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Abstract 
 

International conventions signifies international trade, which in itself would be 

ineffective if there were no dispute settlement mechanisms. This essay intends to 

examine how dispute settlement mechanisms between states have developed over the 

years and a large emphasis is placed on the World Trade Organizations (WTO) Dispute 

Settlement Body since it’s had great significance for the efficiency of international law. 

In order to show the need for dispute settlement mechanisms, a background to the 

conventions that have called for the development of the DSB is in order. This essay 

focuses on Intellectual Property Rights (IPR), and the agreement that currently regulate 

intellectual property rights, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS), but also its connection to the DSB. The current negotiations between the EU 

and the USA for a free trade agreement, Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP) is also mentioned since it intends to serve as a global model once settled. The 

purpose of this paper is to investigate and analyze the emergence of the TRIPS 

agreement, and its relation to the dispute settlement mechanism of the WTO. 

 

Nyckelord 
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Organization. World Trade Organization. TRIPS-avtalet. Dispute Settlement Procedure. 
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1 Inledning 
 

 Bakgrund 

”The term ‘Intellectual Property Rights’ refers to the legal rights granted with the aim to 

protect the creations of the intellect. These rights include Industrial Property Rights (e.g. 

patents, industrial designs and trademarks) and Copyright (right of the author or creator) 

and Related Rights (rights of the performers, producers and broadcasting 

organisations).”1 

 

Immaterialrätter ger upphovsmän och uppfinnare ett rättsligt grundat anspråk på 

ensamrätt till sina intellektuella prestationer. Olika varianter av immaterialrätter kan 

man finna sedan 1400 – talets privilegiesystem, men det utvecklades från och med 

upplysningen och det finns ett nära samband mellan immaterialrätter och utvecklingen 

från feodalismen och statlig kontroll till näringsfrihet och marknadsekonomi. Redan 

1709 tillerkändes författare en tidsbegränsad ensamrätt i England och i Frankrike 

tillkom en allmän upphovsrättslagstiftning och en allmän patentlag efter revolutionen. 

Sedan USA bildades har även de varit betydande för utvecklingen inom området. I 

övriga Europa växte IPR fram under 1800-talet, starkt vägledda av tidigare nämnda 

nationer. Under de senaste två decennierna har arbetet kring utformningen av skyddet 

präglats av att anpassa sig till utvecklingen inom EU.2  

 

Immaterialrätter är utformade för att fungera i en marknadsekonomi, då den ger 

rättighetsinnehavaren ett investeringsskydd för utveckling av ekonomisk verksamhet 

baserad på den exklusiva rätten, vilken även har stor betydelse för 

investeringsinitiativen i sådant som grundar sig på intellektuella prestationer. Om 

utomstående utan restriktioner kunde kopiera eller efterbilda produkter skulle 

förutsättningarna saknas. Skyddet fyller en viktig funktion då det kan materialisera 

ekonomiska värden, exempelvis värdet på ett kännetecken eller den goodwill som är 

förknippad med ett särskilt varumärke. I många företag kan företagets portfölj av 

immaterialrätter representera stora ekonomiska värden.3 Vikten av immaterialrättsligt 

                                                 
1 European Commission, “What is the meaning of the term Intellectual Property Rights?”, Tillgänglig: 

https://www.iprhelpdesk.eu/node/34 , 2015, (hämtad 2015-03-06) 
2 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandberg. Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, 2011, 4-6 
3 Bernitz et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 8 

https://www.iprhelpdesk.eu/node/34


  
 

5 

skydd har eskalerat de senaste årtiondena då som tidigare nämnts, dess ekonomiska 

värden allt mer tydliggjorts men även tack vare att vissa handelshinder avskaffats.  

 

Immaterialrätter är nu allmänt utbredd i ekonomin och sträcker sig från högteknologisk 

industriproduktion till skyddet av litterära verk och spelar en stor roll när det gäller att 

stimulera innovation och kreativitet. Studier visar att immateriella rättigheter har en 

enorm betydelse för exempelvis EU:s och USA:s ekonomi.4, som tillsammans står för 

nästan hälften av globala BNP och en tredjedel av världshandeln.5 Varje dag handlas det 

med varor och tjänster över atlanten för över 18 miljarder kronor.6 Cirka 26 % av all 

sysselsättning i EU 2012 finns inom dessa branscher,7 i USA motsvarades den här 

siffran 2010 av 27 %.8 Som framgår är immaterialrätter beroende av att även fungera 

internationellt och det är vanligt att den exklusiva rätten sträcker sig över flera länder. 

