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SAMMANFATTNING 
 

Horisontell spontanharmonisering innebär att det uppkommer en harmonisering i 

medlemsstaternas rättsordningar utan föregående förordning, direktiv eller annat bin-

dande beslut från EU. Anpassningen grundar sig på en annan medlemsstats beslut och 

på grund av lojalitetsprincipen inom EU, måste övriga medlemsstater agera i enlighet 

med det beslutet.  

 

Eftersom Bryssel Ia-förordningens verkningar påminner om de anpassningar av med-

lemsstaternas rättsordningar som uppstår till följd av horisontell spontanharmonise-

ring, har uppsatsen fokuserats på att närmare klargöra relationen mellan dessa två in-

stitut. Resultatet visar att horisontell spontanharmonisering med fördel kan betraktas 

som ett komplement till Bryssel Ia-förordningens regler.  

 

Vidare har uppsatsen fokuserats på att utröna skillnaderna mellan det unionsrättsliga- 

och det amerikanska domstolssystemet för att fastställa varför horisontell spontan-

harmonisering uppstår i EU:s system men inte i USA:s.  

 

Uppsatsen är författad utifrån en rättsdogmatisk metod med viss påverkan av EU-

rättsliga metoder, framför allt den teleologiska tolkningsmetoden. Materialet har noga 

valts ut för att ge utredningen i uppsatsen den djupgående grund som har varit påkal-

lad för att besvara de uppställda frågeställningarna.   
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1 INLEDNING   

1.1 BAKGRUND 
När en rättsgemenskap som EU utvecklas genom vertikal integration är det inte möj-

ligt att identifiera ett stopp för utvecklingen av den överstatliga rättsordningen. Alla 

delar, det vill säga materiellt, processuellt, sanktioner och dylikt, hänger samman. Att 

inte kunna identifiera ett stopp för rättsutvecklingen är ett mindre problem i en fede-

ration som USA. Eftersom det amerikanska domstolssystemet är uppdelat i två paral-

lella rättsordningar, federal law som gäller generellt i alla delstater och state law som 

skiljer sig beroende på delstat, saknas det ett behov för en sammankoppling mellan 

domstolarna som är lika långtgående som sammankopplingen mellan domstolarna i 

EU:s domstolssystem.  

 

Horisontell spontanharmonisering är en mekanism i integrationen i EU:s domstolssy-

stem. Detta innebär att även om unionen inte har reglerat en fråga följer det av främst 

lojalitetsplikten i artikel 4(3) FEUF att medlemsstaterna tvingas anpassa dess rätts-

skipning ”horisontellt”. I rättsfallet Nokia Corp. v Joacim Wärdell1 fastställer EU-

domstolen att Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om ge-

menskapsvarumärken2 kräver likvärdiga åtgärder för att säkerställa att ett förbudsbe-

slut efterlevs, vilket resulterar i att övriga medlemsstater måste anpassa sina rättsord-

ningar. Med andra ord sker det en spontanharmonisering av medlemsstaternas rätts-

ordningar.  

 

Frågan blir då vad som bör anses som likvärdiga åtgärder och om ett sådant krav i 

ljuset av lojalitetsprincipen kan innebära åtaganden utöver vad som framgår av EU:s 

lagstiftningsakter på den internationella privaträttens områden, främst Bryssel Ia-

förordningen och IPRED-direktivet. 

 

I DHL Express France SAS v. Chronopost SA3 tillerkännande EU-domstolen den 

franska CTM-domstolens avgörande rättsverkan inom hela unionen. EU-domstolen 

motiverade det med att syftet med gemenskapsvarumärken annars skulle gå förlorat. 

                                                
1 Dom Nokia Corp/Joacim Wärdell (C- 316/05, EU:C:2006:480) (fortsättningsvis kallat Nokia-fallet). 
2 Härefter: varumärkesförordningen/VMF.  
3 Dom Chronopost (C-235/09, EU:C:2011:238 (fortsättningsvis kallat Chronopost-fallet). 
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Det fick effekten att övriga medlemsstater måste acceptera CTM-domstolens avgö-

rande, vilket i sin tur innebär att man befinner sig inom ett område som formellt lig-

ger utanför Bryssel Ia-förordningens omfattning.  

 

Ytterligare en fråga som uppstår är huruvida kravet på medlemsstaterna att anpassa 

sina rättsordningar utgör något mer än vad som krävs i ett federalt system. Skapar 

EU:s domstolssystem en rättsgemenskap där medlemsstaterna faktiskt tvingas an-

passa sina system mer än vad som krävs av delstaterna i en federation som USA? 

 

Detta arbete kommer bland annat visa att horisontell spontanharmonisering med för-

del kan betraktas som ett komplement till Bryssel Ia-förordningens regler. Vidare 

kommer arbetet visa att det unionsrättsliga domstolssystemet medför en integration 

som innebär att de unionsrättsliga domstolarna är mer beroende av varandra, medan 

det amerikanska domstolssystemet präglas av självständighet. Detta resulterar i sin 

tur att medlemsstaterna måste anpassa sina system mer än vad som krävs av delsta-

terna i det amerikanska domstolssystemet.  

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Det primära syftet med förevarande juridiska analys är att kritiskt granska om hori-

sontell spontanharmonisering går utöver reglerna i Bryssel Ia-förordningen. Varu-

märkesförordningen tvingar fram en horisontell spontanharmonisering när förord-

ningen lämnar det öppet för CTM-domstolarna att med hjälp av nationell rätt avgöra 

förordningens materiella innehåll4. Eftersom medlemsstaterna lojalt måste verka för 

att EU-rätten får fullt genomslag i de nationella rättsordningarna, leder detta till att 

medlemsstaterna måste anpassa sina rättsordningar efter övriga medlemsstater, vilket 

är något annat än reglerna i Bryssel Ia-förordningen.  

 

Vidare syftar uppsatsen till att fastställa anledningen till varför en normgivningsmek-

anism som horisontell spontanharmonisering kan få fäste i det unionsrättsliga dom-

stolssystemet men inte i det amerikanska. Det kommer ske som ett komparativ inslag 

i uppsatsens senare del. En komparation mellan dessa domstolssystem tillåter att 

närmare utforska relationen som råder mellan de ”högsta domstolarna”, de federala 

                                                
4 Artikel 102 VMF. 
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domstolarna och EU-domstolen, samt de ”lägre” delstatliga domstolarna och de nat-

ionella domstolarna.  

 

I uppsatsen kommer följande två huvudfrågeställningar att besvaras: 

• Innebär horisontell spontanharmonisering något mer än samordningen av rätts-

skipningen enligt Bryssel Ia-förordningen?  

• Medför den integrerade unionsrättsliga domstolssystemet en integration utöver 

samordningen inom en federation likt USA? 

 

Huvudfrågeställningarna har brutits ned i fyra delfrågor:  

−	 Vad innebär det att en domstols avgörande ska gälla i alla medlemsstater enligt 

artikel 98 VMF? 

−	 Vad är innebörden av ”likvärdiga åtgärder” i artikel 102 VMF? 

−	 Hur skiljer sig förutsättningarna för horisontell spontanharmonisering mellan 

EU:s vertikala domstolssystem och USA:s parallella system? 

−	 Tjänar full faith and credit-klausulen samma funktion som Bryssel Ia-

förordningens regler om erkännande?  

1.3 METOD OCH MATERIAL 

Uppsatsens är författad med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden med viss 

påverkan av en EU-rättslig metod, den teleologiska tolkningsmetoden. Därutöver an-

vänds en komparativ metod för att analysera uppsatsens komparativa inslag.   

 

Den rättsdogmatiska metoden anses vara den arbetsmetod som är den allmänt er-

kända rättsvetenskapliga metoden.5 Bilden av rättsdogmatiken är dock inte helt 

okomplicerad. Enligt Peczenik är den rättsdogmatiska metodens främsta uppgift att 

tolka och systematisera gällande rätt för att skapa ett koherent nätverk av huvudregler 

och undantag.6 Sandgren menar att det saknas enighet om hur den rättsdogmatiska 

metoden ska definieras och att det inte på något vis är självklart att studiet av gäl-

lande rätt sätter gränsen för rättsdogmatiken.7 Jareborg anser att det inte är fel att be-

skriva den rättsdogmatiska metoden som en vetenskaplig rekonstruktion av rättssy-

                                                
5 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – studier i förmögenhetsrätt, 2001, s. 22 f 
6 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249.  
7 Sandgren, s. 649 f. 
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stemet men att det inte hindrar att man utvidgar perspektivet och går utanför gällande 

rätt.8  

 

Som framgår av ovan skiljer sig åsikterna vid avgörandet om vad den rättsdogmatiska 

metoden innebär. Dock finns det flera överlappande uppfattningar om vad som karak-

teriserar rättsdogmatiken. För att nämna några exempel är syftet att fastställa gällande 

rätt, att systematiseringen står i centrum för den verksamhet som utövas av rättsdog-

matiken och att använda rättskällorna i enlighet med rättskälleläran.9 De traditionella 

rättskällorna är lagar, rättspraxis, förarbeten och juridisk litteratur.  

 

För uppsatsens del som främst grundar sig på EU-rätt, medför det givetvis att den 

rättsdogmatiska metod som används påverkas av EU-rätten. Därför kommer även en 

EU-rättslig metod10 att används. De EU-rättsliga källorna består av primärrätt, bin-

dande sekundärrätt och allmänna rättsprinciper, vilka utgör bindande rättskällor inom 

unionsrätten.11 Vidare har EU-domstolens praxis en central roll i uppsatsens fram-

ställning. Praxis som utvecklats av EU-domstolen anses även den utgöra en bindande 

rättskälla.12  

 

Det är främst den teleologiska metoden som genomsyrar uppsatsens framställning. 

Metoden anses fylla tre syften inom unionsrätten, nämligen att främja det syfte som 

eftersträvas med en viss bestämmelse, motverka orimliga konsekvenser som resulta-

tet kan bli av en bokstavstrogen tolkning samt att fylla ut luckorna inom unionsrät-

ten.13    

 

EU-domstolen använder sig av den teleologiska metoden i sammanhang som är mer 

kontroversiella14 och eftersom uppsatsen behandlar en relativ ny och kontroversiell 

mekanism, horisontell spontanharmonisering, förefaller metoden vara en bra ut-

gångspunkt för den fortsatta analysen.  

                                                
8 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4. Sandgren. s. 650. 
9 Sandgren, s. 649.  
10 Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 109. 
11 Bernitz & Kjellgren, s. 140. 
12 A.a., s. 187. 
13 Hettne & Otken Eriksson, s. 168. 
14 A.a. s. 169. 



 11 

Ett problem som uppstått vid tillämpningen av metoderna är att det i vissa fall har 

varit svårt att avgöra ändamålet med de unionsrättsliga bestämmelserna. I en strikt 

rättsdogmatisk metod hade förarbeten kunnat läggas till grund för att avgöra avsikten 

med en viss bestämmelse. Till skillnad från Sverige saknar EU-rätten förarbeten som 

tillkommit med särskilt inriktning på att vägleda rättstillämpningen.15 Problemet har 

till viss del undvikits genom tillämpningen av den teleologiska metoden som tillåter 

att EU:s övergripande syfte och målsättningar som de framkommer i fördragen beak-

tas. 16 Vidare har rättsakternas ingress beaktas, då dessa kan innehålla värdefull in-

formation om hur dessa bör tolkas.17 

 

Vidare tillämpas en komparativ metod för att analysera det unionsrättsliga domstols-

systemet i förhållande till det amerikanska. Det är jämförelsen som är essensen i den 

komparativa metoden och för att jämförelsen ska vara meningsfull måste det finnas 

ett gemensamt tertium comparationis mellan rättssystemen, en gemensam nämnare.18 

Det gäller således att mot varandra ställa två eller flera jämförbara element och fast-

ställa likheter och skillnader. De jämförbara elementen ska även motsvara varandra 

funktionellt, vilket innebär att de ska vara avsedda att lösa samma problem.19 I före-

varande fall ska två olika domstolssystem ställas mot varandra för att avgöra vilka 

skillnader i systemen som blir avgörande för frågan huruvida horisontell spontanhar-

monisering är möjligt.  

 

En svårighet med den komparativa metoden har varit att de jämförbara elementen 

inte utgjort lagregler, vilket har gjort det svårare att jämföra exempelvis ändamål. 

Visserligen har den komparativa metodens tankesätt med fördel tillämpats på att jäm-

föra domstolssystemen i de olika rättsordningarna. Detta genom att främst fokusera 

på att jämföra domstolarnas relation.  

 

Vad gäller materialet som har används i uppsatsen bör påpekas att vissa författare inte 

är helt oberoende. Jag har dock medvetet valt att nyttja författare, vars mångåriga er-

                                                
15 Bernitz & Kjellgren, s. 188. 
16 Hettne & Otken Eriksson, s. 169. 
17 Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 125. 
18 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 56 f.  
19 A.a., s. 57 f. 
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farenhet av EU-rätt jag anser tillåter dem att på ett värdigt sätt återge EU-rätten. För 

det fall åsikter ändock har förekommit har det endast berikat uppsatsens innehåll.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Vanligtvis brukar Rom II-förordningen, som hänför sig till lagvalsfrågan vid gränsö-

verskridande tvister, tas upp i samma sammanhang som Bryssel Ia-förordningen. Det 

framkommer dock av uppsatsens syfte att fokus ligger på jämförelsen mellan horison-

tell spontanharmonisering och Bryssel Ia-förordningen. Således är det inte fråga om 

lagval, varför Rom II-förordningen lämnas utanför den föreliggande framställningen.  

 

Lugano II-konventionen, som i princip har ett identiskt innehåll som Bryssel Ia-

förordningen men gäller endast mellan EU och EFTA-staterna, är också vanligt före-

kommande tillsammans med Bryssel Ia-förordningen. Uppsatsen kommer dock inte 

fokusera på att närmare förklara reglerna, bland annat på grund av utrymmesskäl men 

också för att bevara frågeställningens snäva omfattning. Slutligen har Bryssel Ia-

förordningens regler om domstolsbehörig endast berörts ytligt, men de flesta reglerna 

har lämnats utanför uppsatsen. Detta motiveras med att det inte torde vara relevant 

för att besvara frågeställningarna.  

 

När det kommer till amerikansk rätt har personal jurisdiction lämnats helt utanför 

uppsatsens framställning. Personal jurisdiction handlar främst om hur en delstatlig 

domstol kan ha jurisdiktion över en person som inte har hemvist i den delstaten. Det 

handlar således om en delstatlig domstols behörighet. Vidare går det emot den kom-

parativa metoden att ta upp ett element från en rättsordning utan att ta upp liknande 

element från den andra rättsordningen. Eftersom Bryssel Ia-förordningens regler om 

domstols behörighet lämnas utanför uppsatsens framställning, följer det naturligt att 

även utelämna personal jurisdiction. 

 

Slutligen kommer The Erie Doctrine inte att beröras närmare i framställningen. The 

Erie Doctrine hänför sig till lagvalsfrågan som uppkommer i samband med diversity 

jurisdiction. Motiveringen till detta beslut är precis som föregående stycke. Eftersom 

Rom II-förordningen lämnas utanför uppsatsen, torde inte The Erie Doctrine vara re-

levant.  
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1.5 DISPOSITION 

Dispositionen styrs av uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen består av sju kapitel 

varav kapitel två inledningsvis utreder EU som en överstatlig union samt dess relat-

ion till medlemsstaterna.  

 

I kapitel tre fokuserar framställningen på att utreda medlemsstaternas nationella dom-

stolars roll i förhållande till EU-domstolen. Vidare ligger fokus på att beröra horison-

tell spontanharmonisering och lyfta fram problematiken som uppstår i samband med 

det. Kapitel fyra fokuserar främst på att sätta horisontell spontanharmonisering i för-

hållande till Bryssel Ia-förordningens regler för att besvara en av uppsatsens huvud-

frågeställningar. 

 

I kapitel fem fokuserar framställningen på att åskådliggöra hur horisontell spontan-

harmonisering har lyckats få fäste inom EU:s system och om något sådant hade varit 

möjligt i det amerikanska domstolssystemet. I kapitel sex fortsätter det komparativa 

inslaget med att jämföra den amerikanska full faith and credit-klausulen med Bryssel 

Ia-förordningens regler om erkännande. Uppsatsen avslutas med kapitel sju där en 

sammanfattning av slutsatserna återfinns.  

1.6 TERMINOLOGI  

Avseende språket i denna uppsats förekommer engelska termer och citat i stor ut-

sträckning i kapitel fem och sex. I vissa fall har jag valt att behålla den engelska ter-

men för att undvika missförstånd, det gäller framför allt federal question jurisdiction 

samt diversity jurisdiction. Vidare kan nämnas att begreppet ”EU-rätt” används syno-

nymt med begreppet ”unionsrätt”.  

 

Begreppet ”EU-konstruktion” hänför sig till något, exempelvis gemenskapsvaru-

märke, som har konstruerats på EU-nivå och därmed innehar gränsöverskridande 

egenskaper.  

 

Vidare används uttrycket ”institut” som ett samlingsbegrepp för Bryssel Ia-

förordningen och horisontell spontanharmonisering, när framställningen hänvisar till 

båda.   
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2 EU-RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 INTRODUKTION 

EU framhålls ofta som en rättsgemenskap. Verksamheten inom EU karakteriseras av 

den fasta legala strukturen och den succesiva utvecklingen av ett gemensamt regel-

verk.20 Samarbetes vittgående och långsiktiga karaktär gör det nödvändigt att ha fasta 

och effektiva rättsregler med en enhetlig tillämpning.21 Genom att ha denna rättsge-

menskap som samarbetat bygger på har det visat sig resultera i en stabilitet som kla-

rar både politisk press och lågkonjunkturer, integration through law.22  

 

Som framgår av artikel 1 FEU har medlemsstaterna upprättat den Europeiska Union-

en och genom fördraget givit EU dess befogenheter för att uppnå de gemensamma 

målen. Medlemsstaterna har således överfört omfattande beslutandemakt till EU.23  

 

Den fortsatta framställningen kommer därför att fokusera på de principer som utgör 

grunden för EU:s överstatlighet. Först kommer en framställning göras om principerna 

som fastställer en suverän stats jurisdiktion. Därefter kommer termen konstitutionell 

pluralism att beröras. För att förstå hur EU har kunnat bevara den stabilitet och ut-

vecklas på det sättet som skett är det viktigt att gå igenom de allmänna principer som 

styr relationen mellan EU och dess medlemsstater. Slutligen kommer en genomgång 

ske av, de för uppsatsen, relevanta lagarna. 

