sig behöriga så snart svaranden delgivits stämningsansökning i England. Se Bogdan, Michael, 
Svensk internationell privat- och processrätt, s. 128. 
46 Dujinstee v Goderbauer, 1983, ECR 3663.
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Begreppet hemvist är nästan genomgående av betydelse för tillämpningen av förordningens 

behörighetsregler. Särskilt viktigt är frågan om svarandens hemvist, som inte bara är en 

behörighetsgrund utan också är avgörande för tillämpligheten av flera andra behörighetsregler i 

förordningen47. Svarandens medborgarskap saknar betydelse vid avgörandet av dennes hemvist 

utifrån förordningen.48 Begreppstolkningen avseende en privatpersons hemvist får hämtas ur 

respektive medlemsstats nationella rätt medan tolkningen av en associations hemvist har reglerats 

speciellt i artikel 60 i förordningen.49

 

Enligt artikel 60 skall ett bolag anses ha hemvist i den ort där det antingen har sitt stadgeenliga 

säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet. Regeln är alternativ och innebär således 

att associationen vid tillämpningen av förordningen skall anses ha hemvist i alla tre orterna i den 

mån de inte sammanfaller.50 Ett företag med sitt säte eller huvudkontor i Sverige, men med sin 

huvudsakliga verksamhet förlagd till Belgien, kan alltså utifrån förordningens regler komma att 

anses ha sin hemvist i båda länder. En part som vill väcka talan mot företaget, med stöd av artikel 

2 i förordningen, kan i sådana fall göra det i antingen Sverige eller Belgien. 

 

Alla andra fora som käranden väcker sin talan mot svaranden i, skall avvisa talan ex officio, 

under förutsättning att domstolens behörighet inte omfattas av några av de undantag från 

domicilprincipen för vilka skall redogöras nedan51.  

 

4.2 Artikel 5(3) – Orten där skadan inträffade 

Forum Delicti 

Regeln i artikel 5(3) i förordningen riktar in sig på skadeståndsanspråk utanför 

avtalsförhållanden. Det kan ofta av processekonomiska skäl vara befogat att handlägga ett 

skadeståndsmål i den medlemsstat där skadan inträffat med anledning av domstolens geografiska 

och rättsliga närhet till tvisten.52

 
47 T.ex. kumulationsregeln i 6(1). Se kap. 4.3. 
48 Bogdan, Michael, Svensk internationell Privat- och Processrätt, s. 129. 
49 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 92-93. 
50 Ibid, s.89. 
51 Redogörelsen kommer att begränsas till de undantag från domicilprincipen som är relevanta för torpedstrategin 
och därmed uppsatsen. 
52 Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 93. 
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Enligt regeln kan en talan väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. 

I Brysselkonventionen saknades den senare omständigheten, varför tillämpligheten av artikel 5(3) 

får anses ha blivit utvidgad genom Bryssel-I-förordningen. Tidigare har det varit oklart om en 

talan som avser en ännu ej uppkommen skada har omfattats av regeln i artikel 5(3), som i fallet 

med torpedstrategin där en talan om negativ fastställelsetalan för en ännu ej uppkommen skada 

förs. Den osäkerheten får genom nuvarande lydelse anses ha eliminerats. Behörigheten bör idag 

således även omfatta en negativ fastställelsetalan som avser en ännu icke definierad skada.53

 

En person som tror sig begå intrång i t.ex. ett italienskt patent kan således, enligt regeln i artikel 

5(3), föra en negativ fastställelsetalan om intrång vid en italiensk domstol mot patenthavaren, 

även om denne inte har sin hemvist i Italien. Under givna förutsättningar har den potentiella 

intrångsmakaren att välja mellan att väcka talan antingen enligt 5(3) i Italien eller enligt 

domicilprincipen i artikel 2 i svarandens hemviststat. 

 

En omdiskuterad och ännu inte helt besvarad fråga är om man genom tillämpningen av artikel 

5(3) även skall kunna kumulera mål som har direkta samband54 med varandra till en gemensam 

handläggning, dvs. om patentet som avses i exemplet ovan är ett europapatent och 

intrångsmakaren t.ex. även för en negativ fastställelsetalan om intrång i de parallella 

motsvarigheterna till det italienska patentet. Svaret blir avgörande för möjligheten att initiera ett 

torpedförfarande i en annan medlemsstat än där patenthavaren eller någon med samband till 

denne har sin hemvist. 

 

Frågan har besvarats på flera olika sätt i nationell praxis55, även om de mest betydelsefulla 

rättsfallen från GD antyder en restriktiv tolkning av regeln (se nedan GD:s avgörande i fallet 

Shevill). Det som talar för att artikel 5.3 bör kunna medföra extraterritoriell jurisdiktion är att den 

domstol som ligger närmast tvisten (både geografiskt och rättsligt) ofta har en stark koppling till 

målet samtidigt som en av de grundläggande principerna med domstolssamarbetet är att 

effektivisera rättstillämpningen genom att undvika fragmenterad rättsskipning. 

 
53 Ibid, s.117-118. 
54 För en diskussion om sambandskriteriet, se kap. 4.3. 
55 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s. 4.
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I fallet Biddle56 ansåg den nederländska rätten att talan avseende patentintrång som begåtts i två 

separata medlemsstater (Nederländerna och Tyskland) och som hade ett tillräckligt samband 

kunde kumuleras till gemensam handläggning i endera medlemsstaten, medan Tyskland har 

intagit en ställning som innebär att extraterritoriell jurisdiktion inte beviljas i patentmål utifrån 

artikel 5(3)57. 

 

I de fall orten för skadans uppkomst och verkan inte sammanfaller har GD i fallet Bier58 utvidgat 

behörigheten enligt 5(3) till att omfatta domstolarna i båda medlemsstater. Företräde bör inte i det 

fallet ges åt vare sig handlingsortens eller skadeortens forum, eftersom båda alternativen efter 

omständigheterna kan vara lämpliga från bevis- och processföringssynpunkt. Sker den 

skadegörande handlingen i Tyskland och skadan uppkommer i Frankrike, kan talan med stöd av 

5(3) således väckas i endera medlemsstaten. Intrång i ett patent kan endast begås i det land där 

patentet åtnjuter skydd, varför skadan i dessa fall nästan uteslutande är lokaliserad till 

skyddslandet.59 Handlingsorten och skadeorten sammanfaller därför nästan60 alltid i 

patentintrångsmål.  

 

Samtidigt har omfattningen av domstolens behörighet enligt artikel 5(3), genom en analogisk 

tillämpning av GD:s avgörande i skadeståndsmålet Shevill61, ansetts begränsad så till vida att 

domstolens jurisdiktion endast omfattar den skada som kan lokaliseras till forumlandet. GD 

motiverade sitt ställningstagande med att om käranden ville få en gemensam handläggning av 

flera parallella skadeståndsmål, är denne hänvisad att väcka talan vid den domstol som är belägen 

i handlingsorten, vilket av GD förutsattes vara domstolen för svarandens hemvist.62

 

Följer man GD:s tolkning av artikel 5(3) i Shevill får detta till konsekvens att gemensamma mål 

aldrig skulle kunna kumuleras till gemensam handläggning i patenträttsliga tvister, om inte 

svarandens, eller någon med samband till dennes, hemvist sammanfaller med orten för skadans 
 

56 Biddle v Kampmann, I.E.R. 1998, 29. 
57 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s. 4.
58 Bier v Mines de potasse d´Alsace, 1976, ECR 1735. 
59 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 135. 
60 Ytterst få undantag från detta kan dock förekomma. Se närmare om detta Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i 
mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 136. 
61 Shevill v. Press Alliance, mål C-68/93, 7 mars 1995. 
62 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, March 2001.
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lokalisering. Det har dock framförts en del kritik mot att analogiskt utvidga GD:s avgörande i 

fallet Shevill63. Det är enligt kritikerna inte förutsatt i GD:s avgörande att artikel 5(3) skall tolkas 

som att GD avsett att det aldrig skall kunna användas som ett verkligt alternativ till 

domicilprincipen i artikel 2 då det finns uppenbara fördelar med att handlägga tvisterna vid 

domstolen där skadan är lokaliserad.64 Trots att GD i fallet Shevill begränsade jurisdiktionen för 

skadeortens forum, har ingen motsvarande begränsning gjorts för handlingsortens forum, vilket 

även det bör motivera en viss försiktighet i att analogt utvidga betydelsen av avgörandet i fallet 

Shevill. 

 

Det råder uppenbarligen en viss osäkerhet om artikel 5(3) kan medföra extraterritoriell 

jurisdiktion i patentmål. Den italienska domstolen ansåg sig t.ex. i fallet Euromach vara behörig 

att anta extraterritoriell jurisdiktion för en intrångstalan med stöd av artikel 5(3)65. Ovanstående 

avgörande kom 5 år efter GD:s ställningstagande i Shevill. 

 

Även om den allmänna uppfattningen torde vara att behörigheten enligt 5(3) är begränsad till det 

nationella territoriet, finns det utrymme för att tolka regeln annorlunda, vilket kan utnyttjas till 

torpedstrategins fördel. 

  

4.3 Artikel 6 (1) – Talan mot flera svaranden 

Fora connexitatis 
Det är inte ovanligt att flera personer eller en stor krets av företag, med hemvist i olika 

medlemsstater begår intrång i samma europapatent. Det är då knappast rimligt att patenthavaren 

skall behöva föra ett tiotal samtidiga processer som utifrån samma huvudfråga kan resultera i 

flera olika avgöranden. 

 

För att undvika processekonomiska självmord och öka rättssäkerheten för käranden som, för att 

bevaka sin rätt, måste stämma ett flertal parter med hemvist i olika medlemsstater för samma 

eller liknande förseelse, har därför ett undantag från domicilprincipen gjort det möjligt för 

käranden att kumulera målen till en gemensam handläggning vid ett och samma forum. I artikel 

 
63 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s. 5
64 Ibid, s. 5 
65 Euromach SRL v Hiebsch & Peege AG , Court of Brescia, 1999.11.11. 
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6(1), anges att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat, om han är en av flera 

svaranden, även kan väckas vid domstol där någon av övriga svaranden har sin hemvist.  

 

Förutsättningen för att så skall få ske är att det finns ett tillräckligt nära sakligt samband 

(konnexitet) mellan käromålen. Sambandskriteriet kom först uttryckligen i Bryssel-I-

förordningen, men hade redan tidigare fått en implicit betydelse för undantagets tillämplighet.66 

Vidare uttrycks att sambandet skall vara sådant att; gemensam dom och handläggning är påkallad 

för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika 

rättegångar67. Kumulationsregeln är dock subsidiär domicilprincipen vilket innebär att fördelarna 

med att tillämpa regeln i artikel 6(1) klart måste motivera att domicilprincipen sätts åt sidan.68

 

Vad skulle då kunna motivera att man kumulerade parallella mål om patentintrång till gemensam 

handläggning vid en och samma domstol? Vari måste sambandet ligga? 