Traditionellt sätt är rättigheterna territoriellt begränsade och ger inget skydd mot att 

utomstående kopierar eller efterbildar den exempelvis i Sverige skyddade prestationen. 

Import till Sverige av en kopia är dock förbjudet då det omfattas av den svenska 

lagstiftningen. Det här har till stor del förändrats i och med EU:s centrala syfte med en 

inre marknad och fri rörlighet för varor och tjänster. Det finns även vissa europeiska 

registreringssystem inom det industriella rättsskyddet, varigenom vi nu har ett EU-

omfattande immaterialrättsligt skydd. Utöver det finns det dock behov av ett 

internationellt gemensamt immaterialrättsligt system, vilket succesivt har byggts upp 

genom olika konventioner. Det finns alltså tre olika plan på vilka immaterialrätter ska 

regleras, globalt, europeiskt och nationellt.9 

 

                                                 
4 Congressional Research Service. “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

Negotiations” Ilias Shayerah Akhtar, Vivian C Jones, Tillgänglig: 

http://www.nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R43387.pdf , 2014, (hämtad 2015-03-

06) 
5 Europaparlamentet, ”Om parlamentet”, Tillgänglig: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html ,2015, 

(hämtad 2015-03-06) 
6 Kommerskollegium, ”Fakta från kommerskollegium, Nr 2 oktober 2014”. Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2014/Faktablad/Faktablad-2-2014-

TTIP.pdf, 2014, (hämtad 2015-03-06) 
7 Europaparlamentet, ”Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic 

performance and employment in Europe”, executive summary, Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf, 

2013, (hämtad 2015-03-06) 
8 US Department of Commerce, “Intellectual property and the U.S economy: Industries in focus”, 

Tillgänglig: http://www.uspto.gov/sites/default/files/news/publications/IP_Report_March_2012.pdf, 

2012, (hämtad 2015-03-06) 
9 Bernitz et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 10-12 

http://www.nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R43387.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html
http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2014/Faktablad/Faktablad-2-2014-TTIP.pdf
http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2014/Faktablad/Faktablad-2-2014-TTIP.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf
http://www.uspto.gov/sites/default/files/news/publications/IP_Report_March_2012.pdf
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 Syfte och frågeställning 

Den internationella handeln präglas av internationella konventioner, vilka i sig skulle 

vara verkningslösa om det saknades tvistlösningsmekanismer. Genom den här 

uppsatsen ämnar jag undersöka hur tvistlösning mellan stater har utvecklats och ett stort 

fokus läggs på World Trade Organizations (WTO) tvistlösningsorgan, Dispute 

Settlement Body (DSB) då den haft stor betydelse för den internationella rättens 

effektivitet. För att kunna förmedla behovet av tvistlösningsmekanismen krävs en 

bakgrund till avtalen som har manat till uppkomsten av DSB. I och med att uppsatsen 

fokuserar på immaterialrätt, Intellectual Property Rights (IPR), läggs då även fokus på 

det avtal som i nuläget reglerar immaterialrätten, Trade Related Aspects of Intellectual 

Property (TRIPS), och dess relation till DSB. I nuläget pågår även förhandlingar mellan 

EU och USA gällande ett frihandelsavtal, Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP) där tanken är att det immaterialrättsliga skyddet ska utökas i 

förhållande till tidigare frihandelsavtal för att slutligen kunna fungera som en global 

mall. Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera uppkomsten av TRIPS- avtalet, 

och varför avtalet sattes i relation till tvistlösningsmekanismen DSU inom WTO. Att 

undersöka vilken inverkan tvistlösningsmekanismen har på TRIPS-avtalet. Att försöka 

utreda vilka effekter DSU i samband med TRIPS har haft för utvecklingen inom 

internationell handel, men även vilka effekter avtalet har haft för tredje part. Att 

klargöra om det är ett fungerande system eller om det kan anses vara i behov av 

förändring. Jag önskar även finna ett svar på om TRIPS-avtalet har möjlighet att 

överleva utan revidering, och om TTIP skulle kunna komma att bli en ersättning för 

TRIPS.  