2.2 EN ÖVERSTATLIG RÄTTSGEMENSKAP   

2.2.1 DEN SUVERÄNA STATEN  

För att få perspektiv över varför EU:s överstatlighet är främmande för övriga världen, 

är det av vikt att först ta upp två folkrättsliga principer, egalitetsprincipen och 

territorialitetsprincipen. Dessa utgör i vanliga fall huvudprinciperna vad gäller juris-

diktionen för ett lands nationella domstolars domar och beslut.  

 

Den mest grundläggande principen inom folkrätten är att stater är suveräna. En följd 

av detta är att stater ska ses som jämställda, oavsett storlek eller ekonomiska ställ-

                                                
20 Bernitz & Kjellgren, s. 20. 
21 Ibid. 
22 Bernitz & Kjellgren, s. 21. 
23 Bernitz & Kjellgren, s. 37. 
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ning. En stat har således samma rättigheter och skyldigheter gentemot andra stater 

(egalitetsprincipen).24 Att en stat inte kan utöva jurisdiktion över andra stater bygger 

på det latinska uttrycket par in parem non habet imperium, vilket betyder att en inte 

kan utöva sin makt över en jämställd.25 En stats jurisdiktionskomptens fastställs av 

territorialitetsprincipen. Principen innebär att en stat endast äger utöva makt över per-

soner och egendom som befinner sig inom det egna territoriet men inte inom andra 

staters territorium.26  

 

EU-domstolens har i rättsfallet Van Gend en Loos 27  konstaterat följande:  
 

[…] gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på 

begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna 

utan även dessas medborgare måste lyda under.28 

 

Medlemsstaterna är att betrakta som suveräna stater trots att de överlåtit en del av sin 

suveränitet till EU. Kirchhof beskriver detta som”[t]he membership of a state in the 

European Union […] affects its sovereignty, which is conceived as an absolute and 

lasting power and final responsibility of the state”.29 Trots att medlemskapet i EU på-

verkar medlemsstaternas suveräna rättigheter handlar det ytterst om suveräna stater 

som har gått samman för att bilda en överstatlig union med egna befogenheter. 

2.2.2 KONSTITUTIONELL PLURALISM    

EU:s särskilda position är inte alltid lätt att förklara. Det är inte fråga om en suverän 

stat, men har trots det lagstiftningskompetens likt en suverän stat. Det torde handla 

om ett samarbete mellan flera suveräna stater, vilket följaktligen resulterar i termen 

konstitutionell pluralism.  Eftersom medlemsstaterna frivilligt har överlåtit vissa be-

fogenheter till unionen, en del av sin egen suveränitet, har de tillsammans bildad en 

                                                
24 Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 5 u., s. 101.  
25 Ibid.  
26 Strömberg, Håkan, Melander, Göran, Folkrätt, 6 u., s. 77. Se även Bring, Ove, Mahmoudi, Said, 
Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 5 u., s. 102 f. 
27 Dom Van Gend en Loos (26/62, EU:C:1963:1).  
28 Se a.a. (26/62, EU:C:1963:1), s. 166. Se även EU-domstolens uttalande i dom Costa/ENEL (6/64, 
EU:C:1964:66) s. 217. 
29 Bogdandy, s. 748. 
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överstatlig gemenskap som kan företa bindande rättsakter och andra bindande beslut 

som medlemsstaterna måste följa.30  

 

EU utgör i huvudsak en union av flera stater och går något utöver en vanlig konfede-

ration på grund av intensiteten och engagemangen från dess medlemsstater.31 EU är 

dock inte en federation som USA.32 Relationen mellan EU och medlemsstaterna kan 

sägas utgöra en interaktion mellan parallella hierarkier.33   

 

För att verkligen förstå relationen mellan EU och dess medlemsstater måste något 

sägas om den kompetensfördelning som råder dem emellan. I artikel 1.1 FEU förkla-

ras det tydligt att unionens kompetens härrör från medlemsstaterna.34 EU:s verksam-

het bygger således på den kompetens som medlemsstaterna har överfört till EU ge-

nom fördragen, så kallat tilldelad kompetens (artikel 5.1 FEU). I fördragstexten be-

nämns denna kompetens som principen om tilldelade befogenheter.35 Unionen ska i 

enlighet med principen endast handla inom ramen för de befogenheter som medlems-

staterna har tilldelad unionen. 36 De befogenheter som inte har tilldelats unionen ge-

nom fördragen ska tillhöra medlemsstaterna.37 Unionen saknar därmed kompetens-

kompetens, vilket innebär att unionen inte kan ge sig själv ytterligare kompetens än 

de befogenheter som avfattats i fördragen.38   

 

Det är just avsaknaden av kompetens-kompetens som skiljer EU från en suverän stat, 

som saknar en sådan begränsning. Unionen måste således alltid grunda sitt maktutö-

vande, exempelvis vid utfärdandet av lagstiftning eller när unionen träffar andra bin-

dande beslut, på en fördragsbestämmelse.39  

                                                
30 Lagstiftningskompetensen är dock begränsad. Se artikel 1 FEU jämfört med artikel 4, 5 FEU samt 
artiklarna 2-6 FEUF.  
31 Bogdandy, s. 743. 
32 Ibid. 
33 Bernitz & Kjellgren, s. 105 f. 
34 Artikel 1.1 FEU, se även a.a., s. 37.  
35 Artikel 5.2 FEU. 
36 Artiklarna 2-6 FEUF inleds med en kompetenskatalog, där kompetensfördelningen mellan unionen 
och medlemsstaterna klargörs. Fördelningen är uppdelat på tre huvudkategorier, områden där EU har 
exklusiv kompetentes, områden där EU har delad kompetens samt områden där EU endast har kompe-
tens att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Se vidare 
Bernitz & Kjellgren, s. 38 f. 
37 Artikel 5.2 FEU.  
38 Bernitz & Kjellgren, s. 38. 
39 Ibid. 
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2.3 ALLMÄNNA RÄTTSPRINCIPER SOM GENOMSYRAR EU:S VERKSAMHET  

2.3.1 PRINCIPEN OM EFFEKTIVA RÄTTSMEDEL 

Utgångspunkten är att de nationella domstolarna tillämpar sina egna processuella reg-

ler vid genomdrivandet av unionsrätten, principen om processuell autonomi. Därutö-

ver ställs det krav på att det nationella förfarandet inte får vara mindre förmånligt än 

vad som gäller för en likvärdig talan eller åtgärd som grundats på nationell rätt, lik-

värdighetsprincipen.40 Nationella bestämmelser eller frånvaron av dessa, får heller 

inte göra utövandet av unionsrättigheter praktiskt taget omöjligt eller orimligt svårt, 

effektivitetsprincipen.41 Det är därför säkert att säga att den nationella processauto-

nomin inte är absolut. Det nationella förfarandet måste uppfylla de krav som EU har 

ställt upp för att unionsrätten ska få fullt genomslag.  

 

Vidare ställs det ett krav på medlemsstaterna att tillhandahålla de rättsmedel som be-

hövs för att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd för unionsmedborgarnas rättighet-

er.42 Eftersom det bland annat är de nationella domstolarna som ytterst tillämpar EU-

rätten i form av förordningar, direktiv och andra bindande beslut, är det även dem 

som sätter nivån på vilka rättsmedel som ska tillgås för att säkerställa att unionsmed-

borgarnas rättigheter upprätthålls. 

 

Vilken nivå som ska sättas avgörs enligt principen om effektiva rättsmedel. Rätten är 

fastlagd i artikel 19.1 FEU43 och innebär bland annat att enskilda ska ha rätt att över-

klaga beslut till en självständig domstol, men ger även uttryck för den allmänna rätts-

principen att ”nationell rätt är skyldig att tillhandahålla de rättsmedel som behövs för 

att säkerställa att enskilda kan tillvarata sin rätt till ett effektivt rättsligt skydd inom 

de områden som omfattas av unionsrätten”.44 Principen om effektiva rättsmedel sätter 

således ett krav på de nationella domstolarna att tillförsäkra tillfredsställande påfölj-

der, exempelvis böter eller förbud, så att unionsmedborgarna kan försäkra sig om att 

deras unionsrättigheter säkerställs.  

                                                
40 Bernitz & Kjellgren, s. 133. 
41 A.a., s. 134. 
42 A.a., s. 133. 
43 Den svenska texten är dock missvisande när den bara talar om möjligheter till överklagande. Av 
andra textversioner framgår att det borde ha stått med rätt till effektiva rättsmedel. Se Bernitz & Kjell-
gren, s. 166. 
44 A.a., s. 166. 
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Det är den andra delen av principen som gör det möjligt att prata om horisontell spon-

tanharmonisering. För det fall en nationell domstol dömer ut en påföljd bör effekten 

av påföljden vara så pass effektiv att unionsmedborgarens rättighet säkerställs på ett 

tillfredställande sätt. Det som skedde i Chronopost-fallet utgör i princip en fråga om 

effektiviteten i rättsmedlet. EU-domstolen menade i Chronopost-fallet att ett beslut 

om förbud mot fortsatt intrång inte hade varit tillräckligt effektivt om beslutet bara 

gällde i Frankrike, därför skulle beslutet få rättsverkan inom hela unionen.   

2.3.2 LEGALITETSPRINCIPEN 

För att förstå EU som en rättsstat bör något sägas om legalitetsprincipen. EU:s verk-

samhet vilar på fasta rättsliga principer. Samarbetets vittgående och långsiktiga ka-

raktär gör det nödvändigt med dessa precisa rättsregler.45 Principen har betydelse 

både internt och externt vad gäller EU:s beslutsfördelning. Internt innebär principen 

bland annat att institutionerna måste respektera varandras befogenheter och upprätt-

hålla maktbalansen. Externt innebär legalitetsprincipen att EU inte ska verka på andra 

områden än där medlemsstaterna genom fördragen har tilldelat unionen kompetens.46 

Det är således ett krav på att EU både ska handla inom de villkor och för de syften 

som fastställs i de olika fördragsbestämmelserna, liksom att EU i förhållande till 

medlemsstaterna ska handla inom ramen för de befogenheter den tilldelats.47 

2.3.3 PRINCIPEN OM LOJALT SAMARBETE OCH UNIONSRÄTTENS FÖRETRÄDE 

Lojalitet är ytterligare en viktig grundsten i relationen mellan medlemsstaterna och 

EU.48 Principen om lojalt samarbete (lojalitetsprincipen) är en central princip inom 

EU:s konstitutionella rätt och genomsyrar hela EU:s verksamhet.49 

 

En generell liknelse kan göras till den vedertagna avtalsrättsliga principen pacta sunt 

servanda, som innebär att parterna ska hedra avtalet de gått med på. Samma tanke-

gång gäller även vid internationella samarbeten och avtal. Parterna, det vill säga sta-

terna, ska handla på ett sådant sätt att avtalets syfte kan uppnås.50 Genom EU-

domstolens praxis har dock den EU-rättsliga lojalitetsprincipen erhållit en mer vid-

                                                
45 Bernitz & Kjellgren, s. 36 f. 
46 A.a., s. 37. 
47 Se artikel 5 och 13 FEU. Se även Reichel, Jane, Lojalitet, legalitet och legitimitet - nya utmaningar i 
EU:s integrerade förvaltning, ERT 2009 4, s. 610.  
48 Bogdandy, s. 41. 
49 Bernitz & Kjellgren, s. 45. 
50 Maier, s. 136. 
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sträckt innebörd än den avtalsrättsliga principen. Vissa rättsvetare menar att lojali-

tetsprincipen inte endast innebär en skyldighet att följa lagen, utan även dess anda.51  

 

Lojalitetsprincipen är ömsesidig och finns uttryckligen angiven i Artikel 4.3 FEU. 

Det är dock kravet på medlemsstaterna som principen främst är inriktad på. ”Med-

lemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att sä-

kerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens in-

stitutioners akter.”52 För att EU ska få fullt genomslag och fungera effektivt är det av 

avgörande betydelse att medlemsstaterna lojalt samarbetar och säkerställer att EU-

rätten efterlevs, genomförs och tillämpas på det nationella planet. Bernitz menar att 

medlemsstaterna uppfyller dessa skyldigheter när de vidtar lämpliga åtgärder, som är 

ett krav på både positivt handlande och negativt avstående.53  

 

Det följer även av lojalitetsprincipen att medlemsstaterna ska anpassa och tolka sina 

nationella bestämmelser på ett sätt som överensstämmer med unionsrätten. EU-

domstolen har bland annat fastställt i Foster mot British Gas plc54 att denna skyldig-

het åligger alla statliga organ.55 Förpliktelserna i Artikel 4.3 FEU är generellt formu-

lerade, varför EU-domstolen har i Deutsche Grammophon56 klargjort att det konkreta 

innehållet i varje enskilt fall beror på fördragets57 övriga bestämmelser och dess ge-

nerella system.58  

 

Ytterligare en princip som tar sin grund i lojalitetsprincipen och det faktum att med-

lemsstaterna faktiskt givit upp en del av sin suveränitet är principen om unionsrättens 

företräde. Det åligger medlemsstaterna att lojalt tolka nationella bestämmelser med 

bakgrund av EU-rätten. Dock föreligger det situationer då nationella bestämmelser 

står i konflikt med unionsrättsliga bestämmelser och för att korrekt kunna avgöra 

tvistefrågorna måste någon av rättsordningarna ge vika.59 

                                                
51 Ibid. 
52 Artikel 4.3 FEU. 
53 Bernitz & Kjellgren, s. 46. 
54 Dom Foster/British Gas (C-188/89, EU:C:1990:313). 
55 A.a. (C-188/89, EU:C:1990:313), punkt. 18. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 46. 
56 Dom Deutsche Grammophon (78/70, EU:C:1971:59)  
57 I rättsfallet hänvisade EU-domstolen till Romfördraget och dess artikel 5, vilket är den tidigare arti-
kelnumreringen av artikel 4 FEU.  
58 Dom Deutsche Grammophon (78/70, EU:C:1971:59), punkt. 5. Se även Maier, s. 136. 
59 Bernitz & Kjellgren, s. 100. 
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Principen om unionsrättens företräde har genom Lissabonfördraget kodifierats.60 In-

nan dess har principen dock kommit i uttryck i EU-domstolens praxis, i rättsfallet 

Costa mot ENEL.61 Det var i det rättsfallet som EU-domstolen fastställde unionsrät-

tens relation till medlemsstaternas lagstiftning.  

 
Genom EEG-fördraget upprättade medlemsstaterna en gemenskap med obegränsad varaktighet, 

utrustad med egna institutioner, rättssubjektivitet, rättskapacitet, behörighet att uppträda internat-

ionellt som ställföreträdare och, i synnerhet, med verksamma befogenheter som härrör från en 

kompetensbegränsning eller en överföring av staternas uppgifter till gemenskapen. Därigenom 

har staterna, fastän inom begränsade områdena, inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat ett 

regelverk som är tillämpligt på deras medborgare och på dem själva.62 

 

Domstolen menade att när medlemsstaterna valde att gå med i EU, gav de upp en del 

av deras suveräna rätt och av den anledningen bör unionsrätten ha företräde framför 

den nationella rätten.63 ”De skyldigheter som avtalats i fördraget om upprättandet av 

gemenskapen skulle inte vara ovillkorliga utan blott eventuella, om de kunde ifråga-

sättas genom framtida lagstiftningsakter av signatärerna”.64 Bernitz skriver att tanken 

att nationell lagstiftning ska träda tillbaka från områden där medlemsstaten ifråga har 

överlämnat beslutskompetens till EU inte är helt okontroversiell, trots att principen 

får anses praktiskt accepterat.65  

 

Slutligen kan det sägas att EU och unionsrätten vilar på medlemsstaternas frivilliga 

efterlevnad och hade inte fått fullt genomslag om det inte vore för medlemsstaternas 

lojala tillämpning av unionsrätten.66 Lojalitetsprincipen spelar således en ytterst vik-

tig roll i relationen mellan EU och dess medlemsstater.  

                                                
60 För politiska skäl infördes inte principen direkt i Lissabonfördraget utan kodifieringen skedde istäl-
let i form av en så kallad Förklaring (nr 17) om företräde, som fogades till Lissabonfördragets slutakt. 
Se Bernitz & Kjellgren s. 100.  
61 Dom Costa/ENEL (6/64, EU:C:1964:66). 
62 A.a. (6/64, EU:C:1964:66), s. 217.  
63 Craig, Paul, De Búrca, Grainne, EU law: text, cases, and materials, 5. uppl., s. 258.  
64 Dom Costa/ENEL (6/64, EU:C:1964:66), s. 217. 
65 Bernitz & Kjellgren s. 103. 
66 Bogdandy, s. 42 
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2.4 RELEVANTA LAGSTIFTNINGSAKTER 

2.4.1 ALLMÄNT OM FÖRORDNINGAR OCH DIREKTIV 

I följande avsnitt ska relevanta lagstiftningsakter presenteras. Först kommer dock 

några ord sägas om förordningarnas och direktivens effekter och hur dessa blir en del 

av medlemsstaternas nationella rättsordningar.  Därefter kommer en genomgång av 

varumärkesförordningens bestämmelser ske för att sedan gå vidare till IPRED-

direktivets regler. Slutligen kommer Bryssel Ia-förordningens regler att beröras.  