 

Eftersom samtliga europapatent som beviljas utifrån en ansökan till EPO grundar sig på en 

liknande bedömning och på ett och samma underlag, blir det sakliga sambandet mellan de 

beviljade patenten omedelbar. Frågan är dock om sambandet är tillräckligt starkt för att kravet på 

konnexitet mellan målen skall anses vara uppfyllt. Enligt Pålsson räcker det dock förmodligen 

inte med att de parallella patenten har meddelats i ett enhetligt förfarande enligt den europeiska 

patentkonventionen eftersom detta enligt honom skulle rimma illa med den av GD; ”ständigt 

betonade principen att alla undantag från huvudregeln i artikel 2 skall tolkas restriktivt”.69  

 

”Det måste nog krävas att intrången har skett i samråd och samverkan mellan svaranden samt att 

intrångsföremålen, dvs. den produkt eller det förfarande som påstås göra intrång i kärandens 

patent, är identiska.”70

 

Det kan ofta finnas stora processekonomiska fördelar med att handlägga vissa patenttvister 

gemensamt, men samtidigt finns det alltid mycket starka nationella kopplingar till en patenttvist. 

                                                 
66 Pålsson, Karnov, 2004, Band 3, s. 3165, not 38. 
67 Réunion européenne v. Spleitoff´s Bavrachtingskantoor, REG 1998 s. I-6511. 
68 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 94. 
69 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s.133. 
70 Ibid, s.133. 
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Frågan om vad som skall vägas tyngst har ännu inte preciserats av GD71 vilket har bidragit till 

att det inte finns någon enhetlig tolkning av konnexitetskravet. Klart torde dock vara att det inte 

längre räcker med att patenten härstammar från ett och samma europapatent för att 

konnexitetskriteriet skall anses vara uppfyllt.72  

 

Den extensiva tolkningen av kumulationsregeln som Nederländerna länge representerade, har 

idag ersatts av en betydligt nyktrare praxis. För att den nederländska rätten idag skall bevilja 

extraterritoriell jurisdiktion med stöd av artikel 6(1) krävs att den nederländska svaranden inte 

bara är en utav flera svarande företag, utan bör vara ”spindeln i nätet” bland företagen.73 I 

rättsfallet EGP v. Boston Scientific74 talas det om ”managment epicenter”.75

  

Denna mer restriktiva tolkning av kumulationsregeln är dock förenad med en del 

tolkningssvårigheter. Själva begreppstolkningen av ”managment epicenter” hämtas ur respektive 

stats nationella rätt, vilket gör att bedömningen kan skilja sig åt i vissa fall. Följaktligen kan ett 

företag med säte i Nederländerna men som bedriver sin verksamhet i Belgien anses ha sitt 

”managment epicenter” i båda staterna. Det har vidare ansetts att användningen av ”managment 

epicenter” vid en behörighetsbedömning utifrån kumulationsregeln kan eliminera många fullgoda 

forumalternativ samt ge en oskälig börda på käranden att utforska var han måste väcka sin 

talan.76  

 

Trots att den nederländska rättens mer restriktiva hållning i frågan var välkomnad, får det nog 

anses vara konnexiteten mellan målen och risken för motsägelsefulla domslut, som fortfarande 

utgör den allmänt gällande grunden för en behörighetsbedömning utifrån artikel 6(1). 

  

 
71 Ibid, s.133. 
72 Expandable Grafts Partnership  v. Boston Scientific B.V., 1997, F.S.R. 660, 672. 
73 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, March 2001. 
74 Expandable Grafts Partnership  v. Boston Scientific B.V., 1997, F.S.R. 660, 672. 
75 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s. 3. 
76 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s.4. 
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4.4 Artikel 22 (4) – Exklusiv behörighet för frågor som rör ett patents giltighet. 

Bestämmelsen om exklusiv behörighet för domstol att handlägga talan avseende giltighet av 

patent är av både principiell och praktisk betydelse i sammanhanget. Bestämmelsen kommer till 

uttryck i artikel 22(4) i förordningen. Oberoende av parternas hemvist, skall domstolen i den 

medlemsstat där patentregistrering har begärts, anses ha exklusiv behörighet att handlägga mål 

som rör ett patents giltighet. Den exklusiva behörigheten innebär att ingen annan domstol får ta 

upp målet till avgörande. Enligt vad som anges i GD:s avgörande i målet Duijnstee v. 

Goderbauer omfattar bestämmelsen bl.a. tvister om patentets giltighet samt frågor om huruvida 

patentet fortfarande består eller har upphört att gälla och om rätt till prioritet på grund av tidigare 

ansökan.77 Patentintrång ansågs inte omfattas av exklusivitetsregeln i 22(4).78

 

Bestämmelserna i artikel 22 är de starkaste av alla förordningens behörighetsregler. De tränger 

inom sitt tillämpningsområde undan såväl den allmänna regeln om behörighet för domstolarna i 

svarandens hemviststat som reglerna om olika specialfora och kan inte undvikas vare sig genom 

avtal om prorogation eller genom tyst prorogation.79 En talan som väcks i en annan medlemsstat 

än den exklusivt behöriga skall avvisa talan ex officio (artikel 25). Skulle en dom likväl meddelas 

av domstol i en annan medlemsstat än den exklusivt behöriga, får domen inte erkännas eller 

verkställas i övriga medlemsstater (artikel 35.1 och 45.1-9). 

 

Hur skall då ett patentintrångsmål behandlas då målet handläggs i en annan medlemsstat än där 

patentet är registrerat och frågan om patentets giltighet görs gällande? Blir regeln om exklusiv 

behörighet direkt tillämplig så fort en fråga om patentets giltighet uppkommer? 

 

Om så vore fallet skulle ytterst få mål om patentintrång kunna prövas i svarandens hemviststat 

när den staten inte är densamma som skyddslandets.80 En invändning om patentets giltighet är 

mycket vanligt förekommande i patentintrångsmål.81 En extensiv tolkning av exklusivitetsregeln 

skulle således strida mot grundtanken bakom konventionen och den av GD antagna tolkningen i 

 
77 Pålsson, Karnov, 2004, Band 3, s. 3168, not 84-85.  
78 “If the dispute does not itself concern the validity of the patent or the existence of the deposit or registration, there 
is no special reason to confer exclusive jurisdiction on the courts of the Contracting State in which the patent is 
applied for or granted”. Dujinstee v. Goderbauer. 
79 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen,  s.160. 
80 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-förordningen, s. 134. 
81 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s.133. 
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fallet Dujinstee, som även är den allmänt rådande tolkningen i litteraturen.82 Uppfattningen i 

majoriteten av medlemsstaterna är att giltighetsfrågan måste utgöra huvudfrågan i tvisten för att 

artikel 22(4) skall bli tillämplig, med undantag för England, som bl.a. genom rättsfallen Coin 

Control83 och Fort Dodge84 har tagit en helt annan ställning i frågan. Den engelska domstolen 

har, som även kommer att framgå längre fram i uppsatsen, tolkat artikel 22(4) så att en väckt 

ogiltighetstalan inte kan separeras från en talan om intrång: 

 

“Any proceedings for infringement must in England be concerned with the validity of the patent, 

i.e. no conclusion of infringement can be reached without the consideration of validity. 

Therefore, English courts should have exclusive jurisdiction over English patents”85

 

 Ett nära förestående avgörande från GD kan dock komma att ge den engelska tolkningen rätt i 

frågan.86

 

Det är intressant att en giltighetsbedömning av ett patent, som med all rätt, har ansetts vara så 

speciellt att endast domstolen i den medlemsstat i vilket patentet har registrerats skall vara 

behörig att handlägga ärendet, medan en intrångsbedömning, som indirekt avgör patentets styrka 

och omfattning, inte har tillerkänts lika stor vikt i sammanhanget. Motiveringen för regeln i den 

s.k. Jenard-rapporten är att beviljandet av patent etc. innefattar utövningen av nationell 

suveränitet87, medan GD i sitt tolkningsavgörande i fallet Dujinstee funnit regeln motiverad av att 

domstolarna i skyddslandet på grund av sin närhet till tvisteföremålet är bäst skickade att 

behandla mål om ett patents giltighet eller om deposition eller registrering.88 Med anledning av 

de ofta skiljaktiga nationella intrångsregler som tillämpas i de olika medlemsstaterna, kan det 

utifrån GD:s ställningstagande i frågan, anses motsägelsefullt att då inte också omfatta en 

intrångsbedömning i exklusivitetsregeln. Vikten av att handlägga en tvist om patentintrång i den 

domstol där patentet är registreras måste här vägas mot risken för ett ineffektivt och tungrott 

processförfarande i Europa. Det är inte hållbart att förespråka en fragmenterad processföring i 

patentmål om man samtidigt skall verka för att en gemensam ekonomisk marknad skall kunna 
 

82 Ibid, s. 134. 
83 Coin Control Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd., 1997, F.S.R, 660, 672.  
84 Fort Dodge Animal Health Ltd. V. Akzo Nobel N.V., 1998, F.S.R. 244. 
85 Fort Dodge Animal Health Ltd. V. Akzo Nobel N.V., 1998, F.S.R. 244. IIC 927. 
86 Se närmare om detta i kap. 7.3. 
87 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 175. 
88 Dujinstee v Goderbauer, 1983, ECR 3663. 
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etableras. Den tolkning som GD förespråkade i Dujinstee lutar mot att det är den senare 

omständigheten som prioriteras, om än kanske genom en dålig motivering.  

 

4.5 Artikel 27 och 28– Litispendens och mål som har samband med varandra. 

”Prior tempore, potior jure – först i tid, bäst i rätt.” 

Liksom motsvarande nationella regler har reglerna om litispendens och mål som har samband 

med varandra ett processekonomiskt syfte, nämligen att motverka risker för dubbla processer, 

och därigenom också att förhindra att en sak avgörs genom olika, eventuellt mot varandra 

stridande, domar.89  

 

Litispendens föreligger enligt artikel 27 om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater 

rörande samma sak och målen gäller samma parter.90 Varje domstol utom den vid vilken talan 

först väcktes skall då ex officio låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att 

den domstol där talan först väcktes är behörig. Då behörigheten blivit fastställd måste övriga 

domstolar avvisa talan. Regeln kräver att såväl den subjektiva identiteten (parterna) som den 

objektiva identiteten (sakfrågan) är identiska för att regeln skalla vara tillämplig. 

 

En intressant fråga i anslutning till regeln om litispendens och torpedförfarandet är vilka 

möjligheter som den andra domstolen har att påverka den första rättegången. Om en talan t.ex. är 

ett uppenbart missbruk av förordningens regler, dvs. det är uppenbart att domstolen där talan först 

väcktes saknar behörighet att handlägga målet, får en annan domstol då undersöka den första 

domstolens behörighet i ärendet? 

 

Frågan har besvarats nekande i de båda rättsfallen Gasser91 och New Hampshire92. Av artikel 35 

framgår att endast i de fall då den andra domstolen har exklusiv behörighet enligt kapitel 3, 4 och 

6 (däribland Artikel 22) får den andra domstolen bortse från regeln om litispendens. 

 

”Moreover, it should be noted that in no case is the court second seized in a better position than 

the first seized to determine whether the latter has jurisdiction…It follows that, apart from those 
 

89 Pålsson, Lennart, Bryssel- och Luganokonventionerna, s.173. 
90 Ibid, s.173. 
91 Erich Gasser Gmbh v. MISAT srl., 2003, mål C-116/02. 
92 Overseas Union v New Hampshire INS. 1991 ECR-I-3317. 
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limited exceptions, the Convention does not authorize the jurisdiction of a court to be reviewed 

by a court in another Contracting State.”93

 

Förutsatt att frågan inte till huvudsak berör giltigheten av ett patent, är övriga domstolar skyldiga 

att invänta ett behörighetsavgörande från den första domstolen. Detta resonemang har ytterligare 

styrkts av GD i rättsfallet Turner94. 