 

1. Hur har internationella tvistlösningsmekanismer inom området internationell 

immaterialrätt utvecklats och vilken är den förväntade utvecklingen? 

 

2. Vilket genomslag har dessa tvistlösningsmekanismer haft för skyddet av 

immaterialrätter och vilket genomslag kan dessa förväntas få i framtiden? 
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 Avgränsning 

Uppsatsen skrivs inom folkrätt med inriktning mot internationell handelsrätt. Den 

tilltänkta målgruppen är läsare med juridiska förkunskaper vilket gör att vissa 

grundelement endast nämns utan att vidareutvecklas. Då möjligheten att besvara min 

frågeställning är något tidsbegränsad, behandlar jag endast de områden som är relevanta 

för min utredning, vilka jag anser vara folkrätt, internationella konventioner, 

uppkomsten av WTO:s tvistlösningssystem, IPR, TRIPS-avtalet och effekterna därav, 

samt en avslutande tanke av TTIP. WIPO som organ under FN och GATT som 

föregångare till WTO beskrivs endast kortfattat, trots att de båda som organisationer och 

”initiativtagare” till skyddet av IPR förtjänar större utrymme. Förhandlingarna under 

Uruguayrundan som slutligen ledde till bildandet av WTO präglades av flera koalitioner 

av varierande slag som på sina sätt var väldigt pådrivande i processen och även spelade 

en stor roll i att avtalet uppstod, tyvärr finns inte utrymmet att gå in djupare där. Under 

WTO som paraplyorganisation finns det även en mängd multilaterala avtal som inte 

nämns i detta arbete då jag inte anser dem tillräckligt relevanta för utvecklingen av 

TRIPS. Tvistlösningsmekanismen DSB under WTO är dock densamma oberoende av 

avtal och behandlas relativt detaljerat för att tydligt klargöra hur systemet fungerar. För 

att kunna belysa både TRIPS-avtalet och DSB som legitimt har jag även belyst vissa 

folkrättsliga principer och internationell tvistlösning, dock väldigt återhållsamt och 

endast för att belysa legitimiteten kring internationella avtal. För att påvisa effekter eller 

inverkan av TRIPS-avtalet har jag endast skrivit kort kring globala företag och 

utvecklingsländer, det här bara för att belysa att det finns både positiva och negativa 

effekter och att viss revidering av TRIPS-avtalet kan vara aktuell. Jag anser trots mina 

avgränsningar att metoden och resultatet den åstadkommit kan anses tillförlitligt både 

på grund av de rättskällor jag använt, men även doktrinen och andra källor som styrker 

den.  

 

 Metod  
Jag har använt folkrättslig metod. Rättspositivismen anger att rätten kommer till uttryck 

genom lag, domstolsavgöranden och rättsvetenskap.10 Förutom dessa tillmäts även 

ickeauktoritära källor såsom doktrin, men även handelsbruk, sedvänjor och normer ett 

värde som rättskällor.11 Inom folkrätten talas det ofta om just normer som folkrättsligt 

bindande under förutsättning att det kan ledas tillbaka till en folkrättsligt erkänd källa. 

                                                 
10 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 234 
11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 215 
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Inom den internationella rättsordningen pekar man ut tre sådana källor: internationella 

överenskommelser, internationell sedvanerätt och allmänna rättsgrundsatser.12 Då 

uppsatsen fokuserar på rättstvister mellan stater avseende internationella förpliktelser är 

den folkrättslig.13  Inom rättsvetenskapen används ofta just doktrinen som rättskälla för 

att ge ett övergripande perspektiv på ett problem, och förutsättningar för en mer 

kvalificerad rättsdogmatisk problemlösning då den kan öka förståelsen för juridikens 

roll i samhället. För att få ytterligare kunskap gällande rättsreglernas funktion kan man 

inom den rättsdogmatiska metoden dra nytta av andra vetenskaper för att bidra till 

förståelsen av ett fenomen, i mitt fall rättshistoriska och rättsekonomiska vetenskaper.14  

 

Genom att tillämpa en subjektiv tolkning av rättskällorna i uppsatsen förstås vad tanken 

varit bakom vissa avtalsmässiga regler.15 Internationella konventioner får ses som min 

primära källa, medan doktrin, praxis, forskningsrön, och rapporter, nationella och 

internationella myndigheters hemsidor, och publikationer, vissa betänkanden och 

tidningsartiklar, får ses som sekundära då de haft en vägledande och perspektivgivande 

funktion. För att beskriva det folkrättsliga inslaget i sig finns det erkänd doktrin jag 

anser vara tillförlitlig som källa för att utreda både begrepp och för att tolka traktaten 

och dess uppkomst. Doktrin anses även inom rättsvetenskapen som en godkänd 

rättskälla.16  

 