 

Förordningar är unionslagstiftning som gäller fullt ut och med samma innehåll över 

hela EU.67 Medlemsstaterna behöver således inte vidta ytterligare åtgärder för att för-

ordningar ska anses vara bindande. Direktiven däremot utgör endast riktlinjer för 

medlemsstaterna och förpliktar dessa att utforma sin nationella lagstiftning så att den 

uppfyller direktivets krav.68 Rättsakterna får generell bindande effekt när de offent-

liggörs och medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder 

som är nödvändiga för att genomföra de bindande rättsakterna.69  

2.4.2 VARUMÄRKESFÖRORDNINGEN  

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaru-

märken (varumärkesförordningen) reglerar gemenskapsvarumärken. Till skillnad från 

andra varumärken är dessa varumärken inte nationella. De är regionala och gäller 

inom hela EU och kan därmed sägas ha en inneboende gränsöverskridande karaktär.70 

I och med den gränsöverskridande naturen förefaller det vara självklart att EU vill se 

en enhetlig tillämpning av reglerna vid tvister om gemenskapsvarumärken, vilket 

även går i linje med EU:s målsättning att unionsrätten ska ha en enhetlig tillämpning.  

 

Artikel 102 VMF reglerar påföljder vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Bestäm-

melsen fastställer bland annat en skyldighet för CTM-domstolarna att förbjuda ett 

intrång i ett gemenskapsvarumärke. Vidare fastställs det att CTM-domstolarna ska ”i 

enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att 

                                                
67 Artikel 288.2 FEUF. 
68 Bernitz & Kjellgren, s. 180. 
69 A.a., s. 54. 
70 Maunsbach, Ulf, Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt 
om Internetrelaterade intrång, s. 22. 
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dess förbud efterlevs.”71 Med andra ord ska CTM-domstolarna utgå ifrån sin nation-

ella lagstiftning för att avgöra vilka åtgärder som på ett tillfredställande sätt uppfyller 

kravet på efterlevnad.   

2.4.3 IPRED-DIREKTIVET 

En naturlig följd av en genomgång av VMF:s påföljdsbestämmelse är Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter (IPRED-direktivet). Direktivets främsta syfte är 

att tillförsäkra ett fullgott skydd för rättighetsinnehavarna mot att andra tillägnar sig 

resultaten på ett otillbörligt sätt.72 IPRED-direktivet avser att tillhandahålla ett väl-

fungerande processuellt system med tillräckliga sanktioner som gör att rättighetsha-

varen kan skydda sin rätt.73   

 

Artikel 3 IPRED-direktivet framhåller en allmän skyldighet för medlemsstaterna. 

”Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också̊ vara effektiva, proportionella 

och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkom-

mer och så att missbruk inte sker.”74 De påföljder som direktivet anger är straff, för-

bud vid vite, möjlighet till intermistiskt förbud samt skadestånd.75  

2.4.4 BRYSSEL IA-FÖRORDNINGEN  

Eftersom ett förbud mot intrång enligt ovanstående rättsakter oftast innehar gränsö-

verskridande verkningar är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel Ia-förordningen) av in-

tresse.  Bryssel Ia-förordningen innehåller både domsrättsregler76 som regler om er-

kännande och verkställighet av avgöranden. Förordningen är tillämplig mellan EU:s 

medlemsstater.77  

 

                                                
71 Artikel 102.1 VMF.  
72 Bernitz m.fl., s. 422-23.  
73 Ibid.  
74 Artikel 3.2 IPRED-direktivet.  
75 Hänsyn bör vidare tas till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive särdragen i de olika ty-
perna av immateriella rättigheter och när det är lämpligt, om intrånget har begåtts avsiktligt eller oav-
siktligt. Se närmare IPRED-direktivets ingress, skäl 17.  
76 Se närmare Bogdan, s. 101 ff. om Bryssel Ia-förordningens regler om domstols behörighet.  
77 Sedan 1 juli 2007 tillämpas förordningen även i förhållande till Danmark på grund av en bilateral 
konvention mellan Danmark och EG. Se EUT 2007 L 94 s. 70. 
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Vad gäller erkännande- och verkställighetsreglerna i Bryssel Ia-förordningen, klargör 

artikel 36 att ”[e]n dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga 

medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas”.78 Att en dom er-

känns innebär att domen tillerkänns den positiva och negativa rättskraften som den 

äger i ursprungslandet.79 Artikel 45 i Bryssel Ia-förordningen framhåller dock att ett 

erkännande av utländska domar kan och ska vägras i vissa fall, exempelvis när ett 

erkännande av domen skulle strida mot erkännandestatens ordre public80 eller om 

domen är en tredskodom.81 En nyhet i den reviderade Bryssel Ia-förordningen82 är att 

kravet på särskild verkställbarhetsförklaring (exekvatur) avskaffades. Detta för att 

göra det ännu smidigare för den fria rörligheten för domar mellan medlemsstaterna.  

2.5 SAMMANFATTNING  

Som det har framkommit i ovanstående framställning är EU att anse som en rättsge-

menskap. Det handlar således om att medlemsstaterna överlåtit en del av sin egen su-

veränitet för att ge EU vissa befogenheter. EU är dock inte att anse som en suverän 

stat. Detta på grund av att EU inte har möjlighet att ge sig själv ytterligare kompetens 

än vad den blivit tilldelat av medlemsstaterna.  

 

Vidare har framställningen berört flera viktiga principer inom unionen som styr 

mycket av EU:s arbete. Bland dessa kan talas om lojalitetsprincipen som innebär att 

medlemsstaterna, men även EU, ska vara lojala mot varandra. För medlemsstaternas 

del innebär principen att medlemsstaterna lojalt ska verka för att unionsrätten får fullt 

genomslag i dess nationella rätt.   

 

EU:s överstatlighet kan sammanfattas som ett samarbete mellan suveräna stater som 

frivilligt överfört en del av sin suveränitet till en union för att bevara freden i Europa. 

Det är ett varaktig och långsiktigt samarbete, varför det är nödvändigt med principer 

som upprätthåller stabiliteten och samarbetet på ett pålitligt sätt.  

 

                                                
78 Art. 36 Bryssel Ia-förordningen. 
79 Bogdan, s. 286.  
80 Se Bogdan, s. 65 f.  
81 Art. 45 Bryssel 1-förordningen, se även Bogdan, s. 287.  
82 Bryssel Ia-förordningen ersatte rådets förordning (EG) nr 44/ 2001 av den 22 december 2000 om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Den nya 
Bryssel Ia-förordningen trädde i kraft den 10 januari 2015.  
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3 EU:S DOMSTOLSSYSTEM OCH PROCESSFORMER  

3.1 INTRODUKTION 

Inför Sveriges anslutning till unionen, hade Sverige att säkra EU-rättens genomslag. 

Det gjordes genom en särskild anslutningslag, lag (1994:1500) med anledning av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU-lagen). Lagen klargör att EU-rätten 

gäller generellt och fullt ut i Sverige med de rättsverkningar som tillkommer EU-

rätten enligt de rättsprinciper som EU-domstolen utvecklat eller kan komma att ut-

veckla.83 Lagstiftaren har medvetet valt att inte närmare precisera innebörden och 

omfattningen av rättsverkningarna. Genom EU-lagen har EU-rätten införlivats med 

svensk rätt och är att betrakta som en del av den svenska nationella rätten. De 

svenska domstolarna har därför fått ytterligare en uppgift, att tillämpa unionsrätten 

parallellt med svensk nationell rätt.84  

 

I kapitel tre kommer fokus främst ligga på att förklara hur EU:s domstolssystem fun-

gerar. I det sammanhanget kommer även förhandsavgörandenas betydelse diskuteras. 

Vidare kommer en genomgång ske av horisontell spontanharmonisering.  

3.2 DET UNIONSRÄTTSLIGA DOMSTOLSSYSTEMET   

3.2.1 NATIONELLA DOMSTOLAR SOM YTTERSTA UNIONSDOMSTOLAR 

EU:s samlade domstolssystem består av medlemsstaternas nationella domstolar, där-

ibland ingår även de svenska domstolarna. Av den anledningen fungerar de nationella 

domstolarna som unionsdomstolar i den meningen att de på nationellt plan lojalt 

måste tolka och tillämpa unionsrätten när den nationella tvisten inbegriper EU-

rättsliga bestämmelser.85 En anledning till denna relation mellan nationella domstolar 

och EU-rätten följer bland annat av lojalitetsprincipen och principen om unionsrät-

tens företräde. De svenska domstolarna är därmed inte exklusivt ”svenska”, deras 

uppgift är också att fungera som den nationella armen i EU:s rättsliga system.86 

 

                                                
83 Bernitz & Kjellgren, s. 109. 
84 A.a., s. 109 f.  
85 A.a., s. 60.  
86 A.a., s. 110. 
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Det åligger EU-domstolen att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och till-

lämpning av fördragen.87 Domstolens främsta uppgift torde ändå vara att tolka och 

tillämpa såväl primärrätten som sekundärrätten genom bland annat förhandsavgöran-

den. Det är därför aldrig möjligt att överklaga en nationell domstols avgörande till 

EU-domstolen.88 Under EU-domstolen finns en särskild underinstans för vissa typer 

av mål, Tribunalen. Den prövar främst mål där en enskild part för talan.89 Tribuna-

lens domar kan överklagas till EU-domstolen dock endast vad gäller rättsfrågor.90 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de nationella domstolarnas roll som primära 

unionsdomstolar är att avgöra sakfrågorna i den nationella tvisten medan EU-

domstolen endast avser att avgöra rättsfrågorna, vilket innebär att domstolen i princip 

bara ska förklara innehållet i de EU-rättsliga rättsakterna. Det viktigaste instrumentet 

för att precisera innehåller i fördragen, förordningarna och direktiven är genom ett 

förhandsavgörande.  

3.2.2 FÖRHANDSAVGÖRANDE 

Förhandsavgörande är det viktigaste instrumentet för att undvika att EU-rätten tolkas 

olika av de nationella domstolarna. Eftersom de nationella domstolarnas avgörande 

inte kan överklagas till EU-domstolen är det väsentligt att EU har ett annat instrument 

för att säkerställa unionsrättens enhetliga tillämpning. Möjligheten, och i vissa fall 

skyldigheten, för nationella domstolar att begära förhandsavgöranden anses vara ett 

sådant instrument.91 Grundtanken bakom förhandsavgörande är just att EU-domstolen 

ska söka säkra en enhetlig tolkning och tillämpning av de olika unionsrättsliga reg-

lerna.92  

 

I Rheinmühlen-Düsseldorf mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermit-

tel93 fastslog EU-domstolen att artikel 267 FEUF var helt nödvändig för att bevara 

unionsrättens särart. Domstolen menade vidare att syftet med förhandsavgörande var 

att förhindra att skillnader uppstod i tolkningen av EU-rätten som medlemsstaterna 

                                                
87 Artikel 19.1 FEU. 
88 Bernitz & Kjellgren, s. 60. 
89 Närmare bestämmelser återfinns i artikel 256 FEUF. 
90 Artikel 256.1 FEUF samt Bernitz & Kjellgren, s. 91.  
91 Artikel 267 FEUF. 
92 Det finns två undantag från skyldigheten att begära förhandsavgörande. För en närmare framställ-
ning om undantagen läs Bernitz & Kjellgren, s. 232 ff. 
93Dom Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3). 
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hade att tillämpa.94 Artikeln syftar även till att förse nationella domstolar med ett me-

del för att undanröja de svårigheter som kan uppstå till följd av kravet att unionsrätten 

ska ha full verkan inom ramen för medlemsstaternas rättsordningar.95  

 

För att systemet med förhandsavgöranden ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är 

det beroende av medlemsstaternas villighet att faktiskt ta vara på möjligheten att 

ställa frågor till EU-domstolen vid osäkerheter. Skyldigheten för medlemsstaternas 

nationella domstolar att rätta sig efter EU-domstolens förhandsavgörande följer 

främst av lojalitetsplikten som råder mellan parterna.96  Domstolen har förklarat att 

artikel 267 FEUF bygger på ömsesidig respekt för respektive domstols funktionssätt. 

Det ligger främst på de nationella domstolarna att avgöra tvisten i fråga medan EU-

domstolen endast bör tolka unionsrätten mer generellt.97 Kjellgren menar dock att det 

är ett känt faktum att EU-domstolen ofta formulerar sina beslut i en sådan form att 

den nationella domstolen i praktiken ges föga eller inget utrymme att komma till nå-

got annat slut än vad som presenterats av EU-domstolen.98 

 

Kjellgren sammanfattar vidare att EU-domstolens sätt att tolka och besvara ställda 

och inte ställda frågor som att ”respekten för de nationella domstolarnas exklusiva 

behörighet att avgöra tvisten i praktiken får anses ha varit i det närmaste helt illuso-

risk.”99 EU-domstolen har ofta blivit kritiserad för att domstolen har ägnat sig åt judi-

cial activisim, vilket innebär att domstolen ibland intar en alltför rättsskapande roll, 

som rätteligen bör lämnas till lagstiftaren. Kritiken har ofta riktats mot domstolens 

tillämpning av allmänna principer, som de själva har utvecklat.100  

 

Det finns flera anledningar till varför möjligheten för nationella domstolar att begära 

förhandsavgörande har så pass stor betydelse inom unionen. Den främsta anledningen 

torde vara att de nationella domstolarnas tillämpning av förordningar och genomfö-

rande av direktiv inte kan omprövas till EU-domstolen. Det enda tillvägagångssättet 

att säkerställa en enhetlig rättsutveckling blir därför genom förhandsavgöranden. Det 

                                                
94 Dom Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3), punkt. 2, 3. Bernitz & Kjellgren, s. 222. 
95 A.a. (166/73, EU:C:1974:3), punkt. 2. 
96 Bernitz & Kjellgren, s. 223. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 A.a., s. 224. 
100 Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 130.  
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kan också något djärvt sägas utgöra ett medel för EU-domstolen att kontrollera med-

lemsstaternas domstolar. Detta genom att, som så ofta sker i praktiken, ge ett utförligt 

svar som mer eller mindre är en lösning på den nationella konflikten än endast ett ne-

utralt svar på frågorna angående tillämpningen av EU-rätten.  

3.2.3 CTM-DOMSTOLAR  

I Chronopost-fallet rörde det sig om ett intrång i ett registrerat gemenskapsvarumärke 

och sådan mål avgörs av de nationella CTM-domstolarna, vilket framgår tydligt av 

VMF.101 Förordningens artikel 95102 fastställer att medlemsstaterna ska inom sina ter-

ritorier utse nationella domstolar i första och andra instans som ska ha exklusive be-

hörighet i bland annat frågor gällande intrång i rätten till gemenskapsvarumärken.103 

Dessa domstolar ska kallas för domstolar för gemenskapsvarumärken (CTM-

domstolar).  

 

Enligt artikel 96 VMF har CTM-domstolarna bland annat exklusiv jurisdiktion gäl-

lande talan om intrång eller försök till intrång i ett gemenskapsvarumärke. Eftersom 

det föreligger exklusiv behörighet i sådana frågor är inte artikel 94 VMF tillämplig, 

vilket resulterar i att man inte ska beakta Bryssel Ia-förordningens regler om dom-

stolsbehörighet. Istället tillämpas artikel 97 VMF och innebär att CTM-domstolar blir 

behöriga att ta upp frågan i de fall svaranden har sitt hemvist inom dess jurisdikt-

ion.104  Käranden måste således vända sig till den CTM-domstol där svaranden har 

sitt hemvist.  

 

Ett avgörande från en CTM-domstol i första instans får överklagas till en CTM-

domstol i andra instans. Det är dock inte möjligt att överklaga andra instansens avgö-

rande till EU-domstolen eller Tribunalen. Både instanserna har dock möjlighet att be-

gära förhandsavgörande av EU-domstolen angående tolkning av den aktuella unions-

rätten.  

 

                                                
101 I Chronopost-fallet var det aktuellt med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 
om gemenskapsvarumärken som numera är ersatt av rådet förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 feb-
ruari 2009 om gemenskapsvarumärken. I den fortsätta framställningen kommer hänvisningar ske till 
den senare förordningen.  
102 Tidigare artikel 91 i förordning nr 40/94.  
103 Se artikel 96 VMF.  
104 Artikel 97 VMF. 
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När det avser CTM-domstolar kan man tala om en överlappande jurisdiktion. Juris-

diktionen är överlappande i det avseendet att alla nationella CTM-domstolar inom 

unionen har jurisdiktion över vissa specifika frågor105, de har något gemensamt som 

sträcker sig utanför medlemsstatens territoriella gränser. En kombination av erkän-

nandet av denna överlappande jurisdiktion och lojalitetsprincipens krav på medlems-

staterna antyder att praxis från andra medlemsstaters CTM-domstolar är att anses som 

en bindande rättskälla i medlemsstaterna.106  

3.3 HORISONTELL SPONTANHARMONISERING 

3.3.1 DHL EXPRESS FRANCE SAS V. CHRONOPOST SA  

Det franska företaget Chronopost var innehavare av det franska varumärket och ge-

menskapsvarumärket ”WEBSHIPPING” gällande för tjänster avseende logistik, in-

formationsöverföring och telekommunikation.107 Det framkom dock att DHL Inter-

national (DHL) använde liknande kännetecken för en tjänst som innebar hantering av 

expressförsändelser som är tillgängliga via internet.108 DHL dömdes för intrång och 

till vite vid fortsatt användning.109  Frågan uppstod om den franska CTM-domstolens 

vitesförbud skulle ha rättsverkan i hela unionen.110   

 

EU-domstolen klargjorde att den geografiska räckvidden av ett förbud mot fortsatt 

intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskaps-

varumärke och som meddelats av en CTM-domstol ska som huvudregel omfatta hela 

unionen.111 Domstolen motiverade det långtgående och tydliga beslutet utifrån CTM-

domstolarnas jurisdiktion.  