 

Det finns dock fler följdfrågor att ställa i det här sammanhanget. Medlemsstaterna har tolkat 

omfattningen av artikel 16(4) på olika sätt. Mest framträdande är England, som har tolkat artikel 

16(4) så att exklusivitetsregeln även omfattar en intrångstalan.95 Borde inte den engelska 

domstolen således med den tolkningen av exklusivitetsregeln anse sig kunna bortse från regeln 

om litispendens med stöd av artikel 35 i de fall ett mål om patentintrång i ett engelskt patent 

handläggs i en annan medlemsstat? 

 

Svaret borde vara nekande, främst med anledning av att GD:s tolkning av frågan skiljer sig från 

den engelska domstolens tolkning. Det föreligger således en risk att två avgöranden, som båda 

har rättsverkan i England96, kan meddelas. Om t.ex. Portugal följer GD:s tolkning av 

behörighetsregeln och antar extraterritoriell jurisdiktion samtidigt som England bestämmer sig 

för att handlägga frågan utifrån sin egen tolkning av exklusivitetsregeln, föreligger en risk att  två 

mot varandra konflikterande avgöranden meddelas. Vilket av dessa två skall då vara gällande?  

Troligtvis måste därför även den engelska domstolen, så länge GD inte ändrar sin tolkning av 

22(4), vackert vänta på att den första domstolen har avgjort sin behörighet.  

 

En annan intressant fråga är vilken möjlighet övriga domstolar har att agera efter en bedömning 

av vilket behörighetsavgörande den första domstolen kommer att göra med hänsyn till den praxis 

som fastställts i den första domstolen. Om t.ex. den högsta instansen i Frankrike på ett tydligt sätt 

skulle ha vägrat extraterritoriell jurisdiktion i ett patentintrångsmål med motiveringen att 

svarandens hemvist inte var belägen i riket. Föreligger det då någon möjlighet för övriga 
 

93 Bogdan, Michael, The Brussels Jurisdiction and Enforcement Convention – an EC Court Casebook, s. 280, ( 
Overseas Union v New Hampshire INS. 1991 ECR-I-3317). 
94 Gregory Paul Turner v. Felix Fareed Ismael Grovit, 2004, mål C-159/02. 
95 Se rättsfallen Coin Controls och Fort Dodge. 
96 ”En i en medlemsstat meddelad dom gäller normalt utan vidare i övriga medlemsstater, även om domstolen 
felaktigt skulle ha funnit sig vara behörig”. Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-
Förordningen, s. 218. 
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domstolar att bortse från regeln om litispendens i ett patentintrångsmål där käranden yrkar att 

extraterritoriell jurisdiktion skall beviljas trots att svaranden inte har sin hemvist i Frankrike eller 

måste de, trots att det förestående behörighetsavgörandet med relativt stor säkerhet kan förutspås, 

invänta den franska domstolens behörighetsavgörande i ärendet? 

 

Svaret på den här frågan är mer osäker. Det som talar mot att litispendensregeln i det här fallet 

skall gälla är att det inte föreligger någon påtaglig risk att två konflikterande avgöranden 

meddelas om det redan på förhand är känt hur den första domstolen kommer att se på sin 

behörighet. Det som talar för att litispendensregeln även skall gälla i det här fallet är att det inte 

finns något uttryckligt lagstöd för att frångå regeln under givna förutsättningar samt att det alltid 

finns en risk att den första domstolen anser sig behörig att handlägga ett mål. Som tidigare 

nämnts gäller en medlemsstats dom i övriga medlemsstater även om domstolen felaktigt skulle ha 

funnit sig vara behörig. Båda lösningar har förespråkats.97

  

Artikel 28 rör fall då käromål som har samband med varandra är väckta vid domstolar i olika 

medlemsstater och målen prövas i första instans. Regeln är subsidiär i förhållande till 

litispendensregeln i artikel 27 och kan bli tillämplig endast om det brister i något av de där 

föreskrivna kraven på objektiv och subjektiv identitet.98 Varje domstol utom den vid vilken talan 

först väcktes får då låta handläggningen av målet vila eller under vissa omständigheter avvisa 

talan. Bestämmelsen har samma allmänna syfte som litispendensregeln i artikel 27, nämligen att 

bidra till ”the proper administration of justice” genom att förebygga risker för motstridiga 

avgöranden inom förordningens område.99  Målen skall vara så förenade; ”att en gemensam 

handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av 

att käromålen prövas i olika rättegångar”. Denna begreppsbestämning har i GD givits en autonom 

och extensiv tolkning.100

 

Rättsföljden av konnexitet enligt artikel 28 är normalt att handläggningen i alla andra domstolar 

än där talan först väcktes får förklaras vilande. Regeln skiljer sig från vad som gäller vid 

litispendens då talan i en senare domstol måste förklaras vilande. Konnexitetsregeln skall beaktas 
 

97 Se bl.a. Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 218 och 
Storor, Susan, Europe: Disarming the Torpedo, IPWorld Magazine, September 2000. 
98 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s. 220. 
99 Pålsson, Lennart, Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 179. 
100 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 132. 
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av domstolen ex officio. Vid denna bedömning skall domstolen väga för- och nackdelar som 

kan vara förenade med ett sådant beslut. Vid beaktningen bör domstolen väga in bl.a. om 

domstolen i det konkurrerande målet kan väntas finna sig behörig att pröva målet, hur lång tid 

dess avgörande kan komma att dröja, vilken betydelse avgörandet i den första domstolen kan 

tänkas få samt hur brådskande det är att få det relaterade målet avgjort.101 En avvisning av målet 

kan inte beslutas av domstolen ex officio utan måste begäras av en av parterna. Viktigt att notera 

här är att artikel 28 inte själv utgör någon behörighetsregel och inte kan ge domstolen någon 

behörighet som den annars inte skulle ha.102  

 

4.6 Sammanfattning av behörighetsreglerna 

En intrångsmakare som vill initiera ett torpedförfarande har möjlighet att göra detta utifrån de 

behörighetsregler som nu beskrivits: 

 

Artikel 2: En talan kan alltid väckas vid domstolen i svarandens hemviststat. Detta gäller för alla 

patenttvister utom de som enligt artikel 22(4) till huvudsaken rör ett patents giltighet eller 

registrering. Är svaranden ett företag kan flera medlemsstaters domstolar i vissa fall vara 

samtidigt behöriga att handlägga en tvist med stöd av artikel 60. Käranden kan då välja vid vilken 

av dessa domstolar han vill väcka talan vid. Anses svaranden t.ex. genom sin verksamhet ha 

hemvist i ett land där handläggningstiden är väldigt lång, är den extraterritoriella behörigheten 

självklar denna domstol och därigenom kan den fördröjande effekten utnyttjas utan att något 

uppenbart forummissbruk föreligger. 

 

Artikel 5(3): Den extraterritoriella behörigheten för domstolen i orten där skadan 

(patentintrånget) uppkommer är dock betydligt mer osäker. GD har gett viss ledning i hur regeln 

bör tolkas, men det tycks dock fortfarande råda olika meningar om vad GD verkligen avsett med 

sitt avgörande i Shevill. Här blir därför den nationella tolkningen av regeln av betydelse i 

dagsläget. Saknas det ett klart nationellt avståndstagande från möjligheten att anta extraterritoriell 

jurisdiktion, blir det svårt för övriga länder att förutspå den nationella domstolens förväntade 

behörighetsavgörande, vilket gynnar torpedstrategins förutsättning att lyckas. Har t.ex. Belgien i 

 
101 Pålsson, Lennart, Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 181. 
102 Pålsson, Lennart, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel-I-Förordningen, s.222. 
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vissa fall medgivit extraterritoriell jurisdiktion utifrån 5(3), medan det har nekats i andra, blir 

det svårt för övriga medlemsstaters domstolar att avgöra om ett regelmissbruk föreligger eller 

inte. 

 

Artikel 6(1): Extraterritoriell jurisdiktion kan medges en domstol i någon av svarandens 

hemviststater under förutsättning att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan målen. För att 

ett torpedförfarande utifrån kumulationsregeln i 6(1) skall lyckas krävs att målet anhängiggörs en 

svarande med hemvist i staten med långsam handläggningstid. Hur starkt sambandet mellan 

tvisterna måste vara har inte preciserats, men troligen måste sambandet vara starkare än att de 

endast berör samma ursprungliga europapatent. 

 

Artikel 27 och 28: Regeln om litispendens måste enligt GD respekteras i samtliga fall då det inte 

föreligger en exklusiv behörighet för den andra domstolen att handlägga målet. En annan 

tolkning av exklusivitetsregeln i artikel 22(4) medför troligtvis inte att regeln om litispendens kan 

överträdas. Däremot är det osäkert hur det faktiskt förhåller sig då den väckta talan utgör ett 

uppenbart regelmissbruk samt risken för att motstridiga domar mer eller mindre eliminerats 

genom praxis.  

 

Både GD och de nationella domstolarna har genom sin rättspraxis i vissa fall begränsat och i 

andra fall utökat möjligheten att genomföra ett torpedförfarande, men utsikterna för strategin att 

lyckas blir i många fall slutligen beroende av den nationella domstolens tolkning av 

behörighetsreglerna och i vilken mån dessa kan medföra extraterritoriell jurisdiktion.  

 

Följande citat beskriver delvis orsaken till varför torpedstrategin är ett problem i Europa och 

varför Belgien på senare år har varit det populäraste målet för torpedstrategin: 

 

“In Belgium the Court stated expressly that in matters of patent infringement there does not exist 

an exclusive jurisdiction of the country where the patent was filed, therefore admitting the 

possibility of granting cross border injunctions.”103

 

 
103 Vincenzo, Jandoli, The Cross border injunction experience in Europe: a possible failure?, IIC No. 7-8/200. 
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Patentprocessföringen i Belgien har dessutom ansetts vara komplex och frustrerande bland 

annat p.g.a. en långsam handläggningstid och en okunnig expertis i patentmål.104

 

5. Torpedstrategin exemplifierad 

För att ge läsaren en konkret bild av hur torpedstrategin kan genomföras och för att ytterligare 

sammanfatta rättsläget vad avser de olika behörighetsreglerna i förordningen, följer nedan ett 

praktiskt exempel och en diskussion om hur de olika torpedförfaranden, som jag beskrev i 

inledningen till den här uppsatsen, skulle kunna se ut: 

 

Patenthavare A, med huvudkontor i Sverige, har ansökt hos EPO att ett patent skall beviljas i 

Tyskland, Frankrike, Sverige och Belgien. EPO har sedermera beviljat A:s ansökning och A har 

erhållit ett franskt, ett tyskt, ett svenskt och ett belgiskt europapatent. 

