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Innehaver av 
designrettigheter, inkludert 
flere knyttet til Wii

Nintendo

Produserer tilbehør som er 
kompatibelt med 
spillkonsollen Wii, og selger 
det  

(i) via egen nettside til 
forbrukere i Frankrike, 
Belgia og Luxembourg, og  

(ii) til datterselskapet, BigBen
GmbH

BigBen SA 

Selger varer produsert av 
BigBen SA via egen nettside 
til forbrukere i Tyskland og i 
Østerrike

BigBen GmbH
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RETTSKILDESITUASJONEN 
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EU Norge EU Norge 

Saker som faller inn 
under Lugano 

Saker som ikke faller 
inn under Lugano

Brussel-konvensjonen 
(1968)

Brussel I-
forordningen (2000)

Ny Brussel I-
forordning (2012)

Lugano-
konven-
sjonen (1988)

Lugano-
konven-
sjonen (2007)

Tvistemåls 
loven

Tvisteloven

Roma-konvensjonen 
(1980)

Roma II-forordningen 
(2007)
Roma I-forordningen 
(2008)

?
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JURISDIKSJONSSPØRSMÅLET
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ALMINNELIG VERNETING

«Med forbehold for hva som ellers måtte følge 
av reglene i konvensjonen her, skal personer 
med bosted i en konvensjonsstat uansett 
statsborgerskap saksøkes ved domstolene i 
bostedstaten.»
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ALMINNELIG VERNETING II

• Bygger på hensynet til saksøkte

• Andre hensyn kan tilsi andre løsninger

• Eks. C-24/16 og C-25/16 Nintendo/BigBen
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«En person som har bosted i en 
konvensjonsstat kan også saksøkes … 
om han er en av flere saksøkte, ved 
domstolene for det sted hvor en av de 
saksøkte har bosted, forutsatt at 
kravene er så nært forbundet at det er 
ønskelig å forene dem til felles 
behandling og til felles avgjørelse for 
å unngå risiko for uforenlige 
avgjørelser som en følge av separat 
behandling …»

KUMULASJONSVERNETING
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KUMULASJONSVERNETING II

•Tre vilkår: 

• Den saksøkte må ha bosted innenfor konvensjonsområdet

• Minst én av de andre saksøkte må ha bosted i konvensjonsstaten 
hvor saken anlegges

• Kravene må være nært knyttet til hverandre
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ALTERNATIVE VERNETING?

•Ingen særlig vernetingsregel for saker om krenkelse av 
immaterialrettigheter

•Men regler om alternative verneting for anvendelse så 
langt de passer

•Aktuell her: regelen om erstatningsverneting
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ERSTATNINGSVERNETING

«En person som har bosted i en konvensjonsstat, kan i en 
annen konvensjonsstat saksøkes … i saker om erstatning 
utenfor kontraktforhold, ved domstolen for det sted der 
skaden ble voldt eller oppsto, eller der dette kan komme til å 
skje …»
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LOVVALGSSPØRSMÅLET
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IRMA MIGNON … 

«loven i det land, hvortil [forholdet] har sin sterkeste 
tilknytning, eller hvor det nærmest hører hjemme»             
(Rt. 1923 II s. 58 Irma Mignon)
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… ELLER FASTERE LOVVALGSREGLER?

«En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en 
krenkelse av immaterielle rettigheter er underlagt retten i 
den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende.»
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• Justis- og
beredskapsdepartementet // 
Giuditta Cordero-Moss

• Levert 2. juni 2018

• Høringsfrist 18. januar 2019 (NIR 
skrev høringsuttalelse!)

• Foreslår lovfesting av lovvalgslov i 
tråd med regelverket i EU

UTREDNINGEN



Advokatfirmaet Schjødt AS

§ 19 KRENKELSE AV IMMATERIELLE 
RETTIGHETER 

«En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en 
krenkelse av immaterielle rettigheter er underlagt retten i 
den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende. 

En forpliktelse utenfor kontrakt som springer ut av en 
krenkelse av immaterielle rettigheter som beskyttes i EU-
retten, er underlagt EU-retten. De spørsmålene som ikke 
omfattes av EU-retten er underlagt retten i den staten der 
krenkelsen fant sted. 

Anvendelse av retten som utpekes etter denne paragrafen 
kan ikke bli påvirket gjennom partenes lovvalg etter § 26.» 
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LEX PROTECTIONIS

•Alminnelig anerkjent prinsipp

• Forenelig med territorialitetsprinsippet (Bern, Paris, TRIPS)

• Gjeldende lovvalgsrett i svært mange stater, også før Roma II

•Godt egnet i de aller fleste saker

•NIRs forslag om justering av ordlyden

• «retten i den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende»

• «loven i det land som eneretten gjøres gjeldende for»

•For lite fleksibilitet?
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RETTEN DER KRENKELSEN FANT STED

•Immaterialrettigheter som er beskyttet gjennom EU-
retten (EU-varemerker m.m.)

•Begrenset praktisk betydning i Norge
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INGEN PARTSAUTONOMI

• Tilsvarer løsningen i Roma II

• Fordeler/ulemper ved partsautonomi
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Takk for meg!                                                    
marn@schjodt.no