 

Enligt artikel 98 VMF112  är CTM-domstolar behöriga i frågor om intrång som redan 

förekommer, eller som riskerar att förekomma, i en eller flera medlemsstater, eller till 

och med i samtliga medlemsstater.113 Domstolen förklarade vidare att den ensamrätt 

som tillkommer en innehavare av ett gemenskapsvarumärke erhålles i hela unionen 

                                                
105 Se artikel 96 VMF.  
106 Chronopost-fallet, punkt. 59. Se även Granmar, s. 682. 
107 A.a., punkt. 20. 
108 A.a., punkt. 21. 
109 A.a., punkt. 22. 
110 A.a., punkt. 26. 
111 A.a., punkt. 44. 
112 Tidigare artikel 94 i Förordning nr 40/94.  
113 Chronopost-fallet, punkt. 37-38. 
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på grund av gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär.114 För att förhindra motstri-

diga beslut från domstolarna och för att upprätthålla gemenskapsvarumärkets enhet-

liga karaktär menade EU-domstolen att det var absolut nödvändigt att de beslut som 

avser giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärke får rättsverkan i hela union-

en.115 

3.3.2 NOKIA CORP. V. JOACIM WÄRDELL 

I Nokia-fallet116 var det fråga om tolkningen av artikel 102 VMF.117 Artikel 102 

VMF fastställer att CTM-domstolarna ska, om inte särskilda skäl föreligger, förbjuda 

intrångsmakaren från fortsatt intrång. Domstolarna ska också, i enlighet med sin nat-

ionella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs.  

 

EU-domstolen konstaterade att den senare delen av artikel 102 VMF var absolut och 

att inga undantag förelåg från skyldigheten att säkerställa att intrångsförbudet efter-

levnaden. Det är CTM-domstolen, vid vilken talan har väckts, som i enlighet med sin 

nationella lagstiftning som måste välja de åtgärder som uppfyller skyldigheten.118 Vi-

dare fastställde EU-domstolen att syftet med artikel 102 VMF var att skydda de rät-

tigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke mot risken för intrång, på 

samma sätt inom hela unionen.119 ”Ett förbud mot fortsatt intrång […] som inte åt-

följ[s] av åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs skulle […] sakna 

avskräckande verkan”.120 

 

Eftersom EU-domstolen i Chronopost-fallet klargjorde att CTM-domstolarnas avgö-

rande fick rättsverkan i hela unionen och att det följer av artikel 102 VMF att beslut 

om förbud ska åtföljas av åtgärder som bör ha avskräckande verkan är det just den 

CTM-domstolen som först beslutar om förbudet som sätter nivån på dessa säkerstäl-

lande åtgärder. EU-domstolen fastställde därför i Chronopost-fallet att i de fall mot-

svarande åtgärder inte finns i en medlemsstat, ska medlemsstaten tillämpar relevanta 

                                                
114 A.a., punkt. 39-40. Se artikel 1.2 i Förordning nr 40/94.  
115 A.a., punkt. 42. 
116 Dom Nokia Corp/Joacim Wärdell (C- 316/05, EU:C:2006:480).  
117 Tidigare artikel 98 i Förordning 40/94.  
118 Nokia-fallet, punkt. 48-49. 
119 A.a., punkt. 60. 
120 Ibid. 
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bestämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevna-

den av det förbud som meddelats.121 

3.4 HUR KAN VARUMÄRKESFÖRORDNINGEN I EU:S DOMSTOLSSYSTEM MED-

FÖRA EN NORMGIVNINGSMEKANISM SOM HORISONTELL SPONTANHAR-

MONISERING INNEBÄR? 

3.4.1 PROBLEMATIKEN KRING HORISONTELL SPONTANHARMONISERING  

Horisontell spontanharmonisering innebär att medlemsstaternas rättsordningar spon-

tant harmoniseras. Det sker sålunda en anpassning i rättsordningarna utan föregående 

förordning, direktiv eller annat bindande beslut från EU. Anpassning grundar sig helt 

enkelt på en annan medlemsstats beslut.  

 

Chronopost-fallet och Nokia-fallet fastställer två faktorer som bidrar till en horison-

tell spontananpassning, nämligen att en medlemsstats nationella domstols avgörande 

får rättsverkan inom hela unionen samt att medlemsstaterna ska säkerställa att ett be-

slut om förbud mot intrång ska åtföljas av likvärdiga åtgärder.  

 

Frågan uppstår om vilken betydelse det har att en CTM-domstols avgörande får rätts-

verkan inom hela unionen. Vilka principer, målsättningar eller annat grundar sig detta 

på och vilka konsekvenser följer? 

 

Vidare valde EU-domstolen att ta en ”medelväg” i Chronopost-fallet genom att fast-

ställa att medlemsstaterna skulle besluta om likvärdiga åtgärder för att säkerställa ef-

terlevnad av förbudsbeslutet istället för att ge en detaljerad tolkning av vilka åtgärder 

som uppfyller syftet. Detta skapade i sin tur en ”först till kvarn”-situation där det 

land som först avgöra målet sätter en standard för övriga medlemsstater. 

 

Analysen kommer att delas upp i tre avsnitt. Det första avsnittet fokuserar främst på 

att diskutera hur långt EU är redo att gå för att uppnå sitt mål om en enhetlig tillämp-

ning av unionsrätten. Det andra avsnittet tar bland annat sikte på hur principen om 

processuell autonomi påverkas av EU-domstolens krav på likvärdighet och det tredje 

avsnittet behandlar lojalitetsprincipens omfattning.  

                                                
121 Chronopost-fallet, punkt. 56.  
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3.4.2 EU:S STRÄVAN EFTER EN ENHETLIG TILLÄMPNING AV UNIONSRÄTTEN 

I Chronopost-fallet tillerkände EU-domstolen den franska CTM-domstolens avgö-

rande rättsverkan i hela unionen, vilket resulterade i att övriga medlemsstater var 

tvungna att acceptera avgörandets rättsverkan inom det egna territoriet. EU-

domstolen motiverade beslutet genom att hänvisa till gemenskapsvarumärkets syfte. 

Syftet med gemenskapsvarumärken är att de ska gälla i hela EU, varför det krävs ett 

skydd som säkerställer att intrång inte sker. Av den anledningen var inte EU-

domstolens beslut att ge CTM-domstolens avgörande rättsverkan inom hela unionen 

förvånande.  

 

Det finns flera grunder som gör att EU-domstolens beslut inte var förvånande. EU:s 

målsättning att ge unionsrätten en enhetlig tillämpning utgör en av grundkärnorna i 

EU-domstolens arbete. Det uttrycks tydligt i fördragen att alla EU:s institutioner ska 

arbeta mot EU:s mål och syften.122 Idén med EU som en överstatlig rättsgemenskap 

hade varit meningslös om inte unionsrätten tillämpades på samma sätt av alla med-

lemsstater. Beträffande EU-konstruktioner är det till och med viktigare att tillämp-

ningen av unionsrätten blir enhetligt eftersom syftet med EU-konstruktioner är att de 

ska fungera på samma sätt inom hela EU. För att syftet ska uppnås, måste tillämp-

ningen av bestämmelserna självklart ske enhetligt.  

 

Principen om EU-rättens företräde bekräftar vidare att EU avser att säkerställa ett en-

hetligt skydd för EU-konstruktioner, unionsmedborgare och generellt för EU-rätten. 

Detta på grund av det faktum att nationell rätt måste ge vika vid konflikt med unions-

rätten.  

 

Vidare påvisar möjligheten till att begära förhandsavgörande att EU är helt inriktad 

på att ge unionsrätten en enhetlig tillämpning inom hela unionen. Syftet är att EU-

domstolen tolkar den aktuella unionsrätten men beslutar inte i den nationella tvisten. 

Det är dock vanligt förekommande att EU-domstolen ändock gör det. Det har före-

kommit att domstolen ibland intar en lagstiftande roll123 och därmed inkräktar i lag-

stiftarnas ansvarsområde. Beslutet i Chronopost-fallet kan ses som en sådan inkräkt-

ning, även om beslutet går i linje med EU:s allmänna mål att få en uniform EU-rätt.  
                                                
122 Artikel 13 FEU.  
123 Se avsnitt 3.2.2. 
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Konsekvenserna av EU-domstolens tolkning av artikel 98 i VMF, det vill säga att ge 

CTM-domstolarnas avgöranden rättsverkan inom hela unionen, torde bli att med-

lemsstaterna tvingas erkänna en dom som beslutats av en annan medlemsstat utan att 

det grundas på en lagstiftningsakt som Bryssel Ia-förordningen. Det visar tydligt att 

EU är villig att gå långt för att tillförsäkra en uniform tillämpning av EU-rätten. 

 

Situationen som uppstår när medlemsstaterna erkänner andra medlemsstaters domars 

rättsverkan utan att det först går via Bryssel Ia-förordningen innebär att erkännandet 

sker spontant. Detta i sin tur resulterar i en harmonisering av medlemsstaternas rätts-

ordningar, där gemenskapsvarumärken erhåller ett uniformt skydd inom hela union-

en.    

3.4.3 EU-DOMSTOLENS KRAV PÅ LIKVÄRDIGA ÅTGÄRDER 

I Chronopost-fallet fastställde EU-domstolen i princip att nationella processuella reg-

ler skulle ”se till att syftet med […] uppfylls, genom att tillämpa de relevanta be-

stämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevnaden 

[…]”.124 Vad som bör anses som likvärdiga åtgärder lämnas dock obesvarat.  

 

Ser man till syftet med VMF och även IPRED-direktivet kan man dra slutsatsen att 

EU är väl mån om att skydda immateriella rättigheter och rättighetsinnehavarna inom 

unionen. Likvärdiga åtgärder borde således minst innebära att rättighetshavaren kan 

tillvarata sina rättigheter utan att behöva oroa sig över återkommande intrång. Av den 

anledningen är avskräckande sanktioner mot intrångsmakaren det bästa alternativet, 

vilket även förespråkades i Nokia-fallet.  

 

EU-domstolens beslut att föreskriva ett krav på likvärdiga åtgärder påverkar den nat-

ionella processautonomin. Enligt principen ska de nationella domstolarna tillämpa 

nationella processuella regler vid genomdrivandet av unionsrätten. Även artikel 102 

VMF föreskriver att CTM-domstolar ska vidta åtgärder i enlighet med sin nationella 

lagstiftning. Det är just den sista meningen i artikel 102 VMF som EU-domstolen an-

ser ska tolkas som att ”vidta åtgärder” innebär ”vidta likvärdiga åtgärder”. Det påver-

kar således medlemsstaternas nationella domstolar på så sätt att de nu måste beakta 

                                                
124 Chronopost-fallet, punkt. 59. 
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övriga medlemsstaternas domstolar för att avgöra vad likvärdiga åtgärder innebär. 

Den processuella autonomin som föreligger blir därför belastad med ett krav på lik-

värdighet vid beslut om säkerställande åtgärder.  

 

Bryssel Ia-förordningen bygger på respekt för medlemsstaternas processuella auto-

nomi i den meningen att förordningen inte belastar medlemsstaternas lagstiftning 

med ytterligare krav, medan artikel 102 VMF, såsom den tolkats både i Nokia-fallet 

och Chronopost-fallet, verkar sakna den respekten.  

 

Frågan är egentligen om EU har befogenhet att ge en bestämmelse materiell innebörd 

genom att kräva att de nationella åtgärderna ska vara ”likvärdiga”. Den kompetens-

fördelning som råder EU och medlemsstaterna emellan innebär att EU endast har be-

fogenhet över de områden som medlemsstaterna har överfört till EU enligt artikel 5.1 

FEU.  

 

I aktuellt fall har EU-domstolen tolkat en bestämmelse i en förordning som skulle 

innebära att medlemsstaterna måste anpassa sina beslut efter den medlemsstat som 

först meddelat ett förbudsbeslut, varpå även ett beslut om åtgärder för att säkerställa 

efterlevnaden av förbudsbeslutet måste tas. Det kan ses som långtgående att EU-

domstolens tolkning får denna konsekvens, varför det kan diskuteras om EU-

domstolens överträtt sin kompetens.  

 

Med tanke på att EU är inriktad på att säkerställa ett fullgott skydd för EU-

konstruktioner, däribland gemenskapsvarumärken, torde kravet på likvärdighet gå i 

linje med både syftet med gemenskapsvarumärken samt EU:s strävan efter en enhet-

lig tillämpning av unionsrätten.125 Genom att grunda kravet på likvärdighet på dessa 

anledningar undviker EU-domstolen en överträdelse av de tilldelade befogenheterna.  

3.4.4 LOJALITETSPRINCIPEN SOM GRUND 

Det är egentligen inte anmärkningsvärt att EU-domstolen erkänner den franska CTM-

domstolens avgörande full effekt i hela unionen. Domstolen menade att det var abso-

lut nödvändigt att beslut som avsåg giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärken 

                                                
125 Se föregående analys i avsnitt 3.4.2. 
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får rättsverkan i hela unionen på grund av risken för motstridiga beslut som skulle 

rubba gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär.126 

 

Det som däremot är anmärkningsvärt är frågan; på vilken grund måste en medlems-

stat tillerkänna en annan medlemsstats nationella CTM-domstols avgörande om inte 

Bryssel Ia-förordningens regler ska tillämpas? Eftersom CTM-domstolarna i viss be-

märkning har en överlappande jurisdiktion resulterar det i att en medlemsstats CTM-

domstols avgörande på grund av lojalitetsprincipen ska anses som bindande rättskälla 

i en annan medlemsstat. Det torde därför ytterst handla om den lojalitetsplikt127 som 

råder mellan medlemsstaterna och EU.  

 

Lojalitet spelar även roll i vad gäller artikel 102 VMF. Eftersom EU-domstolens 

tolkning av bestämmelsen får konsekvensen att medlemsstaternas CTM-domstolar 

måste besluta om likvärdiga åtgärder som den CTM-domstol som först beslutar om 

förbud. Det blir således en spontanharmonisering av medlemsstaternas rättsordningar 

som bygger på lojalitetsprincipen. Utan lojalitet mellan medlemsstaterna och EU, 

hade det inte funnits någon anledning för de nationella CTM-domstolarna att besluta 

om åtgärder som är likvärdiga, om inte det skedde frivilligt. I aktuellt fall har CTM-

domstolarna inte mycket till val.  

 

Lojalitetsprincipen utgör således kärnan i hela EU. Utan den hade det varit nästintill 

omöjligt för EU att erhålla den status och överstatlighet unionen har idag. EU-

domstolen har också i praxis givit principen en bredare omfattning, vilket kan anses 

vara en av anledningarna till varför EU-domstolen har kunnat kringgå Bryssel Ia-

förordningens regler och ge upphov till en mekanism som horisontell spontanharmo-

nisering.  

 

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att det är lojalitetsprincipen som är grun-

den till hur horisontell spontanharmonisering fått fäste. Lojalitetsprincipen är med 

andra ord ett av EU:s främsta och troligtvis viktigaste verktyg för att styra unionen i 

den riktning som EU anser är bäst. 

                                                
126 Chronopost-fallet, punkt. 40-44. 
127 Artikel 4.3 FEU. 



 36 

3.5 SAMMANFATTNING 

Horisontell spontanharmonisering anpassar medlemsstaternas rättsordningar spon-

tant. Det krävs därför inte någon tidigare lagstiftningsakt för att få till denna mekan-

ism. Mekanismen vilar främst på lojalitetsplikten mellan medlemsstaterna och EU.  

 

På grund av utfallet i Chronopost-fallet har artikel 98 VMF, som ger CTM-

domstolarna exklusiv behörighet över frågor om intrång i gemenskapsvarumärken, 

tolkats som att CTM-domstolens avgörande har rättsverkan i hela EU. Eftersom er-

kännande av detta slag inte grundar sig på tidigare lagregler, torde det utgöra något 

annat än Bryssel Ia-förordningens regler. Vidare har EU-domstolen belastad den nat-

ionella processuella autonomin med ett krav på likvärdighet. Trots det torde domsto-

len inte ha överträtt sina befogenheter eftersom gemenskapsvarumärken kräver ett 

tillfredsställande skydd inom hela unionen. 
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4 HORISONTELL SPONTANHARMONISERING OCH BRYSSEL IA-

FÖRORDNINGEN  

4.1 INTRODUKTION  

Horisontell spontanharmonisering har en nära koppling till Bryssel Ia-förordningen. 

Detta eftersom resultatet av de båda blir detsamma. Horisontell spontanharmonise-

ring uppkommer bland annat efter att en nationell CTM-domstols avgörande fått 

rättsverkan inom hela unionen. Bryssel Ia-förordningen är ett tillvägagångssätt för att 

låta medlemsstaternas domar röra sig fritt.  

 

Bryssel Ia-förordningen bygger främst på principen om ömsesidigt erkännande och är 

ett avsteg från de allmänna folkrättsliga principerna.128 Berglund anser att territoriali-

tetsprincipens betydelse mellan medlemsstaterna och i relation till EU har minskat på 

grund av principen om ömsesidigt erkännande.129Grundtanken med principen om 

ömsesidigt erkännande är att medlemsstaterna ska känna förtroende för varandras 

lagstiftning och kontrollsystem, även fast de inte alltid stämmer överens.130  

 

Arbetet med ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas domar har pågått under 

flera decennier.131 Skälet till det var att nationella regler om erkännande och verkstäl-

lighet av utländska domar var starkt begränsade, varför det ansågs utgöra ett hinder 

för den eftersträvansvärda ekonomiska integrationen inom EU.132 Pålsson skriver att 

de nationella hindren borde undanröjas och ersättas med principen om fri rörlighet 

för domar.133 Införandet av Bryssel Ia-förordningen ansågs vara ett sådant undanrö-

jande av nationella hinder och harmoniserade även området för fri rörlighet för do-

mar.134  

 

                                                
128 Se avsnitt 2.2.1.  
129 Berglund, Mikael, Cross-border enforcement of claims in the EU, s. 14.  
130 Bernitz & Kjellgren, s. 275. Se vidare Möstl, Markus, Preconditions and Limits of Mutual recognit-
ion, CMLRev 2010, s. 405-36.  
131 I en utvärdering av Tammerforsprogrammet (Tammerforsprogrammet tar sin utgångspunkt i Euro-
peiska rådets möte i Tammerfors, oktober 1999, En punkt i Tammerforsprogrammet var antagandet av 
principen om ömsesidigt erkännande, se KOM(2004) 401 slutlig s. 3) framgår det att det krävs ett ökat 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna för en fördjupning av principen om ömsesidigt erkän-
nande, däribland ömsesidigt erkännande av domar, se KOM(2004) 401 slutlig s. 10.  
132 Pålsson, s. 21. 
133 Ibid. 
134 Se ingressen till Bryssel Ia-förordningen punkt. 2.  
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I Stockholmsprogrammet135 fastslog Rådet att det låg i linje med det civilrättsliga 

samarbetet inom unionen att upphäva alla mellanliggande åtgärder, exempelvis exe-

kvaturförfarandet vid verkställighet av andra medlemsstaters domar. Detta för att 

uppnå målet att underlätta fri rörlighet för domar.136 För att tydliggöra denna skillnad 

omarbetades Bryssel I-förordningen och resulterade i den nya Bryssel Ia-

förordningen.137   

 

Den fortsätta framställningen kommer att ta sikte på att analysera horisontell spon-

tanharmonisering i förhållande till Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande. 