 

5.1 Torped I 

Intrångsmakare B med hemvist i Frankrike och med verksamhet i Tyskland, Belgien och Sverige 

finner det sannolikt att A kommer att stämma henne för patentintrång. B går därför till domstolen 

i Belgien, som i det här exemplet är känt för dess långsamma handläggningstider i patentmål, och 

väcker där talan om att A:s belgiska europapatent skall ogiltigförklaras parallellt med en negativ 

fastställelsetalan om att B inte skall anses göra intrång i A:s patent vare sig i Tyskland, Belgien, 

Frankrike eller Sverige. 

 

Oavsett den Belgiska domstolens behörighet i frågan, kommer övriga domstolar att vara 

förhindrade att ta upp en talan om samma sak p.g.a. regeln om litispendens i artikel 27(1), till 

dess att den Belgiska domstolen antingen fastställer eller nekar behörighet att handlägga frågan. 

Övriga domstolar är skyldiga att självmant vilandeförklara en väckt talan som rör samma sak som 

en pågående talan vid en annan domstol. I fallet Tatry105 fastslog GD att en negativ 

fastställelsetalan omfattade samma sak som en senare väckt fastställelsetalan, varför den senare 

 
104 Vandermeulen, Bruno, Cross-border patent litigation in Belgium: The next generation, Managing IP magazine, 
april 2005. 
105 The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" v. The owners of the ship "Maciej Rataj", 1994, 
ECR I-5439. 
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p.g.a. regeln om litispendens inte kunde handläggas samtidigt. Den subjektiva identiteten är 

uppfylld, dvs. det är samma parter i målet, samtidigt som den objektiva identiteten i respektive 

fall (frågan om ett intrång i ett patent har begåtts eller inte) hindrar svaranden från att väcka talan 

om patentintrång för både det tyska, belgiska, franska eller svenska patentet i det här fallet. 

 

GD:s tolkning i fallet Gasser106 bör kunna tolkas som att regeln om litispendens gäller även om 

det är uppenbart att den domstol där talan först väcktes saknar behörighet att handlägga målet. 

 

”Article 21 of the Brussels Convention must be interpreted as meaning that a court second seized 

whose jurisdiction has been claimed under an agreement conferring jurisdiction must 

nevertheless stay proceedings until the court first seized has declared that it has no 

jurisdiction.”107

 

I fallet Turner108 fastslog vidare GD att övriga domstolar inte får hindra eller utöva inflytande på 

den första domstolens behörighetsavgörande, vilket innebär att de först måste avvakta den första 

domstolens avgörande om behörighet innan den kan ta upp ett mål till handläggning, trots att ett 

uppenbart forummissbruk föreligger. 

 

”Konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av 

domar på privaträttens område…skall tolkas så att den utgör hinder för en domstol i en 

konventionsstat att förbjuda en part i ett vid domstolen anhängiggjort mål att väcka eller vidhålla 

en talan vid en domstol i en annan konventionsstat, även då denna part handlar i ond tro med 

avsikt att hindra handläggningen av det redan anhängiggjorda målet.”109

        

Är domstolens behörighet uppenbart ogrundad bör dock detta leda till ett relativt snabbt 

behörighetsavgörande från domstolen jämfört med om domstolens behörighet är osäker. Den 

optimala torpeden, som jag ser det, är således en talan som inte på förhand kan förväntas resultera 

i att domstolen anser sig obehörig att handlägga målet. 

 

 
106 Gasser, se not 95. 
107 Ibid. 
108 Turner, se not 98. 
109 Ibid. 
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Enligt artikel 22(4) i förordningen är den Belgiska domstolen exklusivt behörig att avgöra 

tvisten om det belgiska europapatentets giltighet, oavsett A:s hemvist. Den negativa intrångstalan 

omfattas inte av exklusivitetsregeln i 22(4), men kan ändå till den del den berör det belgiska 

patentet anses ha ett så nära samband med den ursprungliga talan att det är påkallat att handlägga 

denna i samma mål. Ett utslag i målet om det belgiska patentets giltighet kan få avgörande 

betydelse för den del av målet om patentintrång som rör det belgiska patentet, vilket motiverar att 

målen tas upp till gemensam handläggning.110  

 

Syftet med att först väcka en ogiltighetstalan i samband med en negativ fastställelsetalan om 

intrång är, som jag ser det, ett sätt att ”dölja” torpedförfarandet. Beslutar domstolen att avgöra sin 

behörighet genom en gemensam handläggning av målen drar den del av intrångstalan, som 

annars kanske hade blivit avvisat i ett tidigare stadium, nytta av att bli handlagd tillsammans med 

talan om ogiltighet, där behörigheten är uppenbar. 

 

Den Belgiska domstolens behörighet att handlägga intrångstalan kan i det här fallet hämtas från 

artikel 5(3); domstolen i staten för den skadegörande handlingen. Den del av intrångstalan som 

avser det belgiska europapatentet är direkt kopplad till den belgiska domstolens behörighet. Fråga 

blir dock om domstolen har behörighet att handlägga övriga intrångsmål. I vissa avgöranden har 

denna regel ansetts kunna föranleda extraterritoriell jurisdiktion då det finns ett tillräckligt starkt 

samband mellan målen111, med motiveringen att artikel 5(3) är menat att utgöra ett verkligt 

alternativ till domicilprincipen.112 Här blir därför den nationella domstolens tolkning av artikel 

5(3) samt konnexitetsfrågan avgörande för om det finns någon möjlighet att bevilja 

extraterritoriell jurisdiktion.  

 

P.g.a. att målen har ett nära samband med varandra och att oklarheter om domstolens faktiska 

behörighet utifrån artikel 5(3) råder, är det sannolikt att den belgiska domstolen i det aktuella 

fallet kommer att genomföra en ordentlig prövning av sin behörighet i frågan. Det är inte på 

förhand uppenbart att den belgiska domstolen efter en behörighetsbedömning kommer att finna 

sig icke behörig, varför övriga rättsinstanser kommer att få avvakta ett utslag från den belgiska 

 
110 Om målen handläggs separat skulle det kunna få till konsekvens att domstolen anser att intrång föreligger i ett 
första avgörande, medan ett senare avgörande skulle kunna komma att ogiltigförklara patentet helt och hållet.  
111 Biddle v Kampmann, se not 60. 
112 Pertegás Sender, Marta, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private 
international rules?, s.1. 
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domstolen. Under den förutsättningen att övriga domstolar tvingas avvakta ett 

behörighetsavgörande från den belgiska domstolen och att det inte är givet att den belgiska 

domstolen på förhand saknar behörighet, har torpedstrategin sannolikt lyckats. 

 

Är A en association, som det i de flesta fall handlar om, blir även frågan om bolagets hemvist 

intressant. Trots att bolaget inte har sitt säte eller huvudkontor i staten där torpedförfarandet 

inleds, kan en bedömning av företagets huvudsakliga verksamhet föranleda att bolaget skall anses 

ha hemvist även där. I DSM v. Orffa113 ansåg den nederländska domstolen att den belgiska 

domstolen kunde vara behörig att handlägga en negativ fastställelsetalan om intrång, trots att 

endast sex procent av svarandens omsättning härrörde från Belgien. Följaktligen 

vilandeförklarades målet i den nederländska domstolen i väntan på den belgiska domstolens 

behörighetsavgörande. Om A kan anses ha hemvist i Italien p.g.a. dess huvudsakliga verksamhet, 

föreligger sannolikt mycket starka skäl att anta att den italienska domstolen finner sig behörig att 

handlägga målet, med stöd av domicilprincipen i artikel 2.  

 

5.2 Torped II 

Svarandens hemvist och kumulationsregeln i artikel 6(1) kan också utnyttjas i ett 

torpedförfarande om rätt förutsättningar föreligger. En produkt omfattas sällan av endast ett 

patent utan innefattar ofta ett flertal patent av varierande bredd. Om intrångsmakaren således gör 

intrång i dels A:s patent men även ett italienskt bolags patent genom sin verksamhet, skulle A 

kunna väcka en liknande negativ fastställelsetalan mot båda bolagen i Italien med hänvisning till 

artikel 6(1). Även i det här scenariot blir konnexiteten mellan målen avgörande för domstolens 

behörighet. Rör frågan samma produkt eller förfarande finns det dock skäl att anta att en 

tillräckligt stark konnexitet föreligger mellan målen för att en kumulation skall kunna beviljas.114

 

5.3 Torped III 

I det fall A hinner stämma B för patentintrång innan torpedförfarandet har hunnit sättas i verket, 

återstår möjligheten för B att svara med en ogiltighetstalan av patenten. I vissa fall, beroende på 

vid vilken domstol som intrångsmålen handläggs (i det här fallet är det nog troligast att A 

 
113 DSM & Gist-Brocades v. Orffa & Novo-Nordisk, The Hague, September 29, 1999, I.E.R. 2000, 39.  
114 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 133. 
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kommer att stämma B i frankrike enligt domicilprincipen), låter domstolen med stöd av artikel 

28 intrångsmålet vila i väntan på ett giltighetsavgörande från den eller de domstolar som enligt 

16(1) har exklusiv behörighet att handlägga denna fråga. Här bör dock nämnas att en 

försvarsstrategi som går ut på att svaranden gör en ogiltighetsinvändning, inte alltid är lämplig då 

en intrångsmakare är stämd för flera intrång i olika länder. Det föreligger en risk att svaranden 

kan bli tvungen att föra flera parallella mål om både giltighet och intrång, vilket skulle kunna 

medföra avsevärda rättegångskostnader. Förfarandet är främst aktuellt om talan endast avser ett 

specifikt intrång eller om intrångsmakaren är en av flera svaranden.115  

 

Särskilt betydelsefull blir i det här sammanhanget den nationella domstolens ställningstagande i 

frågan om hur nära samband en intrångstalan skall anses ha med en ogiltighetstalan. Den 

engelska domstolen vägrade i rättsfallet Coin Control att anta extraterritoriell behörighet när det 

stod klart att svarandena skulle genstämma om ogiltighet, med hänvisning till att en intrångstalan 

var så nära sammankopplad med en ogiltighetstalan att endast de domstolar som hade behörighet 

att handlägga respektive ogiltighetstalan, skulle kunna handlägga talan om intrång.116 Det som 

var intressant i det här rättsfallet var att den ursprungliga talan endast omfattade intrång, som 

domstolen säkerligen hade ansett sig vara behörig att handlägga, men när det stod klart att 

svaranden skulle väcka ogiltighetstalan, valde domstolen att avsäga sig behörighet i målet. 

 

Artikel 25 i förordningen ger ett visst stöd till den brittiska domstolens förhållningssätt i frågan. 

Enligt denna bestämmelse skall en domstol självmant förklara sig obehörig att handlägga målet 

om talan huvudsakligen gäller en tvist som en annan domstol i en annan medlemsstat är exklusivt 

behörig att handlägga enligt artikel 22 i förordningen. I ovanstående fall får den brittiska 

domstolens val att neka behörighet anses ha varit frivilligt. Den ursprungliga talan berörde inte 

frågan om giltighet, varför den brittiska domstolen inte var skyldig att avvisa talan. Valet att inte 

ta upp talan om intrång får nog snarare härledas ur den möjlighet domstolen har att, enligt artikel 

28(2), neka behörighet i konnexiva mål då en part gör invändning om domstolens behörighet. 