Det finns gott om information kring uppkomsten av de organisationer som administrerar 

avtalen, (utom möjligtvis WIPO). Problemet i sig har snarare varit att hitta information 

kring utvecklingen av traktaten, såsom TRIPS men även det än så länge ”hypotetiska” 

TTIP. Här har både internationella och nationella organisationers och myndigheters 

hemsidor haft ett stort värde för mig. Då ämnet som behandlas är under snabb 

förändring finner jag hemsidorna som källa tillförlitliga. Genom att jämföra 

konventionstexter med den sammanfattande informationen på hemsidor anser jag det 

styrkt att de har tillförlitlighet som källa.17 Här finns det även ett antal rapporter och 

forskningsrön som är framtagna av och i samarbete med olika organisationer och 

myndigheter där jag finner informationen tillförlitlig. Tidningsartiklar har möjligen inte 

                                                 
12 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 24 
13 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod. 7. Uppl. Uppsala, Iusté Aktiebolag, 2014, 85. 
14 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 203 
15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 239 
16 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 215 
17 Se exempelvis, WTO, “ Understanding the WTO” i jämförelse med ”Understanding of Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes” 
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samma tillförlitlighetsvärde då de generellt skrivs av ett specifikt syfte men har ändå 

möjlighet att lyfta en fråga eller ge riktlinjer för att klargöra ett problem.  

 

  Disposition 

I första kapitlet ges en bakgrund till uppkomsten och behovet av IPR på den 

internationella arenan, här formuleras även syftet och frågeställningen. I det andra 

kapitlet ges en översikt av folkrätten för att senare i kapitel tre till fem kunna knyta an 

legitimiteten till framväxten av de organisationer och internationella avtal som finns 

kring IPR i dagsläget. I kapitel sex redogörs för tvistlösningsmekanismen som används 

för avtal under WTO och i det sjunde kapitlet diskuteras det vilket genomslag TRIPS 

och DSU har haft på globala företag och utvecklingsläder vilket avslutas med en kort 

genomgång av det tilltänkta frihandelsavtalet mellan EU och USA. I kapitel åtta följer 

analysen för att i kapitel nio redovisa vilka slutsatser som gjorts i relation till tidigare 

kapitel.  

 

2 Internationell tvistlösning mellan stater 
Att stater betraktas som suveräna innebär att de är självständiga och likvärdiga, de är 

fria att sköta sina nationella angelägenheter utan inblandning från en annan stat.18 Enligt 

principen om staters suveräna likställdhet kan ingen stat vara underkastad någon annan 

stats vilja och dess handlingsfrihet begränsas endast av de normer de frivilligt accepterat 

att följa, en tvist kan alltså egentligen bara avgöras av en judiciell prövning under 

förutsättning att båda parterna samtyckt till ett sådant förfarande.19 En stat kan dock 

upplåta eller överlåta delar av sina suveräna rättigheter, genom exempelvis 

internationella avtal.20 För att kunna säga vad som strider mot folkrätten, måste vi veta 

vad källan till folkrätten är, vilket uppges vara normer. En norm är folkrättsligt 

bindande om den kan ledas tillbaka till en folkrättsligt erkänd källa.21  

 

I stadgan för den Internationella domstolen, artikel 38 § 122 framgår det att när det gäller 

den internationella rättsordningen kan man peka ut tre folkrättsliga källor vilka grundas 

på internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt och allmänna 

                                                 
18 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 18-19 
19 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 21 
20 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 65 
21 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 24 
22 International Court of Justice, “Statute of international court of justice”, Artikel 38 §1. Tillgänglig: 

http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2, 2015, (hämtad 2015-03-08)  

http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2
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rättsgrundsatser.23 Det är viktigt att ha i åtanke att trots att ovan ses som en generell 

regel för hur stater ska förhålla sig till folkrätten, så är Internationella domstolens stadga 

endast tillämplig när de är ombedda att lösa en tvist. När en internationell tvist ska lösas 