Det första avsnittet kommer behandla förordningens regler för att sedan gå vidare till 

en jämförelse mellan reglerna och mekanismen. Kapitlet avslutas därefter med ett av-

snitt om eventuella framtida konsekvenser horisontell spontanharmonisering och hur 

Bryssel Ia-förordningen ska förhålla sig till detta.  

4.2 ERKÄNNANDE AV ANDRA MEDLEMSSTATERS AVGÖRANDEN  

Eftersom en domstol endast är behörig om svaranden har hemvist inom domstolens 

jurisdiktion138, torde det även innebära att den domstolens dom endast har verkan 

inom samma jurisdiktion. Detta följer främst av territorialitetsprincipen. Det är även 

den principen som ger Bryssel Ia-förordningens regler ett syfte. Utan Brysselreglerna 

hade medlemsstaterna haft möjlighet att vägra erkänna andra medlemsstaters domar, 

vilket skulle ses som ett stort handelshinder för den rättsgemenskap som EU är.  

 

Det är nu Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande kommer in i bilden, regler-

na som utgör ett främmande inslag för övriga världen och som tillåter medlemsstater-

nas domar röra sig fritt inom unionen. Pålsson skriver att reglerna om erkännande av 

domar, innehållsmässigt, bär en stark liberal prägel.139  I den meningen Pålsson me-

nar att reglerna är icke-traditionella, är jag benägen att hålla med. Brysselförordning-

ens regler om erkännande av andra medlemsstaters domar är ett direkt avsteg från 

                                                
135 Stockholmsprogrammet är efterföljare till Tammerforsprogrammet och fastställer Europeiska un-
ionens prioriteringar inom områdena rättvisa, frihet och säkerhet under perioden 2010-2014 med fokus 
på medborgarnas intressen och behov. Se Stockholmsprogrammet, s. 4f.  
136 Stockholmsprogrammet, s. 13. 
137 Bryssel Ia-förordningen trädde ikraft den 15 januari 2015.  
138 Artikel 4 Bryssel Ia-förordningen. Undantag från huvudregeln återfinns i artikel 7-9 Bryssel Ia-
förordningen, så kallade särskilda behörighetsregler. Se närmare om domstols behörighet i Pålsson, s. 
89 ff. 
139 Pålsson, s. 263. 
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territorialitetsprincipen och innebär rent teoretiskt att medlemsstaterna rubbas på en 

del av sin suveränitet.  

 

Huvudregeln enligt artikel 36 Bryssel Ia-förordningen är att en dom som meddelats i 

en medlemsstat och som faller inom förordningens tillämpningsområde, utan vidare 

ska erkännas i övriga medlemsstater.140 Domen får således aldrig omprövas i sak med 

konsekvensen att den dömande domstolens val av tillämplig lag inte var tillåtet.141  

 

Att domen erkänns utan att något särskilt förfarande behöver anlitas innebär att do-

men tillerkänns den positiva och negativa rättskraften som den äger i ursprungslan-

det.142 I Hoffmann v. Krieg143 klargjorde EU-domstolen att Brysselkonventionens144 

syfte var att underlätta fri rörlighet för domar och bör därför tolkas utifrån det. Av 

den anledningen ska en dom som erkänns av Brysselkonventionen i princip ha 

samma verkan i det land det erkänns, som domen hade haft i ursprungslandet.145 Vi-

dare sker förfarandet ipso jure, det vill säga utan att något särskilt förfarande behöver 

användas.146 Domen blir således gällande i alla medlemsstater i och med att den 

meddelats, även om den ännu inte vunnit laga kraft.147 

 

Det finns dock vissa undantag från huvudregeln i Artikel 36 Bryssel Ia-förordningen. 

Artikel 45 i förordningen klargör i vilka fall en utländsk dom kan vägras erkännande i 

en medlemsstat. Bestämmelsen är obligatorisk i den meningen att ett erkännande 

måste vägras om någon av de angivna omständigheterna föreligger.148 Ett erkännande 

ska således vägras bland annat för de fall det strider mot erkännandelandets ordre 

public, om domen varit en tredskodom eller om litispendes föreligger.149  

 

                                                
140 Pålsson, s. 263.  
141  Artikel 52 Bryssel Ia-förordningen samt Pålsson, s. 263. 
142 Bogdan, s. 286, se även Pålsson, s. 270. 
143 Dom Hoffmann/Krieg (145/86, EU:C:1988:61). 
144 Allt som sägs om Brysselkonventionen gäller även för de efterföljande förordningarna, se Bogdan, 
s. 102. 
145 Dom Hoffmann/Krieg (145/86, EU:C:1988:61), punkt. 9-11.  
146 Artikel 36.1 Bryssel Ia-förordningen. 
147 Pålsson, s. 287. 
148 A.a., s. 272.  
149 Artikel 45 Bryssel Ia-förordningen.  
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Ordre public är som nämnts en av grunderna för att vägra erkännande enligt Bryssel 

Ia-förordningen.150 Ordre public innebär att en dom inte ska erkännas om ett erkän-

nande uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i den medlemsstat där do-

men görs gällande. 151  EU-domstolen menar att tillämpningen av ordre public-

förbehållet inte ska ske i annat fall än i exceptionella situationer.152 Bogden skriver 

dock att användningen av ordre public-förbehållet inte förutsätter stöd i lag för att det 

är en allmän princip inom internationell privaträtt.153 Han fortsätter och skriver att det 

däremot kan uppkomma vissa tveksamheter kring användningen av förbehållet utan 

stöd i lag om erkännandet respektive verkställigheten av utländska avgörandet bygger 

på ett internationellt åtagande.154  

 

Vidare reglerar artikel 29 Bryssel Ia-förordningen situationen som uppkommer när 

talan rörande samma sak och samma parter har väckts i flera domstolar, så kallade 

litispendens.155 Alla domstolar förutom den domstolen där talan först väcktes ska låta 

handläggningen av målet vila till dess det har fastställts att domstolen är behörig att ta 

upp målet.156 När det är fastställt ska övriga domstolar självmant förklara sig obehö-

riga.157 

 

En nyhet i Bryssel Ia-förordningen är att även verkställighet av andra medlemsstaters 

domar sker automatiskt. Exekvaturförfarandet har således avskaffats i samband med 

omarbetningen av Bryssel Ia-förordningen, vilket förespråkades av Stockholmspro-

grammet.158 Exekvaturförfarandet har länge ansetts vara onödig i förhållande till 

medlemsstaterna.159 

 

Ett erkännande av andra medlemsstaters domar enligt Bryssel Ia-förordningen är att 

betrakta som ytterligare ett led i EU:s målsättning att utveckla ett samarbete som 

                                                
150 Artikel 45.1.a Bryssel Ia-förordningen.  
151 Pålsson, s. 284. 
152 Dom Dieter Krombach/André Bamberski (C-7/98, EU:C:2000:164), punkt. 21.  
153 Bogdan, s. 66.  
154 Ibid.  
155 Artikel 29 Bryssel Ia-förordningen.  
156 Artikel 29.1 Bryssel Ia-förordningen.  
157 Artikel 29.3 Bryssel Ia-förordningen.  
158 Om Stockholmsprogrammet, se avsnitt 4.1. 
159 Bryssel Ia-förordningen erbjuder dock personen, som emotsätter sig verkställighet, rätt att hos dom-
stol ansöka om att verkställighet ska vägras på någon av grunderna som föreskrivs i Artikel 45, se vi-
dare Bogdan, s. 287 f. 
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sträcker sig över medlemsstaternas territoriella gränser. Genom att ta bort exekvatur-

förfarandet vid verkställighet av en annan medlemsstats dom, visar EU tydligt att må-

let med Brysselreglerna är att öka det ömsesidiga förtroendet medlemsstaterna emel-

lan.    

4.3 UTGÖR HORISONTELL SPONTANHARMONISERING NÅGOT MER ÄN BRYSSEL 

IA-FÖRORDNINGENS REGLER? 

4.3.1 ANALYSENS UTGÅNGSPUNKTER 

Analysen tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan horisontell spontanharmonise-

ring och Bryssel Ia-förordningens regler. Uppsatsen har hittills fastställt och analyse-

rat konsekvenser med horisontell spontanharmonisering. I denna del av analysen ska 

fokus istället riktas mot problematiken som uppstår när mekanismen ställs mot reg-

lerna i Bryssel Ia-förordningen. Framför allt ska analysen först fastställa likheterna 

och skillnaderna mellan dessa institut. Vidare ska en kort analys göras av kryphålet i 

Brysselreglerna och hur horisontell spontanharmonisering undviker denna. Slutligen 

kommer en diskussion om eventuella framtida konsekvenser att föras.  

4.3.2 HUR FÖRHÅLLER SIG BRYSSEL IA-FÖRORDNINGEN TILL HORISONTELL SPON-

TANHARMONISERING? 

Horisontell spontanharmonisering innebär att medlemsstaternas rättsordningar anpas-

sar sig spontant, det föregår således inte av tidigare lagstiftningsakter eller andra av-

tal. Det torde med andra ord innebära att harmoniseringen sker utan att det går via 

Bryssel Ia-förordningens regler, som är vanligast. Frågan blir då vilken relation Brys-

selreglerna bör ha i förhållande till horisontell spontanharmonisering?  

För att besvara frågan kommer den fortsatta framställningen att fokusera på likheter 

och skillnader mellan bestämmelserna i Bryssel Ia-förordningen och horisontell spon-

tanharmonisering. Framställningen ämnar även till att avgöra vilka för- och nackdelar 

som föreligger med å ena sidan Brysselreglerna och å andra sidan horisontell spon-

tanharmonisering. Finns det något som säger att det ena måste utesluta det andra?  

Granmar skriver att erkännandet av överlappande jurisdiktion på grund av lojalitets-

principen i artikel 4.3 FEUF antyder att praxis från andra medlemsstater borde anses 
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vara en bindande rättskälla i nationella rättsordningar.160 Det är möjligt att lojalitets-

principen kan tolkas på det sättet med tanke på att den EU-rättsliga lojalitetsprincipen 

har en utvidgat betydelse.161 Tolkar man principens utvidgade omfattning kan man 

komma fram till slutsatsen att Brysselreglerna saknar någon egentlig verkan i situat-

ioner där EU-domstolen bedömer att en nationell domstols dom ska få verkan i hela 

unionen. Även om en sådan slutsats kan verka vara lite väl drastiskt, torde den 

stämma.   

 

Bryssel Ia-förordningens regler gör det möjligt för medlemsstaternas domar att röra 

sig fritt inom unionen.162 I praktiken innebär det att en medlemsstat måste erkänna en 

annan medlemsstats dom och ge den full verkan inom dess territorium. Bestämmel-

serna i Bryssel Ia-förordningen kan uppfattas som främmande och generösa. Detta 

om man jämför med svensk rättskultur163 och allmänna folkrättsliga principer som 

territorialitetsprincipen. De är generösa i den meningen att bestämmelserna möjliggör 

att domar från suveräna stater får en extraterritoriell räckvidd som annars inte hade 

varit möjligt på samma sätt. 

 

En likhet mellan Brysselreglerna och horisontell spontananpassning är att de arbetar i 

enlighet med EU:s målsättning. Brysselreglernas utformning går i linje med EU:s 

målsättning att bland annat bygga upp en inre marknad utan marknadshinder, men 

också att öka medlemsstaternas samarbete över gränserna. EU-domstolen, som en EU 

institution, har bland annat till uppgift att förverkliga EU:s mål och tjäna unionens 

syfte164, viket innebär att mekanismen horisontell spontananpassning kommer ur EU-

domstolens aktiva arbete med att uppfylla unionens mål.   

 

En uppenbar likhet mellan dessa är självklart effekterna. Det främsta syftet med 

Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande är att en medlemsstat avgörande får 

full verkan inom hela unionen. Medlemsstat A måste således erkänna medlemsstat 

B:s dom och erkänna den samma verkningar som den hade haft i ursprungsstaten A. I 

Chronopost-fallet fastställer EU-domstolen att en CTM-domstols avgörande ska ha 

                                                
160 Granmar, s. 682. 
161 Se avsnitt 2.3.3 ovan.  
162 Jämför artikel 36 Bryssel Ia-förordningen.  
163 Jämför 3:2 Utsökningsbalk (1981:774). 
164Artikel 13 FEUF.  
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full verkan inom hela unionen. Övriga medlemsstater måste således acceptera en nat-

ionell domstols dom och tillerkänna den full verkan inom dess jurisdiktion.  

 

Varför är det nödvändigt med två liknande institutioner vars verkningar i princip är 

likadana? Det är en berättigad fråga, men för att besvara den måste först en analys 

göras av skillnaderna mellan Brysselreglerna och horisontell spontanharmonisering.  

 

Den största skillnaden som föreligger mellan dessa institut är främst att Bryssel Ia-

förordningen är begränsad av sina regler medan horisontell spontanharmonisering 

kan tillämpas fritt och utan att behöva anpassas efter en regelkonstruktion. Bryssel Ia-

förordningen innehåller vidare en ordre public-förbehåll, vilket gör det möjligt för 

medlemsstaterna att i exceptionella fall vägra ett erkännande av en annan medlems-

stats dom.  

 

Eftersom ett ordre public-förbehåll inte behöver stöd i lag för att åberopas skulle en 

naturlig slutsats blir att det kan tillämpas vid horisontell spontanharmonisering, vilket 

skulle innebära att det inte föreligger någon större skillnad mellan Brysselreglerna 

och horisontell spontanharmonisering. Dock förekommer en begränsning som jag an-

ser är tillämpbar i fallet mellan EU och dess medlemsstater. Det råder tveksamheter 

om förbehållet är tillämpligt utan stöd i lag när erkännandet bygger på internationella 

åtgärder. Således hade det inte varit möjligt att åberopa ordre public om Bryssel Ia-

förordningen saknade ett sådant förbehåll.  

 

Jag anser att relationen mellan EU och medlemsstaterna kan ses som en internationell 

åtgärd, vilket resulterar i att ordre public-förbehållet inte kan åberopas emellan med-

lemsstaterna vid horisontell spontanharmonisering. Varför relationen bör ses som en 

internationell åtgärd beror främst på att det råder en lojalitetsplikt mellan EU och 

medlemsstaterna, men också medlemsstaterna emellan på grund av den rättsgemen-

skap de frivilligt valt att bygga upp. Vidare hade det stridit mot själva syftet med EU. 

EU strävar som sagt efter att bygga upp ett samarbete genom att förhindra handels-

hinder mellan medlemsstaterna.  
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4.3.3 BRYSSEL IA-FÖRORDNINGENS AKILLESHÄL  

Bryssel Ia-förordningen har haft många bra lösningar sedan reglerna tillkom. Det 

finns dock ett problem med Brysselreglerna som kan utnyttjas av intrångsmakare på 

ett otillbörligt sätt. Bryssel Ia-förordningens regler om litispendens fastställer att alla 

domstolar där talan har väckts mellan samma parter och om samma sak ska låta för-

handlingarna vila fram till den första domstolen förklarat sig antingen behörig eller 

obehörig. Denna regel kan sedan utnyttjas av intrångsmakare genom en så kallad tor-

pedstrategi.  

 

Torpedstrategier går ut på att intrångsmakaren själv initierar ett processuellt förfa-

rande mot rättighetsinnehavaren i en medlemsstats domstol där handläggningstiden är 

lång.165 Det förutsätter givetvis att tvisten har en internationell karaktär.166 Existensen 

av en redan initierad process i en medlemsstat gör det omöjligt att påbörja samma 

process i andra medlemsstater på grund av litispendens-regeln i Bryssel Ia-

förordningen.167 Är dessutom handläggningstiden långsam i medlemsstaten där talan 

väcks kan det resultera i att rättighetshavarens möjligheter att tillvarata sina rättighet-

er gentemot intrångsmakaren fördröjs eller förhindras.168 

 

I Chronopost-fallet undvek EU-domstolen Brysselreglernas akilleshäl genom att 

tillerkänna CTM-domstolarnas avgörande full rättsverkan inom hela unionen. Detta 

resulterade i att domstolen i praktiken utvidgade CTM-domstolarnas jurisdiktion till 

att gälla inom hela unionen.169 EU-domstolen menade helt enkelt att syftet med ge-

menskapsvarumärken och VMF gör det nödvändigt för CTM-domstolarna att ha en 

utvidgat jurisdiktion.  

 

Detta kryphål som uppstår med Bryssel Ia-förordningens regler om litispendens är en 

betydelsefull skillnad från horisontell spontanharmonisering. På grund av kryphålet 

ansåg EU-domstolen att det fanns behov av att erkänna CTM-domstolarnas avgö-

rande rättsverkan inom hela unionen. Gör denna problematik med Brysselreglerna att 

                                                
165 Biehler, Gernot, Procedures in international law, s. 87. Se vidare Franzosi, Mario, Worldwide Pa-
tent Litigation and the Italian torpedo, EIPR, 1997.  
166 Bogden, s. 105. 
167 Biehler, Gernot, Procedures in international law, s. 87. 
168 Biehler, Gernot, Procedures in international law, s. 87. 
169 Se resonemanget i Granmar, s. 685 f. 
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horisontell spontanharmonisering blir en bättre lösning? Jag anser snarare att horison-

tell spontanharmonisering kan betraktas som ett komplement till Brysselreglerna. 

EU-domstolen såg ett behov av något mer än Brysselreglerna i Chronopost-fallet, 

vilket tyder på att det föreligger en brist i Bryssel Ia-förordningen som domstolen för-

sökte läka genom att bana vägen för horisontell spontanharmonisering.  