 

Avgörandet i Coin Controls har uppfattats som relativt extremt117, men återspeglar ändå i viss 

mån den brittiska ställningen i frågan. Enligt brittisk praxis kan en person inte göra intrång i ett 

 
115 Se den till avsnitt 1.3.3 tillhörande illustrationen. 
116 Pålsson, Lennart, Domstols behörighet i mål om patentintrång: Festskrift till Ulf Bernitz, s. 133 
117 Ibid, s.133-134. 
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patent om inte giltigheten av patentet först har fastställts. Om frågan om ogiltighet har tagits 

upp inför domstolen, krävs således ett avgörande eller utlåtande om patentets giltighet innan 

domstolen dömer i en intrångsfråga.118 Ett mål om patentintrång kan därför komma att 

vilandeförklaras i väntan på ett avgörande om patentets giltighet eller till sin helhet hänskjutas till 

den domstol som har behörighet att avgöra behörighetsfrågan.119

 

Tyskland har i det här fallet tagit en helt annan ställning i frågan. Ett mål om patentintrång anses 

vara skiljt från frågan om patentets giltighet. Tyskland handlägger t.ex. alltid de två frågorna i 

separata mål och t.o.m. i separata domstolar, trots att målen i vissa fall har ett omedelbart 

samband med varandra. Om svaranden således väcker talan om ogiltighet till sitt försvar i ett mål 

om patentintrång kommer vanligtvis inte den Tyska domstolen att avvisa eller vilandeförklara 

målet om det inte är uppenbart att patentet är ogiltigt.120

 

Förutsättningen för att en dylik försvarsstrategi skall lyckas beror därför på vilken medlemsstat 

som handlägger intrångsmålet eftersom det är domstolen i den staten som avgör om målet skall 

vilandeförklaras eller inte p.g.a. att en ogiltighetstalan görs gällande. Det finns inget samband 

mellan en intrångstalan och en ogiltighetstalan som aktiverar litispendensregeln, utan 

vilandeförklaringen eller avvisningen sker med stöd av regeln om mål som har samband med 

varandra enligt artikel 28(4).  

 

6. Ekonomiska konsekvenser av Torpedstrategins förekomst 

Det allvarligaste problemet med torpedstrategin är kanske de ekonomiska effekterna den kan få i 

samhället. Förutom att begränsa möjligheten för patenthavaren att skydda sitt patent, vilket på 

sikt kan leda till att det ekonomiska värdet av patent i Europa urholkas121, kan förekomsten av 

torpedstrategin leda till ett ineffektivt agerande mellan inblandade parter vid en patenttvist. 

 

I vissa situationer är det optimala handlingsalternativet för en person beroende av hur en annan 

person väljer att agera. Interaktionen mellan de två parterna kan närmast liknas ett spel, där 

 
118 Vincenzo Jandoli, The cross border injunction experience in Europe: a possible failure? 
119 Ibid. 
120 Vincenzo Jandoli, The cross border injunction experience in Europe: a possible failure? 
121 Franzosi, Mario, Worldwide Patent Litigation and the Italian torpedo, EIPR, 1997, 7. 
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respektive part måste besluta sig för en handlingsstrategi.122 Spelteorin används för att förutspå 

hur två eller fler personer förväntas agera under vissa givna förutsättningar. Genom att analysera 

de båda parternas strategiska valmöjligheter kan man få en ganska klar bild om hur de två 

parterna förväntas interagera med varandra, under förutsättning att parterna agerar rationellt.  

 

Nedan följer en förenklad spelteoretisk analys av hur torpedstrategins förekomst påverkar hur två 

potentiella parter förväntas handla i en patentkonflikt. Jag vill genom att använda spelteorin i det 

här sammanhanget inte försöka klargöra någon absolut sanning om hur parterna kommer att agera 

i samtliga tvister, utan exemplet har snarare till syfte att visa hur ett rationellt beteende under 

rådande förutsättningar kan leda till ökade processekonomiska kostnader för samhället.  

 

6.1 En spelteoretisk analys av parternas förväntade agerande 

Det är ofta patenthavaren som, vid misstanke om patentintrång, har fördelen av det första 

handlingsalternativet. Det finns dock i allmänhet en strävan från patenthavaren att nå en 

förlikning med en intrångsmakare, eftersom detta både sparar tid och pengar jämfört med ett 

processuellt förfarande. Vanligtvis väljer därför en patenthavare att genom ett varningsbrev 

uppmärksamma intrångsmakaren om dennes intrång och uppmana honom att upphöra med sin 

verksamhet vid risk för stämning. I flera europeiska länder, däribland Sverige123, är det sedvanligt 

att man först uppmärksammar intrångsmakaren med ett varningsbrev. Genom ett dylikt 

förfarande förlorar dock patenthavaren fördelen av att kunna handla först och det blir istället 

intrångsmakaren som väljer vilket sätt han önskar gå vidare med frågan. Intrångsmakaren har i 

det här läget en välgrundad anledning att befara att patenthavaren kan komma att inleda ett 

processuellt förfarande, vilket skulle kunna motivera honom att inleda ett torpedförfarande. 

 

Nedan illustreras hur ett möjligt spelteoretiskt scenario skulle kunna se ut mellan en patenthavare 

och en identifierad intrångsmakare. Siffrorna har valts utefter de olika förväntade ekonomiska 

utfallen som valen av strategi leder till. Värdet på siffrorna är godtyckligt valda och saknar i sig 

relevans (5 kunde ha varit 10 och 10 kunde ha varit 20). Det är istället den inbördes relationen 

mellan siffrorna som blir viktig i förklaringsmodellen nedan. Siffrorna längst till höger visar 
 

122 Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law & Economics, third edition, 2000. 
123 ” Såväl de vägledande reglerna om god advokatsed som rättegångsbalkens regler medför att den advokat som för 
klients räkning vill väcka talan mot annan först måste förvissa sig om att saken är tvistig och att tvisten inte går att 
lösa godvilligt.”, Calissendorff, Axel, Varning för varningsbrev, Advokaten 2002. 
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resultatet av intrångsmakarens strategiska val, medan siffrorna till vänster visar motsvarande 

för patenthavaren. Möjligheten att starta ett torpedförfarande enligt Torped III har inte tagits 

hänsyn till i det här exemplet eftersom denna försvarsstrategi trots allt endast kan genomföras i 

begränsad utsträckning.124  

 

 
 

Det första valet ligger som sagt oftast i patenthavarens händer. Utifrån den information han har 

om intrångsmakaren har han att välja mellan att antingen inleda en process om patentintrång eller 

avvakta det processuella förfarandet och istället försöka nå en överenskommelse med 

intrångsmakaren. Samma strategiska valmöjligheter föreligger för intrångsmakaren i nästa skede. 

Följande utfall kan således bli aktuella: 

 

Patenthavaren inleder process: 

Under förutsättning att patenthavaren inleder ett processuellt förfarande mot intrångsmakaren 

kommer intrångsmakarens strategiska alternativ att bli av mindre betydelse. Intrångsmakaren kan 

själv inte inleda en intrångsprocess i fördröjande syfte eftersom reglerna om litispendens 

förhindrar denne från ett dylikt förfarande. Väljer patenthavaren att inleda en process mot 

intrångsmakaren och intrångsmakarens utsikter att få rätt i domstolen inte föranleder honom att 
                                                 
124 Se kapitel 5.3 för en närmare förklaring om vilka begränsningar som hindrar Torped III i vissa fall. 
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gå vidare med en process, blir det enda vettiga alternativet för intrångsmakaren att söka nå en 

överenskommelse med patenthavaren. Skillnaden i utfallet för intrångsmakarens strategiska val 

då patenthavaren har valt att inleda en process är de extra rättegångskostnader som 

intrångsmakaren sannolikt kommer att få bära om han väljer att, utan utsikter att vinna målet, 

fortsätta processen.  

 

Patenthavaren avvaktar och försöker medla: 

Om patenthavaren, som ofta sker, istället försöker förmå intrångsmakaren att upphöra med sin 

verksamhet genom att t.ex. skicka ett varningsbrev till denna, så får intrångsmakarens strategiska 

val stor betydelse. Valet för intrångsmakaren att gå med på patenthavarens krav eller försöka 

medla med denna blir antagligen ett mindre attraktivt alternativ än att inleda ett torpedförfarande. 

Till att börja med så har patenthavaren förhandlingsövertaget vid en eventuell medling. 

Patenthavaren vet att han har störst sannolikhet att få rätt vid en eventuell process och kommer 

sannolikt inte att tveka att inleda en sådan om hans krav inte uppfylls till lejonparten. Väljer 

däremot intrångsmakaren att inleda ett torpedförfarande kommer dennes förhandlingsstyrka att 

öka avsevärt. Intrångsmakaren kan vid ett lyckat torpedförfarande låsa patenthavarens 

processmöjligheter under en längre tid och eliminerar därmed patenthavarens 

förhandlingsövertag. 

 

Under förutsättning att de siffror jag har valt kan anses motsvara de ekonomiska utfallen av de 

olika strategivalen kommer Nashs ekvilibrium125 att hamna i att patenthavaren inleder en process 

och intrångsmakaren kommer att vilja medla i domstol. Det samhällsekonomiskt mest 

fördelaktiga alternativet är dock att båda parterna medlar konflikten utan ett processuellt 

förfarande eftersom detta besparar domstolarna både tid och pengar. Det processuella förfarandet 

bör ur ett processekonomiskt perspektiv alltid vara det sista alternativet mellan tvistande parter. 

 

 
125 Nashs ekvilibrium är resultatet av de strategikombinationer som är de mest rationella för parterna givet hur de 
förväntas handla i olika situationer. T.ex. under förutsättning att patenthavaren väljer att inleda en process är det mest 
rationella valet för intrångsmakaren att försöka medla och vet patenthavaren att intrångsmakaren kommer att inleda 
ett torpedförfarande då patenthavaren väljer att avvakta, är det mest rationella valet för patenthavaren att inte avvakta 
ett processuellt förfarande. Patenthavaren kommer således alltid att välja att starta process under givna 
förutsättningar, medan intrångsmakaren alltid kommer att avvakta/medla. 
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6.3 Slutsats 

I slutändan handlar det om en riskbedömning som patenthavaren måste göra av både sin egen 

verksamhet samt sin motparts. Finns det en möjlighet för intrångsmakaren att inleda ett 

torpedförfarande bör således patenthavaren inte försöka medla med denna innan han har startat en 

domstolsprocess. Det finns ett antal olika faktorer som kan påverka risken av att intrångsmakaren 

inleder ett torpedförfarande: 

 

a) Har patenthavaren flera parallella europapatent och är i sådana fall något av dessa registrerade 

i ett land med långsam handläggningstid? 

 

b) Hur omfattande är den internationella verksamheten? Finns det några omständigheter som talar 

för att företaget skall anses ha hemvist i fler än en medlemsstat? 

 

c) Hur brett är patentet och på vilket sätt begås intrånget? Omfattar produkten som 

intrångsmakaren tillverkar fler än ett patent? 

 

d) Hur förväntas intrångsmakaren svara på ett varningsbrev? Är det ett stort eller litet bolag? Är 

intrångsverksamheten företagets huvudsakliga försörjning? 