 

EU-domstolens uttalande i Chronopost-fallet samt i Nokia-fallet tyder på att horison-

tell spontanharmonisering är nödvändigt i situationer där det är av ytterst vikt att ett 

visst skydd är tillräckligt starkt. I aktuellt fall är det fråga om gemenskapsvarumärke 

och bara av egenskapen att det är en EU-konstruktion betyder det att den innehar 

gränsöverskridande egenskaper. Det innebär vidare att ett gemenskapsvarumärke 

måste skyddas inom hela unionen, vilket kräver en större ansträngning från både EU 

och medlemsstaterna att se till att det skyddet upprätthålls på ett likvärdigt sätt i hela 

EU. Av den anledningen kan det antas att EU-domstolen resonerade som att Bryssel 

Ia-förordningen inte gav tillräckligt skydd för aktuell EU-konstruktion.  

4.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Utifrån ovanstående analys om likheter och skillnader mellan Bryssel Ia-

förordningens regler om erkännande och horisontell spontanharmonisering kan det 

urskiljas både för- och nackdelar med både instituten.  

 

Det horisontell spontanharmonisering ämnar uppnå är att säkerställa ett uniformt 

skydd för EU-konstruktioner inom hela unionen. Utifrån det syftet kan bland annat 

två fördelar med mekanismen fastställas. Den första fördelen är det faktum att det 

endast är en nationell domstol som sätter standarden för övriga domstolar att antingen 

matcha åtgärden eller om så inte är möjligt, besluta om likvärdiga åtgärder. Anled-

ningen till varför det är en fördel är för att det är ett smidigt sätt att säkerställa att det 

ges ett enhetligt skydd inom hela unionen. 

 

Vidare är det av stor betydelse för vissa EU-konstruktioner att dessa skyddas på 

samma sätt inom hela EU. Ett gemenskapsvarumärke skulle förlora mycket av sitt 

syfte om det inte kunde skyddas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. På grund av 

syftet med gemenskapsvarumärken är den andra fördelen med horisontell spontan-
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harmonisering att CTM-domstolens avgörande får rättsverkan inom hela unionen och 

möjligheten att vägra erkännandet på grund av ordre public inte är möjligt. 

 

Det finns dock en nackdel med att det endast är en domstol som sätter standarden på 

vilken typ av åtgärd som anses säkerställa ett fullgott skydd. Övriga domstolar måste 

följa samma exempel, varför det kan det bli en fråga om kränkning av landets suverä-

nitet. När det gäller Bryssel Ia-förordningen har medlemsstaterna valt att anta den och 

följa dess regler. Horisontell spontanharmonisering uppstår, precis som namnet anty-

der, spontant och utan att medlemsstaterna valt det. Av den anledningen kan det 

eventuellt resultera i någon slags kränkning av suveräniteten för de medlemsstater 

som måste anpassa sina rättsordningar spontant.   

 

Vidare är horisontell spontanharmonisering relativt ny. Det är svårt att utröna exakta 

följder av mekanismen och hur dessa påverkar relationen mellan medlemsstaternas 

nationella domstolar. Det som är att se som en nackdel för horisontell spontanharmo-

nisering utgör en fördel för Bryssel Ia-förordningen. Till skillnad från horisontell 

spontanharmonisering utgör Brysselreglerna ett resultat av en internationell överens-

kommelse mellan flera medlemsstater och flera års av arbete.  Dessutom innehåller 

Bryssel Ia-förordningen ett ordre public-förbehåll som ger medlemsstaterna rätt att 

vägra erkänna en utländsk dom.  

 

Brysselreglerna har haft väsentlig betydelse i flera år. Det resulterar dock inte i att 

reglerna är perfekta. Som nämnts ovan föreligger det ett kryphål i Brysselreglerna 

som utgör vara en nackdel till en annars användbar förordning. Reglerna om litispen-

dens i Bryssel Ia-förordningen kan utnyttjas på ett olämpligt sätt genom torpedstrate-

gier. Det är just detta kryphål EU-domstolen försökte undvika i bland annat Chrono-

post-fallet.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att både instituten har fördelar som talar för dem 

och nackdelar som talar emot dem. Jag anser dock att Bryssel Ia-förordningen har en 

sådan stabil ställning i förhållande till horisontell spontanharmonisering att det torde 

vara uteslutet för horisontell spontanharmonisering att ses som någon ersättning för 

Brysselreglerna. Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande bör fortfarande be-

traktas som den primära källan för att erkänna andra medlemsstaternas domar och 
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horisontell spontanharmonisering bör endast brukas i speciella situationer. Gemen-

skapsvarumärken är ett utmärkt exempel på när horisontell spontanharmonisering 

kompletterar Bryssel Ia-förordningen.  

4.3.5 FRAMTIDA KONSEKVENSER 

Både Chronopost-fallet och Nokia-fallet behandlar främst VMF:s specifika syfte att 

säkra ett enhetligt skydd för gemenskapsvarumärken inom hela unionen. Av den an-

ledningen menar EU-domstolen att det är motiverat att medlemsstaterna har special-

domstolar för att lösa tvister om gemenskapsvarumärken. Med specialdomstolar som 

har exklusiv behörighet kan således motstridiga beslut undvikas och skyddet för ge-

menskapsvarumärken kan förbli enhetligt. Av dessa anledningar framstår det som 

självklart att EU-domstolen beslutar om att beslut från CTM-domstolar ska ha rätts-

verkan i hela unionen.  

 

Konsekvenserna av CTM-domstolars avgöranden har rättsverkan inom hela unionen 

innebär i teorin att beslutet går utanför Bryssel Ia-förordningens reglerna, främst reg-

lerna som tillåter en medlemsstat att neka erkännande på grund av det strider med 

landets ordre public. Detta resulterar i att medlemsstaterna på grund av lojalitetsprin-

cipen måste acceptera andra nationella CTM-domstolars avgörande utan att ha möj-

ligheten att neka erkännandet. Situationen som uppstår när en medlemsstat inte kan 

vägra erkännandet av en dom som går emot landets ordre public torde utgöra en grov 

kränkning av landets suveränitet, vilket är ytterst problematiskt. Dock torde inte be-

slut från CTM-domstolar vanligtvis gå emot ett lands ordre public, varför det teore-

tiska problemet går att undkomma i praktiken utan större svårigheter.  

 

Frågan är huruvida det är möjligt att horisontell spontanharmonisering gäller för fler 

förordningar, om inte alla? Det regleras tydligt i fördragen att en förordning ska ha 

allmän giltighet samt vara bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna170, varför 

det är givet att medlemsstaterna ska tillämpa förordningen på samma sätt så att den 

får samma verkan inom hela unionen. Av den anledningen kan horisontell spontan-

harmonisering anses vara det givna svaret när det avser förordningar. Det skulle in-

nebära att Brysselreglerna får en ställning som sekundära regler vad gäller bland an-

nat erkännande av utländska domar.  

                                                
170 Artikel 288 FEU. 
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Denna konsekvens torde inte vara vad EU-domstolens eftersträvade i Chronopost-

fallet. Bernitz skriver att ”EU-domstolen gör bäst i att noga beakta de följder dess 

tolkningar kan få för medlemsstaterna”.171 För egen del anser jag att EU-domstolen 

inte tänkte igenom konsekvenserna av utfallet i Chronopost-fallet. Domstolen var 

främst inriktad på att uppfylla syftet med gemenskapsvarumärket och ge det ett skydd 

inom hela unionen och beaktade inte konsekvenserna av att ge en nationell CTM-

domstols avgörande full verkan inom EU.  

 

Jag anser också att det går för långt att säga horisontell spontanharmonisering gäller 

alla nationella domstolars domar. Både Chronopost-fallet och Nokia-fallet avsåg en 

specialdomstol (CTM-domstol) med syfte att skydda en EU-konstruktion (gemen-

skapsvarumärke). Därför bör det vara uteslutet att horisontell spontanharmonisering 

gäller för alla nationella domstolars avgöranden. Vad gäller andra nationella, unions-

rättsliga, specialdomstolar med syfte att skydda en EU-konstruktion och som även 

har en överlappande jurisdiktion kan troligtvis dessa domstolars avgörande ha lik-

nande verkan som horisontell spontanharmonisering innebär. Jag drar den slutsatsen 

utifrån det faktum att enhetliga och likvärdiga beslut torde ha större betydelse för 

specialdomstolar med egenskaper som CTM-domstolarna, än allmänna nationella 

domstolar.  

 

Däremot torde inte horisontell spontanharmonisering utgöra ett sådant stort praktiskt 

problem i dagsläget. I teorin är det väl tydligt varför det kan orsaka svårigheter, både 

genom kringgåendet av Bryssel Ia-förordningen och påtvingandet av andra nationella 

CTM-domstolar att anpassa sina åtgärder. Det återstår att se vad som sker med denna 

mekanism i framtiden.  

4.4 SAMMANFATTNING  

Det är inte helt enkelt att utröna vilken relation som råder mellan horisontell spontan-

harmonisering och Bryssel Ia-förordningen. Det är dock säkert att säga att horisontell 

spontanharmonisering inte ska anses utgöra en ersättning för Brysselreglerna. Bryssel 

Ia-förordningen är tillämplig precis som vanligt mellan medlemsstaterna, medan ho-

risontell spontanharmonisering troligtvis är tillämplig i situationer likt Chronopost-
                                                
171 Bernitz & Kjellgren, s. 106. 
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fallet och Nokia-fallet. Det grundar sig återigen på EU:s målsättning att unionsrättens 

ska ha en uniform tillämpning inom EU.  

 

Vid en första anblick kan horisontell spontanharmonisering anses vara överflödig ef-

tersom Brysselreglerna och andra principer redan fyller vissa funktioner. Dock är det, 

som framgår ovan, skillnad på horisontell spontanharmonisering och Brysselreglerna, 

varför mekanismen inte kan vara överflödig.  

 

Av det sagda kan slutsatsen dras att horisontell spontanharmonisering närmast utgör 

ett komplement till Bryssel Ia-förordningen och bör brukas endast i speciella situat-

ioner där en EU-konstruktion kräver det. Horisontell spontanharmonisering tillhanda-

håller lösningar på ett problem som riskeras att inte kunna lösas med Bryssel Ia-

förordningen. 
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5 EN KOMPARATIV UTBLICK 

5.1 INTRODUKTION  

Uppsatsen har hittills varit inriktad på att belysa hur EU, som den överstatliga union-

en, förhåller sig till dess medlemsstater. Det har även lagts fokus på hur det EU-

rättsliga domstolssystemet fungerar vad gäller nationella domstolars relation till EU-

domstolen.  Det är intressant att försöka avgöra vilken betydelse det institutionella 

ramverket har haft för rättsutvecklingen som horisontell spontanharmonisering utgör 

och detta kommer belysas genom en jämförelse med det amerikanska domstolssy-

stemet. Den fortsätta framställningen kommer därför fokusera på att ge inblick i det 

amerikanska domstolssystemet och relationen mellan de federala domstolarna och de 

delstatliga.  

 

Den amerikanska rätten härstammar ursprungligen från England och tillhör rättsfa-

miljen common law (sedvanerätt) 172, vilket skiljer sig från civil law som är den rätts-

familj som de flesta europeiska länder tillhör. När man studerar den amerikanska rät-

ten är det viktigt att hålla i minnet att det i verkligheten rör sig om ett femtiotal vis-

serligen besläktade men långt ifrån identiska rättsordningar. USA är en federal stats-

bildning, bestående av delstater med olika kulturer och värderingar.173 Delstaterna har 

aldrig gått med på en sammansmältning av sina rättsordningar, varför rättskulturen 

skiljer sig från delstat till delstat.174 Alla delstaters rättssystem bygger dock på com-

mon law-traditionen. Tillsammans med den gemensamma, federala rätten är det dessa 

likheter som gör det möjligt att överhuvudtaget tala om amerikansk rätt.175  

5.2 DET PARALLELLA DOMSTOLSSYSTEMET I USA  

5.2.1 EN GENOMGÅNG AV DET AMERIKANSKA DOMSTOLSSYSTEMET 

Det amerikanska rättssystemet bygger främst på ett parallellt domstolssystem, fede-

rala domstolar och delstatliga domstolarna.176 Strukturen på de två systemen är lik-

nade och har, likt Sverige, ett tre instansförfarande.177 Den fortsatta framställningen 

                                                
172 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 93. 
173 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 129. Se nedan för närmare framställning.  
174 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 129. 
175 Ibid. 
176 Rowe, s. 18.  
177 Rowe, s. 18. 
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kommer att delas upp i en redogörelse av först det federala domstolssystemet för att 

sedan gå vidare till det delstatliga domstolssystemet.   

 

Det är naturligt att vilja kategorisera det federala domstolssystemet som ett ”överhu-

vud” för det delstatliga domstolssystemet, vilket till viss del stämmer. Relationen är 

dock strukturerat på ett sådant sätt att delstaterna har behållit all den regeringsmakt 

som i grundlagen inte har överförts till den de federala organen.178 Det delstatliga 

domstolssystemet kan därför sägas verka självständiga från det federala domstolssy-

stemet. På vissa områden föreligger dock såväl federal som delstatlig kompetens (så 

kallat concurrent jurisdiction). Vid en sådan situation åtnjuter federal rätt företräde 

framför delstatliga regler.179 På sådana områden kan käranden strategiskt välja det 

forumet som torde vara mest fördelaktigt för denne.  

 

Distriktsdomstolen (District courts) är den första instansen i den federala domstolsor-

ganisationen. Det finns nittiofyra distriktsdomstolar i USA och varje domstol täcker 

ett visst geografiskt område.180 En part som har förlorat sin talan har rätt att överklaga 

den hos en appellationsdomstol (court of appeal, även kallat circuit courts). För när-

varande finns det tretton appellationsdomstolar, varav tolv av dessa är regionala och 

har hand om överklagande från de distriktsdomstolarna som verkar inom dess territo-

rium.181 Den trettonde appellationsdomstolen, the United States Court of Appeals for 

the Federal Circuit, prövar överklaganden från alla nittiofyra distriktsdomstolarna i 

beslut meddelade av vissa federala specialdomstolar.182 

 

Appellationsdomstolarna är begränsade i sin funktion. De har ingen möjlighet att ge-

nomföra en ny rättegång utan ser endast över påstådda juridiska fel som begåtts av 

distriktsdomstolarna.183 För de fall distriktsdomstolen handlat korrekt och inga fel 

föreligger, fastställer appellationsdomstolen distriktsdomstolens beslut och inga änd-

ringar sker mellan parterna. Skulle fel föreligga som inverkat negativt på distrikts-

domstolens beslut, brukar appellationsdomstolen vanligen upphäva distriktsdomsto-

                                                
178 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 129. Jämför EU och principen om de tilldelade befogenheter-
na i avsnitt 2.2.2. 
179 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 129. Jämför företrädesprincipen i avsnitt 2.3.3. 
180 Rowe, s. 18. 
181 A.a., s. 19. 
182 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 134.  
183 Rowe, s. 19. 
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lens beslut. I vissa fall kan även appellationsdomstolen återsända fallet till distrikts-

domstolen för en ny prövning av frågan.184  

 

Den federala Högsta domstolen (The Supreme Court of the United States) utgör den 

sista och högsta instansen i den federala domstolsorganisationen. Den federala 

Högsta domstolen dömer i vanliga fall överklaganden från appellationsdomstolarna 

och ser över eventuella juridiska felaktigheter som förekommit i appellationsdomsto-

larna.185 I sällsynta specialfall kan dock den federala Högsta domstolen döma som 

första instans, den har exempelvis exklusiv jurisdiktion i tvister mellan två delsta-

ter.186 

 

För att den federala Högsta domstolen ska se över överklaganden från appellations-

domstolarna krävs det att parten beviljats prövningstillstånd (writ of certiorari). Par-

ten som vill bli beviljat ett prövningstillstånd måste göra en framställning inför dom-

stolen. Domstolen kan sedan godtyckligt välja att antingen bevilja eller avslå fram-

ställningen. Domstolen har ingen skyldighet att bevilja en parts framställning om 

prövningstillstånd.187 Den federala Högsta domstolen brukar dock vanligtvis bevilja 

prövningstillstånd i mål med principiell rättslig betydelse och mindre sällan på grund 

av de lägre instanserna felaktigheter i meddelade domar.188 

 

Vad gäller den delstatliga domstolsorganisationen är även denna uppbyggt i ett tre 

instansförfarande. Varje delstat har genom en egen konstitution och egna lagar eta-

blerat ett eget system. Farnsworth menar att bristen på likformighet mellan delstater-

nas system gör det omöjligt att ge en enhetlig beskrivning som passar de olika delsta-

ternas domstolssystem.189 Därför kan det mer allmänt sägas att den delstatliga dom-

stolsorganisationen har, precis som den federala, tre instanser. Första instansen utgörs 

av delstatliga ”trial courts”. Besluten från dessa överklagas till delstatliga appellat-

ionsdomstolar. Som sista instans tar de delstatliga högsta domstolarna upp överkla-

ganden från delstatliga appellationsdomstolarna.190  

                                                
184 Rowe, s. 19. 
185 Ibid. 
186 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 136. 
187 Rowe, s. 19. 
188 Ibid. 
189 Farnsworth, s. 44.  
190 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 135. 
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Den federala Högsta domstolen kan dock, om prövningstillstånd har beviljats, se över 

meddelade domar från de delstatliga högsta domstolarna. Det förutsätter att den del-

statliga högsta domstolen avgör en fråga som innefattar federal lagstiftning, exempel-

vis de fall då överklagandet hävdar att den delstatliga lagen, på vilken avgörandet vi-

lar på, är oförenligt med den federala grundlagsstiftningen eller när den högsta del-

statsdomstolen vägrar att tillämpa en federal föreskrift med motiveringen att den stri-

der mot den federala grundlagen.191  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det parallella domstolssystemet i USA är, precis 

som det låter, parallellt. Det är två självständiga domstolssystem som agerar inom 

olika områden i symbios med varandra. Visserligen föreligger det situationer som 

nämnts ovan när den federala Högsta domstolen interageras med de delstatliga högsta 

domstolarna men det torde inte ha större betydelse för domstolarnas självständighet.  