 

Samtliga omständigheter bör beaktas av patenthavaren i ett inledande skede för att avgöra på 

vilket sätt denne bör gå vidare i frågan. Ju fler av ovanstående frågor som kan besvaras jakande, 

desto större anledning får patenthavaren att hoppa över det initiala varningsförfarandet och 

istället direkt inleda ett processuellt förfarande mot intrångsmakaren.126

 

7. Rättsutvecklingen i Europa 

Trots att Tyskland, Nederländerna, England och inte minst Belgien länge har representerat olika 

tolkningar av den extraterritoriella jurisdiktionen utifrån förordningens behörighetsregler tycks de 

närma sig en gemensam uppfattning om hur reglerna bör tolkas. Den nederländska domstolen, 

som var den som först utvidgade tolkningen av kumulationsregeln i 6(1), har t.ex. genom 

 
126 Föreligger en risk att rätten kan gå förlorad, föreligger det i regel inte något krav enligt god advokatsed på att ett 
varningsbrev utfärdas eller medlingsförsök företas. 
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avgörandet i EGP v. Boston Scientific127, om än motvilligt, närmat sig den engelska 

uppfattningen om att en ogiltighetstalan och en intrångstalan har ett så nära samband med 

varandra att de inte bör separeras: 

 

“In EGP, the Court of Appeals at The Hague also found that infringement and validity are indeed 

inseparable, since infringement of an invalidated patent is not feasible… The Court of Appeals at 

The Hague made it clear that it did not applaud this result, but that it was of the opinion that an 

amendment of the Convention would be required to be able to achieve another result.”128

 

Praxis på både nationell nivå och europanivå har utvecklats mot ett restriktivt förtydligande av 

den extraterritoriella jurisdiktionen. Den belgiska domstolen, som länge har varit ett populärt mål 

för torpedstrategin, har nyligen i två uppmärksammade fall på senare år troligen begränsat 

möjligheten att genomföra ett lyckat torpedförfarande där. I båda fallen hade käranden väckt 

talan i Belgien om ogiltighet av det belgiska europapatentet kombinerat med en negativ 

fastställelsetalan för intrång i det belgiska såväl som övriga parallella europapatent.  

 

7.1 Röhm Enzyme – Torped I begränsas i Belgien 

I det första fallet år 2001, i Röhm Enzyme129, gjorde den belgiska förstainstansrätten en 

bedömning av den extraterritoriella jurisdiktionen för intrång i patent, en närmast identisk 

bedömning den i det engelska rättsfallet Coin Control från 1997. Domslutet stöder sig på 

exklusivitetsregeln i artikel 16(4) i Brysselkonventionen. Nedan följer en sammanfattning av den 

belgiska domstolens ställningstagande: 

 

“The court held that a claim for a declaration of non-infringement is so closely linked to the issue 

of the validity of a patent, that only the judge of the country where the issue of validity is at issue 

has jurisdiction to rule upon infringement…As soon as there is a connection between subject 

matter for which several courts have jurisdiction, one part of which a specific court has exclusive 

 
127 Expandable Grafts Partnership  v. Boston Scientific B.V., 1997, F.S.R. 660, 672. 
128 Van Engelen, Dick, Cross border patent litigation in the Netherlands, IPWorld Magazine, mars 2001. 
129 District Court Brussels, 12 May 2000, [2000] BIE 211, (Röhm Enzyme et al. v. DSM NV & BASF AG et al.). 
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jurisdiction, only the judge who has exclusive jurisdiction of that part has jurisdiction over the 

whole case.”130

 

Den belgiska domstolen begränsade sitt avgörande till att endast ge ledning i fall då det finns en 

samtidig ogiltighetstalan kopplad till intrångstalan, dvs. det måste finnas en konkurrerande 

exklusiv behörighet. I målet var ogiltighetstalan endast riktad till det belgiska europapatentet, 

varför det egentligen inte fanns någon konflikterande ogiltighetstalan i någon annan medlemsstat. 

Den belgiska domstolen har tidigare delat den allmänna uppfattningen om att en ogiltighetstalan 

måste utgöra huvudfrågan i en tvist för att exklusivitetsregeln i 16(4) skall bli tillämplig. Precis 

som den engelska domstolen gjorde i Coin control vände den belgiska domstolen på talan och 

satte ogiltighetstalan i första rum. 

 

Eftersom talan om intrång inte var begränsad till Belgien utan även täckte övriga länder som 

europapatentet riktade sig till, ansåg domstolen att inte heller talan om ogiltighet skulle anses 

vara nationellt begränsad, trots att den senare talan endast var designerad det belgiska 

europapatentet. Extraterritoriell jurisdiktion kunde, enligt domstolen, endast beviljas i de fall 

käranden uttryckligen inte bestrider patentets giltighet. Att käranden inte hade väckt 

ogiltighetstalan i övriga medlemsstater, uppfattade domstolen därför som ett tydligt tecken på att 

ett försök till ”forummissbruk” förelåg. I rättsfallet uppmärksammade den belgiska domstolen 

uttryckligen målet med den belgiska torpeden och ansåg att käranden i föreliggande fall förde sin 

talan i ett uppenbart syfte att fördröja rättsskipningen.131 Förmodligen gjordes uttalandet i syfte 

att avskräcka framtida försök att utnyttja det belgiska rättssystemet i ett torpedförfarande 

 

7.2 Roche – Torpedstrategi II begränsas i Belgien 

Trots den tillsynes generella möjligheten att applicera avgörandet i Röhm Enzyme i Belgien, kom 

en månad senare ett nytt avgörande i den belgiska domstolen som begränsade möjligheten att 

genomföra ett torpedförfarande med hjälp av det belgiska rättssystemet, men på helt skilda 

grunder från Röhm Enzyme. I Roche132 förde käranden talan mot både ett belgiskt och ett 

 
130 Storor, Susan, Europe: Disarming the Torpedo, IPWorld Magazine, September 2000. 
131 Ibid. 
132 District Court Brussels, 8 June 2000, [2000] BIE 335, [2000], IER 232 (NV Roche et al. v. Wellcome Foundation 
et al.) 
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utländskt företag. Käranden argumenterade att den belgiska domstolen i det här fallet var 

behörig utifrån kumulationsregeln i 6(1) alternativt med stöd av orten för skadans uppkomst 

enligt 5(3). 

“Article 6.1 cannot be invoked where it appears that proceedings have been instituted with the 

sole object of ousting the jurisdiction of the courts of the state in which a defendant is domiciled. 

Glaxo Wellcome Belgium has nothing to do with the instant case and had only been joined to 

enable Roche to start proceedings in Belgium. Further there is no connection between the claims 

made against each of the defendants as a European patent is a bundle of national patents, 

infringement of which is to be judged in accordance with the relevant national laws.”133  

Vidare ansåg den belgiska domstolen att en talan som avsåg en negativ fastställelsetalan för en 

ännu icke uppkommen skada inte medför behörighet enligt artikel 5(3) i Brysselkonventionen. 

Avgörandet i den här delen av fallet måste dock ges begränsad praxisverkan med anledning av 

det förtydligande som genomfördes av samma regel i Bryssel-I-förordningen.134

 

I ovanstående fall var ”regel missbruket” så uppenbart att domstolen uttryckligen kunde uttala 

detta. I Roche hade det belgiska företaget ingen koppling till den talan som fördes mot det 

utländska företaget och det var uppenbart att den förra omfattades av talan endast för att göra den 

belgiska domstolen behörig i frågan:  

 

“…it was not the owner of the patent, had not obtained a license of the patent, did not trade in 

any products based on the patent and did not compete with the plaintiff's products in respect of 

which the declaration for non-infringement was claimed.”135

 

Det finns dock anledning att vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av dessa 

avgöranden. Det torde stå klart att torpedförfaranden som utgör helt uppenbara missbruk har 

begränsats i Belgien genom dessa två avgöranden, men det är samtidigt svårt att förutspå vilken 

betydelse avgörandet i Roche får på ett bättre förklätt torpedförfarande dvs. där missbruket inte är 

uppenbart. Speciellt bör man ställa sig frågan om avgörandet i Röhm Enzyme överhuvudtaget kan 

 
133 Ibid. 
134 Märk tillägget “…eller kan inträffa” i regelns nuvarande lydelse. Se även diskussionen därom i kap. 4.2. 
135 District Court Brussels, 8 June 2000, [2000] BIE 335, [2000], IER 232 (NV Roche et al. v. Wellcome Foundation 
et al.). 
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tillmätas någon större betydelse förutom som en fingervisning om den belgiska domstolens 

framtida mer restriktiva förhållningssätt, med tanke på att avgörandet kommer från den belgiska 

förstainstansrätten, att ingen hänsyn togs till detta avgörande i Roche och att avgörandet faktiskt 

står i konflikt med GD:s ursprungliga tolkning av 16(4) i Dujinstee. 

 

Utvecklingen av det belgiska rättssystemets förhållande till den ”belgiska torpeden” gynnar 

onekligen patenthavare, eftersom det nu verkar ha blivit mycket svårare att initiera ett 

torpedförfarande där, samtidigt som vissa medlemsstater, medvetande om det belgiska 

förhållningssättet, kan antas bortse från regeln om litispendens vid fler tillfällen då den belgiska 

domstolen utifrån ovanstående avgöranden kan förväntas finna sig icke behörig att anta 

extraterritoriell jurisdiktion.  

 

7.3 Rättsfall från GD 

Den 16:e september 2004 kom så ett mycket intressant förhandsyttrande från General Advokaten 

som kan få stor betydelse för det internationella patentprocessförfarandet i Europa, och därmed 

även torpedstrategin. Även om målet ännu inte är avgjort, är det mycket ovanligt att GD:s 

avgörande skiljer sig rent substantiellt från General Advokatens förhandsyttrande.136 Yttrandet 

gavs i målet GAT v. LuK137 i vilket den tyska domstolen i Düsseldorf begärt ledning från GD. 

 

I målet stämde ett företag i Tyskland ett annat företag i Tyskland inför den tyska patentdomstolen 

för intrång i ett patent registrerat i Frankrike. Eftersom ingen fråga om det franska patentets 

giltighet gjordes gällande, fann den tyska domstolen sig behörig att handlägga målet. I ett senare 

skede gjorde dock svaranden, i sitt försvar, en invändning om att det franska patentet skulle anses 

vara ogiltigt. Den tyska domstolen gick trots det vidare med målet om intrång under 

presumtionen att patentet var giltigt. Den tyska appellationsdomstolen ställde sig dock tveksam 

till om jurisdiktion verkligen förelåg den tyska förstainstansrätten att överhuvudtaget pröva 

frågan om ogiltighet. 

 

 
136 Norton Rose, International Patent Litigation Briefing, April 2005, s. 8. 
137 Gesellschaft für Antriebstechnik mbH (GAT) v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK), mål C-
4/03. 
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I sitt yttrande gav General Advokaten svar på tre möjliga tolkningar av artikel 16(4) 

(nuvarande artikel 22(4) i förordningen): 

 

1. Restriktiv tolkning: Att exklusivitetsregeln i 16(4) endast omfattar ett mål som enbart 

berör giltighetsfrågan av ett patent, dvs. ett mål som berör både en fråga om intrång och 

en fråga om patent inte omfattas av exklusivitetsregeln. General Advokaten ansåg att även 

om denna tolkning i och för sig stämde med en strikt grammatisk tolkning av texten, 

skulle en sådan regeltolkning leda till att en part skulle kunna föra talan om ett utländskt 

patents giltighet i en inhemsk domstol, varför denna tolkning avfärdades. 

 

2. Extensiv tolkning: Att exklusivitetsregeln i 16(4) omfattar både intrång och ogiltighet, 

eftersom det finns ett uppenbart samband mellan de två frågorna. Även denna tolkning 

avfärdades av General Advokaten eftersom den inte låg i linje med den tolkning som GD 

fastställt i sin praxis138. 

 

3. ”Medel” tolkning: Att den exklusiva jurisdiktionen i 16(4) omfattar alla mål som berör 

frågan om ett patents giltighet, oavsett i vilket skede och omfattning som frågan om 

patentets giltighet görs gällande. Denna tolkning av exklusivitetsregeln ansåg General 

Advokaten vara den mest lämpliga tolkningen eftersom den skulle motverka att 

giltighetsfrågan avgörs av en utländsk medlemsstat, samtidigt som mål som endast berör 

patentintrång kan avgöras utifrån konventionens/förordningens allmänna 

behörighetsregler. 

 

Som synes ligger General Advokatens yttrande helt i linje med den senaste rättsutvecklingen i 

Belgien och den redan långt tidigare brittiska tolkningen av exklusivitetsregeln i 16(4).139

 

Om General Advokatens tolkning bekräftas av GD kommer avgörandet antagligen att få mycket 

stora effekter på den europeiska patentprocessrätten. Den kanske mest intressanta effekten 

kommer att märkas på tillämpligheten av regeln om litispendens. General Advokatens tolkning av 

exklusivitetsregeln i 16(4) innebär att så fort en ogiltighetstalan görs gällande i ett patentmål, 

behöver övriga domstolar, med stöd av artikel 35 i förordningen, inte längre avvakta den första 
 

138 Se Dujinstee, intrång omfattas inte per se av exklusivitetsregeln i 16(4). 
139 Se ovan kap 7.1-7.2 Roche och Röhm. 
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domstolens behörighetsavgörande i frågan, vilket skulle innebära ett hårt slag mot 

torpedstrategins framtidsutsikter. 

 

Samtidigt som avgörandet kan uppfattas som välkomnat utifrån patenthavarnas perspektiv, 

kommer den tolkning som General Advokaten förespråkar leda till en fragmentering av processer 

istället för att som det står skrivet i målet med domstolssamarbetet: verka för att effektivisera 

rättsskipningen i Europa. 

 

8. Torpedstrategins framtidsutsikter 

Som synes riskerar torpedstrategin framöver att bli begränsad både p.g.a. nationell och europeisk 

rättsutveckling, men det kommer endast att handla om de fall då en negativ fastställelsetalan har 

kombinerats med en ogiltighetstalan av patentet. Så länge en talan om ogiltighet inte görs 

gällande tycks det dock inte finnas några särskilda begränsningar för torpedstrategins 

genomförande, förutom att det nu föreligger ett starkare krav på konnexitet mellan 

patentintrångsmål i Belgien för att kumulationsregeln i artikel 6(1) skall kunna medföra 

extraterritoriell jurisdiktion. Frågan är dock i hur stor utsträckning ett torpedförfarande kan 

genomföras utan att frågan om ogiltighet väcks och vilka utsikter ett sådant förfarande har att 

lyckas. 

 

En ogiltighetstalan utgör ofta en central del av försvaret vid en tvist om intrång i ett patent. En 

part som anklagas för patentintrång gör ofta gällande att patentet är ogiltigt med hänvisning till 

att patentet i fråga är för omfattande och för brett för att det skall kunna anses vara giltigt. Genom 

denna argumentation hoppas intrångsmakaren att patenthavaren, i sitt försvar mot dessa 

anklagelser, blir tvungen att begränsa sitt anspråk på patentets omfattning till så stor del att frågan 

om intrång inte längre faller under patentets skyddsomfång.140  

 

På samma sätt som en ogiltighetstalan är en central del i intrångsmakarens försvar i själva 

sakfrågan, är den ofta en central del även för behörighetsfrågan. Eftersom en ogiltighetstalan är 

exklusivt anhörig domstolen i det land där patentet skyddas blir frågan om behörighet i dessa fall 

ostridig. En ogiltighetstalan har därför tidigare kunnat användas för att ”förankra” ett processuellt 

 
140 Norton & Rose, Patent Litigation Briefing 2005, s.1. 
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förfarande i en viss medlemsstat, för att sedan byggas på med en negativ fastställelsetalan om 

intrång i parallella motsvarigheter till det inhemska patentet, antingen med stöd av artikel 5(3) 

eller med stöd av artikel 6(1).141 Även om behörighetsfrågan i den senare frågan är tveksam, 

innebär en kumulation av frågorna att övriga medlemsstater trots detta blir förhindrade att ta upp 

en senare väckt talan om intrång.  

 

 
Möjligheten att initiera ett torpedförfarande i Belgien med stöd av en ogiltighetstalan tycks ha 

eliminerats helt genom rättsfallet Röhm Enzyme och kan mycket väl komma att elimineras i 

resten av Europa också, beroende på GD:s slutliga ställningstagande i GAT v. LuK. Kan man inte 

längre använda en ogiltighetstalan i torpedstrategin måste man troligen ha ett bättre stöd för 

extraterritoriell behörighet i frågan än man tidigare behövt, konnexiteten mellan målen måste 

antagligen motiveras bättre. Rättsutvecklingen på området har således begränsat möjligheten att 

genomföra uppenbart ogrundade torpedstrategier samtidigt som den part som initierar 

torpedförfarandet måste vara beredd på att avstå från att ta upp frågan om patentets giltighet om 

han vill handlägga ärendet i ett och samma domstolsförfarande. En ogiltighetstalan och en 

gemensam handläggning verkar av allt att döma bli oförenliga framöver. 

 

                                                 
141 Se Torped I i kap. 1.3.1 och 5.1. 
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9. Avslutande reflektioner 

GD väntas komma med ett avgörande som på många sätt begränsar möjligheten att iscensätta ett 

torpedförfarande. Så fort en fråga om ett patents giltighet görs gällande i ett mål, måste 

domstolen hänskjuta ärendet till den domstol som enligt exklusivitetsregeln i 22(4) är behörig att 

avgöra giltighetsfrågan. Tittar man på hur den belgiska domstolen resonerade i fallet Röhm 

Enzyme, står det klart att en ogiltighetstalan av ett europapatent skall anses omfatta även samtliga 

parallella europapatent. Samtidigt är det svårt att som svaranden kunna försvara sig mot 

anklagelser om patentintrång utan att beröra frågan om patentets giltighet och omfattning. 

Konsekvensen av General Advokatens yttrande kan därför förväntas bli att ytterst få patenttvister 

kommer att kunna avgöras utanför skyddslandets domstol och det är för mig tveksamt om en 

utveckling åt det hållet är i rätt riktning. 

 

Samtidigt som ett avgörande i GAT v. LuK förväntas begränsa möjligheten för en potentiell 

intrångsmakare att genomföra ett torpedförfarande, begränsas även möjligheten för patenthavaren 

att få saken avgjord i en och samma process. Om t.ex. en patenthavare som innehar flera 

parallella europapatent enligt 6(1) söker kumulera samtliga intrångsmål till gemensam 

handläggning vid domstolen i någon av svarandens medlemsstater, räcker det med att någon av 

svaranden tar upp frågan om ogiltighet för att målet skall fragmenteras. Det kan tänkas ligga i 

svarandens intresse att få frågan avgjord på ”hemmaplan”.  Att hävda att patentet skall anses vara 

ogiltighet är, som jag tidigare beskrivit, dessutom ofta en central del i svarandens försvar mot en 

anklagan om intrång.  

 

Så även om General Advokatens tolkning av 16(4) på ett sätt leder till ökad rättssäkerhet, finns 

det samtidigt en överhängande risk att denna tolkning leder till en processekonomisk härdsmälta.  

 

Den tolkningslinje som General Advokaten har förespråkat står i direkt motsats till själva syftet 

med det privaträttsliga domstolssamarbetet. Kanske inte till den del som avser att motverka att 

motstridiga domar meddelas utifrån samma grunder i Europa, men väl syftet med att introducera 

en snabb och effektiv processföring inom samarbetet.  

 

Processföring är i regel ett väldigt kostsamt nöje. Kan man bibehålla samma rättssäkerhet, men 

genom färre processer och kortare handläggningstid är detta att föredra. Inte minst p.g.a. risken 
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för att oförenliga domar meddelas på samma grunder. Patent är idag dock nationellt reglerade 

rättigheter och bör således kanske leda till skilda, och ibland t.o.m. motstridiga avgöranden. Att 

processföringen i patentmål fragmenteras är, i avsaknaden av ett harmoniseringsarbete inom 

patenträtten i Europa, snarare kanske skall ses som ett steg mot ökad rättssäkerhet istället för ett 

steg ifrån effektiv rättsskipning. Att patenttvister nästan enbart kan avgöras i det land där patentet 

skyddas gör att den domstol som rättsligt ligger närmast tvisten också blir den domstol som 

handlägger densamma, eftersom ett intrång i ett patent endast kan begås i den stat där patentet är 

registrerat. Men detta sker trots allt på bekostnad av ett mindre effektivt rättsskipningssystem i 

Europa. 

 

Frågan är om fördelarna med en fragmenterad processföring i patenttvister uppväger nackdelarna. 

Torpedstrategin är onekligen ett problem som på lång sikt kan hota patentets ekonomiska värde i 

Europa. Ett patents värde förutsätter möjligheten att kunna hindra andra från att göra intrång i den 

patenterade lösningen. Samtidigt kan förekomsten av torpedstrategin, som tidigare visats i den 

här uppsatsen, leda till ett ineffektivt agerande från inblandade parter redan vid det inledande 

skedet till en tvist. Istället för att först försöka lösa en tvist innan domstolens resurser tas i 

anspråk, kan förekomsten av torpedstrategin leda till att en process startas i ärenden där parterna i 

många fall säkerligen hade kunnat lösa tvisten på egen hand. 

 

Men det finns samtidigt fall då en kumulerad rättsprocess ligger i både parternas och samhällets (i 

det här fallet EU:s) intresse. Om vi återigen tar exemplet med patenthavaren A som innehar flera 

parallella europapatent och intrångsmakaren B, med hemvist i Frankrike, som gör intrång i två 

eller fler av A:s patent.142 Låt oss nu anta att B uppskattar att hon har en relativt stor chans att få 

rätt i sak och att det inte föreligger någon anledning för henne att initiera ett torpedförfarande. A 

stämmer således B vid fransk domstol, i enlighet med domicilprincipen, för patentintrång i både 

det franska patentet och de utländska patenten. 

 

Det ligger nu i båda parternas intresse att begränsa eventuella rättegångskostnader. Men för att 

rättegångskostnaderna skall hållas nere krävs det att B gör avkall på att göra gällande frågan om 

patentens giltighet. Bestrider B patentens giltighet fragmenteras processen och 

 
139 Se exempel i kap. 5.
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rättegångskostnaderna skjuter i höjden. Avstår däremot B från att bestrida patentens giltighet 

försämras hennes möjligheter att vinna målet. 