5.2.2 NÄR KAN ETT FALL TAS UPP AV DE FEDERALA DOMSTOLARNA?  

För att de amerikanska domstolarna ska vara behöriga att pröva en fråga krävs det att 

domstolarna både har jurisdiktion över frågan (subject matter jurisdiktion) och över 

parterna (personal jurisdiktion).192 I den fortsatta framställningen ska fokus ligga på 

subject matter jurisdiktion.193   

 

Till skillnad från de federala domstolarna, som har en begränsad jurisdiktion till end-

ast vissa områden som de blivit tilldelade genom lag194, har de delstatliga domstolar-

na generell jurisdiktion. Det innebär att de är behöriga att ta upp alla sorters olika 

mål, oberoende av om tvisten innefattar frågor om federal lagstiftning eller om par-

ternas hemvist.195 Hur hamnar ett fall hos de federala domstolarna om de delstatliga 

domstolarna oftast är behöriga att pröva tvisten?  

 

Det föreligger främst två situationer när en part har möjlighet att få sin fråga prövad 

av det federala domstolssystemet. Den första situationen uppstår när målet handlar 

                                                
191 A.a., s. 134. 
192 Rowe, s. 526. 
193 Se Rowe, s. 409-525 för en framställan om personal jurisdiction.  
194 Se U.S. Const. Art III § 2, cl. 1 som beskriver nio typer av fall som de federala domstolarna har 
jurisdiktion över.   
195 Rowe, s. 20. 
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om en tillämpning av den federala grundlagen, annan federal lagstiftning eller inter-

nationella konventioner, så kallat federal-question jurisdiction.196 Den andra situat-

ionen som möjliggör en prövning i de federala domstolarna är diversity jurisdiction 

och förutsätter en tvist mellan två parter, hemmahörande i två olika delstater och att 

tvistemålets värde överstiger 75 000 USD.197  

 

Artikel III i den amerikanska konstitutionen föreskriver bland annat att ”[t]he judicial 

power of the United States shall extend to all cases […] arising under this Constitut-

ion, the laws of the United States, and treaties made […] under their authority.”198 

Nästan identisk formulering används i 28 United States Code § 1331, ”The district 

courts shall have original jurisdiction of all civil actions arising under the Constitut-

ion, laws, or treaties of the United States.”199 

 

Den gemensamma nämnaren i de två lagrummen är uttrycket ”arising under”. För att 

en tvist ska ha federal-question jurisdiction krävs det att det föreligger en fråga som 

innebär en tillämpning av de federala lagarna. I flera rättsfall har den federala Högsta 

domstolen utrönt när och hur federal-question jurisdiction uppkommer. I Louisville & 

Nashville Railroad Co. v. Mottley200 fastslog den federala Högsta domstolen att kä-

randens talan måste ta sin utgångspunkt i en federal lagstiftning och att ett anteciperat 

motargument från svaranden som bygger på federal lagstiftning inte utgör grund för 

federal-question jurisdiction.201  

 

I Grable & Sons Metal Products, Inc. v. Darue Engineering & Manufacturing202 fast-

ställde den federala Högsta domstolen att när den federala frågan är inbäddad i flera 

delstatliga frågor, det vill säga när käranden grundar sina yrkanden på delstatlig lag-

stiftning men bland dessa yrkanden finns åtminstone ett yrkande grundat på federal 

lagstiftning ska man göra ett ”trestegstest” för att avgöra om federal-question juris-

diction föreligger. Testet går ut på att avgöra om det involverar ett väsentligt federalt 

problem, om det föreligger ett tydligt federalt intresse i att pröva frågan på federal 

                                                
196 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 136. 
197 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 136. 
198 U.S. Const. article III § 2, cl. 1. Se även Rowe, s. 534. 
199 28 U.S.C. § 1331. 
200 Louisville & Nashville Railroad Co. v. Mottley, 211 U.S. 149 (1908). 
201 Rowe, s. 534-536. 
202 Grable & Sons Metal Products, Inv. v. Darue Engineering & Manufacturing, 545 U.S. 308 (2005). 
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nivå och slutligen om frågan kan lösas utan att rubba balansen mellan de delstatliga 

och de federala domstolarna.203 

 

Det är stor skillnad på federal-question jurisdiction och diversity jurisdiction. Diver-

sity jurisdiction återfinns i 28 U.S.C. § 1332 och framhåller att den federala distrikts-

domstolen kan ha jurisdiktion över en tvist om parterna är hemmahörande i olika del-

stater samt om tvisteföremålets värde överstiger 75 000 USD. Praxis har tidigare 

klargjort att alla inblandade parter måste vara bosatta i olika delstater för att regeln 

ska bli aktuell.204 Vidare är det nödvändigt att bestämma en parts hemvist för att ak-

tualisera diversity jurisdiction.205  

 

En anledning till varför diversity jurisdiction är möjlig är för att undvika diskrimine-

ring. Det har misstänkts att de delstatliga domstolarna ibland kan vara partiska till 

den i domstolsstaten bosatta partens fördel. Det resulterar därför i att den andra parten 

hellre vill tvista inom det federala domstolssystemet.206  

 

Eftersom det är de federala domstolarna som har mest kunskap om konstitutionen och 

den federala lagstiftningen har de även bättre förutsättningar för att ge konstitutionen 

och lagstiftningen en mer enhetlig tolkning och innebörd. Detta kan därför ses som en 

av anledningarna till varför federal-question jurisdiction är möjligt. Domstolarna till-

låts helt enkelt att agera inom de områden de är specialister i. De delstatliga domsto-

larna är experter på delstatliga lagar medan de federala domstolarna är experter på 

federala lagar.207 

5.3 MEDFÖR DET INTEGRERADE UNIONSRÄTTSLIGA DOMSTOLSSYSTEMET EN 

INTEGRATION UTÖVER SAMORDNINGEN INOM EN FEDERATION LIKT USA? 

5.3.1 ANALYSENS UTGÅNGSPUNKTER 

Denna analys tar sin utgångspunkt i frågan om det unionsrättsliga domstolssystemet 

medför en integration utöver samordningen inom det amerikanska domstolssystemet. 

Först ska en genomgång av skillnader och likheter fastställas mellan dessa två olika 

                                                
203 Rowe, s. 548-554. 
204 Strawbridge v. Curtiss, 7 U.S. (3 Cranch) 267 (1806). Se även Rowe, s. 555. 
205 Sheehan v. Gustafson, 967 F.2d 1214 (8th Cir. 1992). Se vidare Rowe, s. 555.  
206 Rowe, s. 532 f. 
207 A.a., s. 526 ff. 
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domstolssystem. Sedan ska det också fastställas om en enhetlig rättstillämpning har 

samma betydelse i både systemen, detta för att avgöra om hur långt domstolssyste-

men är villiga att gå för att säkerställa en uniform tillämpning av lagarna.  

 

Vidare kommer en analys av lojalitetsprincipens betydelse inom det amerikanska 

domstolssystemet ske. Det är en relevant fråga just för att lojalitet utgör grundkärnan 

inom EU. Slutligen ska konsekvenserna av dessa domstolsorganisationer uppbyggnad 

att diskuteras för att fastställa domstolarnas relationer.  

5.3.2 HUR FÖRHÅLLER SIG DET AMERIKANSKA DOMSTOLSSYSTEMET TILL DET UN-

IONSRÄTTSLIGA? 

Hur de olika domstolarna är organiserade och vilken relation de har till de övriga 

domstolarna i systemet är styrande för att avgöra hur den vertikala och det parallella 

domstolssystemet skiljer sig åt. Vid en första anblick ansåg jag att både systemen var 

lika och att det föreföll enkelt att dela upp de delstatliga domstolarna i samma kate-

gori som de nationella domstolarna och EU-domstolen tillsammans med de federala 

domstolarna. Till viss del kan detta påstående stämma men det finns betydelsefulla 

skillnader som gör kategoriseringen verklighetsfrämmande. 

 

Som redan konstaterats ovan agerar medlemsstaternas nationella domstolar som nat-

ionella unionsdomstolar, vilket innebär att de har som uppgift att vara EU:s förlängda 

arm på nationell nivå. Det är en integration som skiljer sig enormt mycket från det 

amerikanska domstolssystemet. EU:s domstolssystem fungerar som ett vertikalt sy-

stem. Det börjar främst med nationella domstolar som har till uppgift att tillämpa EU-

rätten på nationell nivå. Det är svårt att säga att någon av de lägre instanserna i det 

amerikanska systemet har liknande uppgifter. Det amerikanska systemet har uppde-

lats i två parallella system med uppgift att tillämpa olika rättsordningar.  

 

I och med delstaternas olika rättstraditioner och kulturarv, finns det inget som talar 

för en ”allmän” delstatlig rättsordning. De delstatliga domstolarna är istället fokuse-

rade på att tillämpa de lagar och regler som gäller i den specifika delstaten. Visserli-

gen påminner detta om EU:s många olika medlemsstater, som kan liknas vid delstater 

i en europeisk federation. Medlemsstaterna har, likt delstaterna, olika rättstraditioner 

och ska tillämpa EU-rätten, både förordningar och direktiv, genom sin nationella rätt.  
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Det är i denna situation som det vertikala systemet skiljer sig från det parallella. I 

EU:s domstolssystem ska medlemsstaterna, som de unionsdomstolar de är, tillämpa 

lagar stiftade på en annan nivå än på nationell nivå. Genom det EU-rättsliga lagstift-

ningsförfarandet stiftar EU nya förordningar och direktiv som sedan ska antingen till-

lämpas direkt eller implementeras på något sätt i den nationella rättsordningen. Me-

dan de delstatliga domstolarna, men även de federala domstolarna, tillämpar lagar 

som är stiftade på samma nivå som domstolarna arbetar inom.  

 

Jag anser att det i slutändan handlar om en fråga om domstolarnas självständighet. 

Domstolarna i både systemen är självständiga, dock på olika sätt. De federala dom-

stolarna har endast rätt att döma i fall som grundar sig på federal lagstiftning. Det fö-

religger alltså en kompetensfördelning som till mycket är likt den mellan EU och 

medlemsstaterna. I det parallella systemet agerar de delstatliga domstolarna själv-

ständigt vad gäller tillämpningen av de delstatliga lagarna. De har varken möjlighet 

eller en skyldighet att begära något som liknar ett förhandsavgörande från de federala 

domstolarna.  

 

Till skillnad från medlemsstaterna finns det egentligen ingen anledning för de delstat-

liga domstolarna att ha möjlighet till förhandsavgörande då det är menat att de endast 

ska tillämpa den egen delstatliga lagstiftning, något de anses vara experter inom. Vis-

serligen förekommer det tillfällen då en tvist innehåller både en delstatlig och en 

federalfråga. Vid sådana tillfällen finns det möjlighet att flytta tvisten till federal 

domstol. För medlemsstaterna är det skillnad. Eftersom de inte anses vara ”experter” 

på EU-rätten, måste de begära förhandsavgöranden från EU-domstolen för att tolka 

och tillämpa reglerna korrekt. 

 

Vidare finns det ingen möjlighet att överklaga en nationell dom till EU-domstolen. 

Enda möjligheten för EU-domstolen att ”tycka till” är genom ett förhandsavgörande. 

Detta innebär att det inte föreligger någon egentlig ”bro” mellan EU-domstolen och 

de nationella domstolarna. Medan en part, i det parallella amerikanska systemet kan 

begära att tvisten flyttas från det delstatliga domstolssystemet till det federala om det 

innefattar en federal fråga.  
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Det är skillnad på processen i domstolen på federal respektive EU-nivå. EU-

domstolen prövar aldrig den nationella tvisten utan tolkar endast EU-rätten genom ett 

förhandsavgörande, medan en tvist som uppfyller kraven208 för att kunna prövas av 

de federala domstolarna, genomgår en prövning av omständigheterna.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder flera likheter mellan dessa två domstols-

system. Dock är skillnaderna i systemen så pass betydelsefulla att likheterna förlorar i 

längden. Det kan konstateras att domstolssystemen kommer från två olika rättstradit-

ioner, varför själva utgångspunkten är en direkt skillnad. Vidare skiljer det sig i orga-

nisationsformerna som i ansvarsområdena. En medlemsstats nationella domstol är 

som sagt att betrakta som EU:s förlängda arm på nationell nivå, de är med andra ord 

nationella unionsdomstolar. Det är däremot svårt att beteckna de delstatliga domsto-

larna som domstolar som tillämpar federal lagstiftning på delstatlig nivå. Det går 

emot hela grundtanken med det amerikanska domstolssystemet.  

5.3.3 EN ENHETLIG RÄTTSTILLÄMPNING INOM DET AMERIKANSKA DOMSTOLSSYSTE-

MET 

Likt EU:s målsättning att säkerställa att EU-rätten får en enhetlig tolkning i hela un-

ionen finns samma målsättning i det amerikanska domstolssystemet. Skillnaden är 

dock att det amerikanska domstolssystemet är uppdelat i två parallella system. För de 

delstatliga domstolarna som endast tillämpar den egna delstatens lag förefaller det 

vara enkelt att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna. Det är därför främst 

den federala domstolsorganisationen som måste se till att den federala lagstiftningen 

får en enhetlig tillämpning i hela nationen på grund av dess allmänna karaktär.  

 

Frågan är dock huruvida det amerikanska domstolssystemets strävan efter en enhetlig 

tillämpning av amerikansk rätt, främst federal rätt, är lika långtgående som inom det 

unionsrättsliga domstolssystemet. EU:s målsättning att se till att unionsrätten får en 

enhetlig tillämpning, som det har diskuterats ovan209, resulterat i bland annat horison-

tell spontanharmonisering.  

 

                                                
208 Se avsnitt 5.2.2. 
209 Se avsnitt 3.4.2. 
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Även om det torde ligga i den federala domstolsorganisationen intresse att säkerställa 

att den federala lagstiftningen, däribland USA:s konstitution, får en uniform tolkning 

och tillämpning, anser jag inte att denna målsättning är lika långtgående som EU:s. 

Detta för att det amerikanska domstolssystemet är organiserat på ett annat sätt än det 

unionsrättsliga. Givetvis finns det ett behov av att ha en enhetlig rättstillämpning av 

den federala lagstiftningen som är tillämplig i alla delstater, precis som EU-rätten är 

tillämplig i alla medlemsstater.  

 

Skillnaden och varför den amerikanska målsättningen inte är lika långtgående som 

EU:s beror främst på domstolarna som ska tillämpa reglerna. Ser man till den ameri-

kanska federala lagstiftningen är det endast det federala domstolssystemet som har till 

uppgift att tolka och tillämpa reglerna. Det handlar således om domstolar som till 

mycket är identiska och som anses ha mest kunskap om den federala lagstiftningen. 

De federala domstolarna delar vidare samma tankesätt när det kommer till tillämp-

ningen av den federala lagstiftningen eftersom de utgår från samma rättskultur.  

 

En jämförelse med EU:s domstolssystem visar att de som ytterst tillämpar unionsrät-

ten är knappast EU-domstolen, utan det är medlemsstaternas nationella domstolar. 

Det handlar om domstolar med mycket olika rättskulturer, även om EU-rätten är en 

gemensam nämnare. Dessa nationella domstolar har därför olika förutsättningar och 

olika tankesätt när det kommer till hur EU-rätten bör tillämpas i den aktuella med-

lemsstaten. Av den anledningen anser jag att risken är större för unionsrätten att till-

lämpas och tolkas olika beroende på medlemsstat. För det fall det hade varit delsta-

ternas uppgift att tillämpa federal lagstiftning hade en mer långtgående strävan efter 

enhetlighet varit rimligt inom det amerikanska domstolssystemet.  

 

Av vad som framkommit blir slutsatsen att det amerikanska domstolssystemet saknar 

behovet av horisontell spontanharmonisering. Detta på grund av att enhetlig tillämp-

ning förefaller vara enklare att säkerställa för de federala domstolarna än för de un-

ionsrättsliga domstolarna.  

5.3.4 LOJALITETSPRINCIPENS BETYDELSE I DET AMERIKANSKA DOMSTOLSSYSTEMET 

I Nokia-fallet spelade lojalitetsprincipen stor roll. Det var bland annat principen som 

utgjorde grunden till varför övriga medlemsstaters domstolar var tvungna att anpassa 
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sina rättsordningar och tillämpa likvärdiga åtgärder. I Chronopost-fallet medförde 

lojalitetsprincipen att den franska CTM-domstolens avgörande kunde få rättsverkan i 

hela unionen. Det kan därför konstateras att det är lojalitetsprincipens förtjänst som 

EU-domstolen genom sina beslut kan spontanharmonisera medlemsstaternas rätts-

ordningar. Den unionsrättsliga lojalitetsprincipen är långtgående och utgör den abso-

luta grundkärnan i samarbetet mellan medlemsstaterna och EU.   

 

Vad gäller lojalitet i det amerikanska domstolssystemet kan det konstateras att lojali-

tet inte har samma betydelse för de amerikanska domstolarna, det vill säga mellan 

den federala domstolsorganisationen och den delstatliga, som det har i EU:s dom-

stolssystem. Det amerikanska systemet är inte i samma behov av lojalitet som EU ef-

tersom systemet mer eller mindre bygger på domstolssystemens självständighet.  

 

För att exemplifiera situationen måste det hypotetiskt antas att regler som full faith 

and credit-klausulen210 och Bryssel Ia-förordningen inte existerade. Som framgår av 

Chronopost-fallet var övriga medlemsstater tvungna att erkänna och verkställa en 

CTM-domstols dom inom det egna territoriet. Detta kan göras utan att det behöver 

föreligga regler som gör det möjligt eftersom lojalitetsprincipen kan kräva att med-

lemsstaterna accepterar domen utan mellanliggande regler. För det fall samma situat-

ion skulle uppstå i USA och mellan delstaterna, som styrs av självständighet, tror jag 

inte delstaterna hade erkänt andra delstaters domar utan att mellanliggande regler som 

banade vägen för det.  