 

Det finns ett behov av en effektiv rättstillämpning av patent i Europa. Utvecklingen blir ohållbar 

om man som i EU har ett harmoniserande arbete för att upprätta en gemensam ekonomisk 

marknad samtidigt som man decentraliserar den privata processrätten. Patenthavare söker ofta 

patent i flera länder samtidigt. Under 2003 inkom 162 200 patentansökningar till EPO vilket 

ledde till 60 000 registrerade europapatent, en ökning av registrerade europapatent med 27 % från 

2002.143

 

Centraliserad patentdomstol 

Det blir uppenbart att problemet med torpedstrategin inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt 

utifrån nuvarande system. Mr. Justice Laddie i den engelska domstolen sammanfattade rättsläget 

som följande: 

 

”A less sensible system could not have been dreamt up by Kafka. It does not meet the legitimate 

needs of patent holders and potential infringers within EPC countries and simply proliferates 

pre-emptive litigation. The fact that there is a difference of opinion between the courts in various 

countries as to the effect of the Brussels Convention has not caused the problem, but it has 

exacerbated it. The sooner that difference is resolved by the ECJ the better.”144  

 

Begränsar man å ena sidan möjligheten att centralisera patenttvister vid en domstol, innebär det 

en kostnad i form av en högre rättegångskostnader för inblandade parter och en högre belastning 

på det europeiska domstolsväsendet. Utvidgar man å andra sidan möjligheten att samla 

patenttvister vid en och samma domstol, riskerar man genom förekomsten av torpedstrategin att 

urholka det ekonomiska värdet av patent i Europa samtidigt som det leder till ett ineffektivt 

beteende hos de inblandade parterna. 

 

En lösning som innebär att det belgiska och italienska domstolsförfarandet effektiviseras så att 

handläggningstiden där motsvarar den i övriga medlemsstater samtidigt som man fortsätter tillåta 

extraterritoriell jurisdiktion i patenttvister skulle endast vara en kortsiktig lösning på problemet. 
 

143 European Patent Office, Annual Report 2003. 
144 Sepracor Inc. V. Hoechst Marrison Roussel Ltd., 1999, F.S.R. at 352 (Nr. 14). 
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EU är fortfarande under utveckling och samarbetet utvidgas hela tiden med nya medlemsstater. 

Den senaste expansionen omfattade inte mindre än 10 nya östeuropeiska medlemsstater. Som 

medlemsstater i EU kommer dessa länder, med undantag för en viss övergångsperiod, successivt 

inkorporeras i det europeiska domstolssamarbetet. Det är inte helt osannolikt att någon av dessa 

med tiden kommer att bli ett nytt ”Belgien”. Det är knappast troligt, och säkerligen inte fordrat, 

att de nya medlemsstater kommer att kunna hantera domstolsärenden lika effektivt som deras 

grannar i väst. Särskilt inte om det blir en hög belastning på domstolen i dessa länder. 

 

Den lösning som länge diskuterats i EU är införandet av ett gemenskapspatent som skall vara ett 

enda patent med samma rättsverkningar i samtliga medlemsstater. Tanken är att 

gemenskapspatenten skall vara oberoende nationell rätt och att patenttvister angående såväl 

giltighet som intrång skall avgöras av en central domstol under GD. Ett gemensamt regelverk för 

gemenskapspatenten skall upprättas utifrån medlemsstaternas lagar och EPC.145

 

En centraliserad patentdomstol är enligt mig en naturlig lösning, både på problemet med 

torpedstrategin och på problemet med utvecklingen mot en fragmenterad patentprocess i Europa. 

Däremot kan man ställa sig frågan om gemenskapspatentet inte är behäftat med en del brister. 

Som alltid när man centraliserar beslutsfattande riskerar man att förlora flexibilitet. Ett 

gemenskapspatent kommer inte att kunna styras till att endast omfatta vissa medlemsstater, utan 

kommer ovillkorligen att omfatta samtliga medlemsstater inom EU. Kan en patenthavare endast 

utnyttja sitt patent i ett visst antal medlemsstater, p.g.a. till exempel en begränsad 

produktionskapacitet eller distributionssystem, kan den extra ”utvidgningen av patetentet” som 

erhålls genom gemenskapspatentet vara till nackdel för utvecklingen i EU. Självklart kan man 

framföra argumentet att patenthavaren genom licenser kan se till att patentet utnyttjas även i de 

medlemsstater där patenthavaren själv inte finner det lönsamt att saluföra sin produkt, men de 

transaktionskostnader som är förenade med att hitta en villig licenstagare i dessa medlemsstater 

gör att detta argument enligt mig inte håller i praktiken. Det jag vill säga här är att genom att 

erbjuda patenthavaren ett skydd som sträcker sig längre än vad denne är i behov av och kan 

utnyttja, kan leda till att utvecklingen hämmas.  

 

 
145 Countdown to the Community Patent? – Practicalities of the suggested system, Patent World, June 2004. 
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Det finns samtidigt en ambition inom EPC-samarbetet att centralisera 

patentprocessförfarandet.146 Tanken är att ett frivilligt tilläggsprotokoll skall skapa en överordnad 

patentdomstol, som kommer att agera som både första- och andrainstans vid patenttvister. 

Förstainstansdomstolen kommer enligt förslaget även att utgöras av regionala domstolar för att 

underlätta arbetsbördan för den centrala patentdomstolen. Anledningen till att protokollet är 

frivilligt är för att ratificeringen av protokollet inte skall kräva ett enhälligt beslut av 

medlemsstaterna i EPC. På så sätt undviker man det som i EU har visat sig vara en av de största 

anledningarna till att en central patentdomstol fortfarande inte har kunnat förverkligas. En ny 

processrätt utvecklas i samband med detta genom att kombinera det som anses vara de bästa 

huvuddragen i medlemsstaternas nationella system. Initiativet förväntas bli verklighet i slutet av 

2005.147

 

Det finns dock en del uppenbara problem med det förslag till centraliserad domstol som 

medlemsstaterna i EPC jobbar med. Det finns en känsla av att problemet ”lappas” ihop istället för 

att en grundlig omarbetning av hela systemet görs. Problem med jurisdiktionen kommer troligen 

att uppstå för den centrala domstolen i tvister som har anknytning till både medlemsstater som 

valt att inte ratificera protokollet och medlemsstater som har ratificerat detsamma. Även om detta 

skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt, finns fortfarande det kanske största problemet för 

initiativet kvar. Den Europeiska Kommissionen har ansett att medlemsstaterna i EU inte har 

befogenhet att sluta ett avtal som innebär en förskjutning av jurisdiktion till ett organ som inte 

hör till EU.148 Utan ett samarbete från EU:s medlemsstater kommer förslaget att urholkas 

väsentligt.   

 

Det verkar således ankomma på den Europeiska Unionen att ta sitt förnuft till fånga. Trots 

eventuella problem och brister som en central patentdomstol kan medföra, synes dessa vara 

närmast triviala i ljuset av de problem vi står inför med dagens system.  

 
146 EPO judge Willems, Jan, Cross border issues in patent-litigation in Europe-Reflections on the hypothetical cases, 
s.3. 
147 Ibid, s.3. 
148 EPO judge Willems, Jan, Cross border issues in patent-litigation in Europe-Reflections on the hypothetical cases, 
s.3. 
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Bilaga I: Relevanta regler i Bryssel-I-förordningen. 

OBS! Denna framställning av förordningen är inte fullständig utan syftar endast till att underlätta 
för läsaren. Endast de regler som berörs i uppsatsen har i denna framställning återgetts i sin 
helhet. 
 
Rådets förordning (EG) nr 44/2001 
av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område 
 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 
 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
 
KAPITEL I 
 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
Artikel 1 
 
1. Denna förordning är tillämplig på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol 
det är fråga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga 
frågor. 
 
2. Förordningen är inte tillämplig på 
 
a) fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, makars 
förmögenhetsförhållanden, arv och testamente, 
 
b) konkurs, ackord och liknande förfaranden, 
 
c) social trygghet, 
 
d) skiljeförfarande. 
 
3. I denna förordning avses med termen medlemsstat samtliga medlemsstater med undantag av 
Danmark. 
 
KAPITEL II 
 
DOMSTOLS BEHÖRIGHET 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Artikel 2 
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1. Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en 
medlemsstat väckas vid domstol i den medlemsstaten, oberoende av i vilken stat han har 
medborgarskap. 
 
2. För den som inte är medborgare i den medlemsstat där han har hemvist gäller samma 
bestämmelser om domstols behörighet som för statens egna medborgare. 
 
Särskilda behörighetsregler 
 
Artikel 5 
 
Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat 
 
3) om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan 
inträffade eller kan inträffa, 
 
Artikel 6 
 
Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan även väckas i följande fall: 
 
Om han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att 
det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och 
dom skall vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att 
käromålen prövas i olika rättegångar. 
 
Exklusiv behörighet 
 
Artikel 22 
 
Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet: 
 
4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande 
rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat där 
deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en 
gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum. 
 
Med förbehåll för den behörighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska 
patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973, skall domstolarna i varje 
medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behörighet vid talan som angår registreringen 
eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats för den staten. 
 
Prövning av behörighetsfrågan och av frågan huruvida målet kan tas upp 
 
Artikel 25 
 
Om talan som väcks vid en domstol i en medlemsstat gäller en tvist som huvudsakligen rör en 
fråga som en domstol i en annan medlemsstat är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 22, 
skall domstolen självmant förklara sig obehörig. 



 58
 
Litispendens och mål som har samband med varandra 
 
Artikel 27 
 
1. Om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma sak och målen gäller 
samma parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta 
handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först 
väckts är behörig. 
 
2. När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig, skall övriga 
domstolar självmant avvisa talan till förmån för den domstolen. 
 
Artikel 28 
 
1. Om käromål som har samband med varandra prövas vid domstolar i olika medlemsstater, får 
varje domstol utom den vid vilken talan först väckts låta handläggningen av målet vila. 
 
2. Om dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först väckts, 
också avvisa talan på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan först väckts är 
behörig att pröva de berörda käromålen och dess lag tillåter förening av dessa. 
 
3. Vid tillämpningen av denna artikel skall käromål anses ha samband med varandra om de är så 
förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar 
meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar. 
 
KAPITEL III 
 
ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET 
 
Erkännande 
 
Artikel 33 
 
1. En dom som har meddelats i en medlemsstat skall erkännas i de andra medlemsstaterna utan att 
något särskilt förfarande behöver anlitas. 
 
Artikel 35 
 
1. En dom skall vidare inte erkännas om den strider mot bestämmelserna i avsnitten 3, 4 och 6 i 
kapitel II, och inte heller i de fall som avses i artikel 72. 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Artikel 60 
 
1. Vid tillämpningen av denna förordning skall ett bolag eller annan juridisk person anses ha 
hemvist i orten för dess 
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a) stadgeenliga säte, eller 
 
b) b) huvudkontor, eller 
 
c) huvudsakliga verksamhet. 
 
2. Med stadgeenligt säte avses i Förenade kungariket och i Irland registered office, eller, om 
sådant saknas, orten för stiftandet (place of incorporation) eller, om sådan ort saknas, den ort 
enligt vars lagstiftning bildandet (formation) ägde rum. 
 
3. För att avgöra om en "trust" har hemvist i den medlemsstat där talan är väckt skall domstolen 
tillämpa sin egen internationella privaträtt. 
 
 