 

Av vad som framkommit i analysen ovan framgår det att behovet för lojalitet mellan 

delstaterna eller mellan den federala domstolsorganisationen och den delstatliga på 

grund av självständighet inte är stor. EU värderar lojalitet för det är vad unionen 

grundar sin verksamhet på. I USA värderas delstaternas självständighet högre och det 

lämnar mindre utrymme för lojalitet.  

5.3.5 KONSEKVENSER AV DET VERTIKALA SYSTEMET JÄMFÖRT MED DET PARALLELLA 

För att kunna specificera konsekvenserna av att ha ett vertikalt samt ett parallellt 

domstolssystem måste först en genomgång ske av innebörden av ett sådant. Det ame-

rikanska parallella domstolssystemet innehåller två rättsordningar, den delstatliga 

                                                
210 Se kapitel 6 nedan.  
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rättsordningen som är unik i varje delstat samt den federala rättsordningen som gäller 

generellt i alla delstater. Det delstatliga domstolssystemet ansvarar för att tillämpa de 

delstatliga lagarna och det federala domstolssystemet ansvarar över den federala lag-

stiftningen. Uppdelningen mellan domstolsorganisationerna är således tydlig och 

även om det föreligger situationer när dessa domstolars vägar korsas, kan det säkert 

sägas att domstolarna arbetar självständigt, parallellt bredvid varandra.  

 

EU:s vertikala domstolssystem skiljer sig från det amerikanska. Till skillnad från det 

parallella systemet är domstolarna i det vertikala systemet mer involverade i 

varandra. Även om det handlar om självständiga domstolar, kommunicerar domsto-

larna väldigt mycket med varandra. Detta blir resultatet när det faller på medlemssta-

ternas nationella domstolar att tillämpa EU-rättslig lagstiftning. Bara genom det har 

de nationella domstolarna och EU-domstolen en närmare relation än vad de delstat-

liga och de federala domstolarna har gentemot varandra.   

 

Konsekvenserna av de olika systemen blir därmed väldigt många eftersom domstols-

systemen är uppbyggda på olika sätt och relationerna mellan domstolarna skiljer sig 

märkvärt. Det vertikala systemet resulterar i att behovet för principer som håller dom-

stolarnas relation i schack blir större. Medlemsstaternas nationella domstolar är bero-

ende av att EU tolkar EU-rätten vid osäkerheter medan en delstatlig domstol inte har 

samma behov. Lojalitetsprincipen och förhandsavgörande, som är viktiga faktorer i 

relationen mellan EU och medlemsstaterna, har knappt någon betydelse i relationen 

mellan de delstatliga domstolarna och de federala. Det parallella amerikanska syste-

met präglas av självständighet och klarar sig själv på ett annat sätt än det vertikala 

systemet.  

5.4 SAMMANFATTNING 

Inom EU:s system går allt ett steg längre än inom det amerikanska, både vad gäller 

lojalitet och enhetlig tillämpning. Det beror främst på uppbyggnaden av domstolssy-

stemet och vilka syften som styr dessa. EU:s domstolssystem med EU-domstolen 

som överhuvud och medlemsstaternas nationella domstolar som underinstanser, där 

domstolarna är beroende av varandra, gör det mer nödvändigt för EU att ha mer 

långtgående regler och principer som stabiliserar relationen mellan dessa domstolar. 
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Det amerikanska systemet med sina delstatliga och federala domstolar agerar mer 

oberoende av varandra, varför behov saknas för exempelvis lojalitetsprincipen.  

 

Slutligen har det även framkommit att horisontell spontanharmonisering inte hade 

varit möjligt i ett system som det amerikanska. Det finns inget behov av en sådan 

mekanism i det amerikanska systemet då en enhetlig rättstillämpning är enklare att 

säkerställa. Horisontell spontanharmonisering hade inte heller fått fäste i det ameri-

kanska systemet. Mekanismen grundar sig i lojalitetsprincipen som föreligger mellan 

EU och medlemsstaterna. Samma eller liknande princip går inte att finna i det ameri-

kanska domstolssystemet.  

 

Avslutningsvis är det därför säkert att säga det integrerade unionsrättsliga domstols-

systemet utgör en integration utöver samordningen inom en federation likt USA. Det 

unionsrättsliga domstolssystemet har mer struktur och stabilitet i relationen mellan 

domstolarna. De amerikanska domstolarna arbetar istället självständigt sida vid sida. 

Vad som är att anse som det bättre systemet torde vara en fråga som bäst besvaras 

med en klassisk juridisk slutsats: det beror på.  
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6 FULL FAITH AND CREDIT-KLAUSULEN  

6.1 INTRODUKTION 

Det är tydligt att de amerikanska delstaterna värnar om sin självständighet. Delstater-

na har olika kulturer, men även olika rättskulturer. Det är bland annat därför det är 

svårt att tala om en allmän delstatlig rättsordning. Ur det perspektivet är de ameri-

kanska delstaterna lik EU:s medlemsstater. Även medlemsstaterna har olika kulturer 

och rättskulturer. Genom EU samarbetet har dock medlemsstaternas rättsordningar 

harmoniserats på flera områden, varav möjligheten för medlemsstaternas domar att 

röra sig fritt inom unionen är ett av områdena.  

 

Samma behov torde uppkomma hos delstaterna. En dom som meddelats i en delstat 

borde erkännas av en annan delstat för att upprätthålla balansen i de annars självstän-

diga rättsordningarna. Den amerikanska rätten tillhandahåller full faith and credit-

klausulen för att möjliggöra erkännande av andra delstaters domar.  

6.2 FULL FAITH AND CREDIT-KLAUSULEN OCH BRYSSEL IA-FÖRORDNINGENS 

REGLER OM ERKÄNNANDE 

Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande möjliggör för medlemsstaternas do-

mar att röra sig fritt inom unionen.211 Ser man till amerikansk rätt kan man hitta full 

faith and credit-klausulen som i princip fungerar på samma sätt som Brysselreglerna. 

Den federala grundlagens artikel 4.1 föreskriver att delstaterna ska erkänna och verk-

ställa varandras domstolsavgöranden.212 ”Full Faith and Credit shall be given in each 

State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State 

[…]”.213 Klausulen är även tillämplig mellan de federala domstolarna och de delstat-

liga.214 

 

Klausulen tillförsäkrar att domar meddelade i en delstat erkänns och respekteras i öv-

riga delstater.215 Den är vidare ett medel för att förhindra att en part flyttar till en an-

nan delstat för att undgå domens verkställighet samt ett uttryck för res judicata. 

Klausulen fordrar även att varje delstat behandlar lagarna i övriga delstater som sina 
                                                
211 Se avsnitt 4.2.  
212 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 130. 
213 U.S. Const. Art. IV § 1.  
214 Farnsworth, s. 131. 
215 Farnsworth, s. 131. 
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egna när klausulen görs gällande.216 I 28 U.S.C. § 1738 fastställs att delstats A:s dom 

ska ha samma effekt i delstat B som den skulle ha haft i delstat A.217 Det innebär att 

en delstat är skyldig att respektera en annan delstats dom och att verkställa den.  

 

Enligt Bryssel Ia-förordningen tillerkänns en dom både positiv och negativ rättskraft 

när den erkänns i en medlemsstat. Det innebär att domen kan läggas till grund för res 

judicata samt erhålla bevisverkan. Detta liknar den effekt som full faith and credit-

klausulen tillmäter andra delstaters domar, varför Brysselreglerna och klausulen torde 

tjäna samma syfte. 

6.3 SAMMANFATTNING 

Det förefaller naturligt att Bryssel Ia-förordningens regler om erkännande och full 

faith and credit-klausulen har liknande effekter. Detta eftersom syftet med både Brys-

selreglerna och klausulen torde vara densamma. De syftar till att ena självständiga 

stater för att kunna bygga upp något av en ömsesidig respekt. Medlemsstaterna inom 

EU kan därmed likställs med delstaterna i federationen USA, självständiga och med 

olika rättskulturer. Av den anledningen är det nödvändigt med regler som tillåter att 

domar kan röra sig fritt. För EU:s del handlar det om att motverka handelshinder och 

bygga upp samarbetet. För USA:s del handlar det om att ena delstaterna utan att de 

förlorar sin självständighet.  

  

                                                
216 Sachs, s. 1203.  
217 Sachs, s. 1205. 
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7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

7.1 INLEDNING  

Arbetet med att försöka utröna vad horisontell spontanharmonisering egentligen in-

nebär för medlemsstaterna och dess domstolar har resulterat i flera slutsatser. Uppsat-

sens sista kapitel kommer därför att sammanfatta slutsatserna och genom det söka ge 

en tydlig bild av vad horisontell spontanharmonisering innebär, hur det påverkar 

Bryssel Ia-förordningen och vad som gör att mekanismen fått fäste i det unionsrätts-

liga domstolssystemet.  

 

Stort fokus har legat på att ge en klar bild av relationen mellan medlemsstaterna och 

EU. Eftersom mekanismens verkningar påminner om Bryssel Ia-förordningens regler 

om erkännande, har det varit naturligt att jämföra dessa två för att avgöra vad som 

skiljer dem åt och vilken ställning horisontell spontanharmonisering bör ha i förhål-

lande till Brysselreglerna.  

 

Fokus har även legat på att jämföra EU:s integrerade domstolssystem med det ameri-

kanska parallella systemet för att fastställa vad som gör att horisontell spontanharmo-

nisering får fäste i det unionsrättsliga systemet men inte i det amerikanska. Kompa-

rationen har visat att det finns många likheter mellan systemen men på grund av olika 

uppbyggnader och olika målsättningar fäster horisontell spontanharmonisering bättre 

i det ena systemet än det andra.  

7.2 DE FAKTORER I EU:S DOMSTOLSSYSTEM SOM MÖJLIGGÖR HORISONTELL 

SPONTANHARMONISERING 

Uppsatsens syfte var att kritiskt granska om horisontell spontanharmonisering ut-

gjorde något utöver Bryssel Ia-förordningen. Genom att ställa dessa två institut mot 

varandra var det tydligt att det förelåg både likheter och skillnader mellan dem. Ef-

fekterna av de både är liknande, det vill säga att de bland annat resulterar i att en 

medlemsstats nationella domstols avgörande får full effekt inom en annan medlems-

stats territorium. Skillnaden är att Bryssel Ia-förordningen innehåller ett ordre public-

förbehåll som tillåter medlemsstaterna att i vissa fall vägra erkänna en utländsk dom. 

En sådan möjlighet erbjuds dock inte vid en horisontell spontanharmonisering. 

 



 66 

Horisontell spontanharmonisering är ett bevis på hur långt EU är villig att gå när det 

gäller att säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsrätten. Syftet med EU och EU-

rätten går förlorad om inte EU-rätten tolkas och tillämpas uniformt inom hela union-

en. Eftersom VMF lämnar det öppet för CTM-domstolarna att utnyttja nationell rätt 

vid beslut om säkerställandeåtgärder enligt artikel 102 VMF, ansåg EU-domstolen att 

det förelåg en risk för att tillämpningen skulle variera mellan CTM-domstolarna. Av 

den anledningen fastställde EU-domstolen i Nokia-fallet att CTM-domstolarna skulle 

i vart fall besluta om likvärdiga åtgärder i samband med ett förbudsbeslut för att sä-

kerställa efterlevnaden av ett sådant. Detta resulterar i att det uppkommer en spontan-

harmonisering av medlemsstaternas rättssystem.  

 

Lojalitetsprincipen är ytterst den princip som får medlemsstaterna att acceptera hori-

sontell spontanharmonisering. Den EU-rättsliga lojalitetsprincipen är mer vittgående, 

varför den kan nyttjas som grund för att ge horisontell spontanharmonisering fäste.  

 

Det har framgått tydligt att det är viktigt för EU att tillförsäkra ett säkert skydd för 

immateriella rättigheter inom unionen, speciellt när det kommer till EU-

konstruktioner som gemenskapsvarumärken. Både VMF och IPRED-direktivet är två 

exempel på det. Utifrån den motiveringen är det inte märkvärdigt att nästa steg i arbe-

tet med att skydda immateriella rättigheter är att tillerkänna CTM-domstolars avgö-

rande rättsverkan inom hela unionen och belasta den processuella autonomin med ett 

krav på likvärdighet för att uppnå ett uniformt skydd för EU-konstruktionen.   

7.3 HORISONTELL SPONTANHARMONISERING UTGÖR ETT KOMPLEMENT TILL 

BRYSSEL IA-FÖRORDNINGEN 

Svaret på uppsatsens första frågeställning om horisontell spontanharmonisering inne-

bär något mer än samordningen av rättskipningen enligt Bryssel Ia-förordningen bör 

besvaras med ett jakande svar. Som framgått av tidigare analys utgör horisontell 

spontanharmonisering något annat än Bryssel Ia-förordningen. Mekanismen komplet-

terar Brysselreglerna och bör därför betraktas som ett komplement till förordningen 

som ska tillämpas i det fall det avser en specialdomstol med exklusiv behörighet att 

skydda en EU-konstruktion.  
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I Chronopost-fallet undvek EU-domstolen Bryssel Ia-förordningens akilleshäl, det 

vill säga reglerna om litispendens som kan utnyttjas genom torpedstrategier. Detta 

tyder på att det föreligger en brist i Bryssel Ia-förordningen som domstolen försökte 

läka genom att bana vägen för horisontell spontanharmonisering, vilket också talar 

för att horisontell spontanharmonisering ska komplettera Brysselreglerna och inget 

annat.  

 

Horisontell spontanharmonisering är dock begränsat till specialdomstolar med syfte 

att skydda en EU-konstruktion och som har en överlappande jurisdiktion. Unions-

rättsliga specialdomstolars egenskaper och syften bör överensstämma med CTM-

domstolarnas egenskaper och syften för att eventuellt kunna utnyttja mekanismens 

verkningar.  

 

Det är egentligen svårt att avgöra hur stor betydelse horisontell spontanharmonisering 

har idag. Det torde inte vara omöjligt att det förekommer ofta, både Chronopost-fallet 

och Nokia-fallet tyder på att EU-domstolen använder sig av mekanismen för att har-

monisera medlemsstaternas rättsordningar utan att basera det på lagstiftningsakter 

eller andra avtal. På grund av lojalitetsplikten är det något som sker spontant.  

7.4 EN INTEGRATION UTÖVER SAMORDNINGEN INOM DET AMERIKANSKA 

DOMSTOLSSYSTEMET 

Det amerikanska systemet kan förklaras som två liknande domstolssystem som agerar 

parallellt med varandra så länge de håller sig inom sitt ansvarsområde. För det fall en 

tvist grundar sig på både delstatlig och federal lagstiftning kan en bro byggas mellan 

dessa parallella domstolar och tvisten kan flyttas. EU:s domstolssystem är mer en 

vertikal interaktion mellan domstolarna. Unionsrätten stiftas på EU-nivå för att sedan 

tillämpas av medlemsstaternas nationella domstolar. Vid osäkerhet kring tolkning och 

tillämpning har de nationella domstolarna möjlighet att rådgöra EU-domstolen genom 

ett förhandsavgörande.  

 

I det amerikanska systemet är risken inte lika stor att lagstiftningen tillämpas olika, 

eftersom den är uppdelat. De federala domstolarna ansvarar över federal lagstiftning 

och de delstatliga över de delstatliga lagsstiftningarna. Det resulterar i en självstän-

dighet för domstolarna som skiljer sig från EU:s domstolssystem. Eftersom de ameri-
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kanska domstolarna i princip är oberoende av varandra i den meningen att domstolar-

na tillämpar olika lagar, finns det lite utrymme för en lojalitetsprincip. Det är avsak-

naden av lojalitetsprincipen som gör att en horisontell spontanharmonisering inte får 

fäste inom det amerikanska domstolssystemet.  

 

Avsaknaden av lojalitetsprincipen resulterar även i att de olika delstaterna inte hade 

erkänt övriga delstaters domar utan mellanliggande regler, exempelvis full faith and 

credit-klausulen, som banade vägen för det. Medan lojalitetsprincipen i princip utgör 

grunden för varför medlemsstaterna måste acceptera horisontell spontanharmonise-

ring, präglas det parallella amerikanska systemet av självständighet. Det parallella 

systemet klarar sig självt på ett annat sätt än det vertikala systemet.  

 

Avslutningsvis är det därför säkert att säga det integrerade unionsrättsliga domstols-

systemet medför en integration utöver samordningen inom en federation likt USA. 

Det unionsrättsliga domstolssystemet har mer struktur och varaktighet i relationen 

mellan domstolarna. Domstolarna är helt enkelt mer integrerade i det unionsrättsliga 

domstolssystemet än i det amerikanska för att EU-samarbetets uppbyggnad nödvän-

diggör en sådan relation mellan domstolarna. De amerikanska domstolarna arbetar 

istället mer eller mindre självständigt sida vid sida.  

7.5 AVSLUT 

Det kan anses att EU-domstolen går för långt när de beslutar om horisontell spontan-

harmonisering, att den skulle vara överflödig på grund av Bryssel Ia-förordningens 

regler och andra principer. Det har dock i uppsatsens framställning framkommit att 

horisontell spontanharmonisering skiljer sig, om än något, från Brysselreglerna och 

de andra principerna. Därför torde EU-domstolen inte ha gått för långt och inte heller 

torde är mekanismen anses överflödig.  

 

En nära relation mellan domstolarna är utmärkande i EU:s domstolssystem. Det torde 

vara svårt att tillämpa det amerikanska domstolssystemet inom EU då unionen är be-

roende av den nära relationen till medlemsstaterna för att samarbetet ska utvecklas. 

En union där de nationella domstolarna är oberoende av varandra och EU-domstolen, 

hade resulterat i flera olika varianter av nationell EU-rätt eftersom tillämpningens 

hade varierat från medlemsstat till medlemsstat, vilket direkt strider mot EU:s syfte.  
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Avslutningsvis kan därför sägas att horisontell spontanharmonisering utgör något nytt 

och annorlunda. Det bör således ligga i EU:s intresse att förtydliga principens be-

gränsningar och hur principen ska brukas. Detta för att undvika eventuella kränk-

ningar av medlemsstaternas suveränitet och bibehålla respekten för medlemsstaternas 

nationella domstolar. 
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