är det i första hand genom tillämpningen av internationella avtal och genom 

sedvanerätten, allmänna rättsgrundsatser används främst när ett sakförhållande anses 

vara oreglerat genom avtal och sedvanerätt.24 Sedvanerätten är bindande för alla stater 

medan traktaträtten endast är tillämplig där parterna slutit egna avtal, eller anslutit sig 

till existerande avtal.25 Avtal skall hållas (pacta sunt servanda) kan ses som en av 

folkrättens grundläggande principer.26 Under förutsättning att parterna är bundna av en 

traktat, och för att upprätthålla en viss förutsägbarhet och stabilitet, krävs det att en 

överträdelse av en folkrättslig förpliktelse, kan få rättsliga konsekvenser.27  

 

Reglerna kring förutsättningarna för att ingå internationella avtal finns i 1969 års 

Wienkonvention om traktaträtten (VCLT)28. Konventionen har ingen retroaktiv verkan 

och är därmed endast tillämplig på traktat som stater ingår efter det att konventionen 

träder i kraft för dem, den är även dispositiv och därmed endast tillämplig under 

förutsättning att parterna till traktaten inte själva gjort egna överenskommelser. 

Konventionen har även en viktig roll då den skriftligen återger internationell 

sedvanerätt.29  

 

I artikel 2 § 1(a) framgår vad som enligt VCLT menas med traktat samt vilka rekvisit 

som måste vara uppfyllda. Överenskommelsen måste vara ingången mellan stater, den 

måste vara skriftlig, och den måste vara underkastad internationell rätt.30 För att en stat 

dessutom ska bli bunden av traktaten krävs det att den undertecknas, vilket innebär att 

de förhandlande staterna bekräftar att de accepterat traktattexten som slutlig. Dessutom 

krävs i de flesta fall en efterföljande ratifikation för att staten ska bli bunden till 

traktaten. En del multilaterala avtal lämnar dessutom möjlighet för andra stater att 

                                                 
23 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 24 
24 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 30 
25 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 25-28 
26 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 75 
27 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 93 
28 Regeringskansliet, ”1969 års Wienkonvention om traktaträtten”, Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/1431/a/15582 , 2015, (hämtad 2015-03-08) 
29 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 65-66 
30 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 67 

http://www.regeringen.se/sb/d/1431/a/15582


  
 

11 

ansluta i ett senare skede, då krävs det att staten samtycker till bundenhet genom 

anslutning.31  

 

Att en stat bara är bunden till ett avtal genom samtycke, innebär däremot inte att en stat 

kan avbryta ett avtalsförhållande när som helst. Det finns enligt VCLT fyra sätt att 

avbryta ett avtalsförhållande, (a) uppsägning, en part till en bilateral traktat avslutar 

avtalsförhållandet, (b) frånträde, en part till en multilateral traktat avslutar sitt 

avtalsförhållande, (c) suspension, avtalsförhållandet sätts temporärt ur spel för alla 

parter till traktaten, och (c) termination, avtalsförhållandet sätts ur spel definitivt, för 

alla parter till traktaten.32  

 

En stat som överträder en folkrättslig förpliktelse kan utsättas för sanktioner, det finns 

ett internationellt ansvar. Det finns dock ett visst problem med att säkerställa 

verkställigheten då det saknas överstatliga organ och ansvaret lämnas då över till de 

enskilda staterna.33 Statsansvaret uppkommer då en stat begår en internationell felaktig 

handling, eller då en stat handlat, eller underlåtit att handla i strid med vanlig 

folkrättsligt bindande handlingsregler. När det händer ger det upphov till nya 

förpliktelser som i sin tur följer reglerna om statsansvar.34  

 

Handlingen måste kunna visas vara folkrättsstridig genom att strida mot någon av de tre 

tidigare uppställda rättskällorna.35 Tanken med statsansvar är att en stat ska vara 

förpliktad att säkerställa att det folkrättsstridiga beteendet upphör och att det inte 

upprepas. Den ansvariga staten ska även vara förpliktad att gottgöra den skada som 

orsakats genom restitution; att då återställa situationen som den var innan det aktuella 

brottet begicks, kompensation; om skadan inte kan gottgöras genom restitution ska den 

ersättas ekonomiskt, om inte heller det är ett alternativ så finns det ett tredje steg, 

satisfaktion, generellt sett genom ett formellt erkännande samt beklagade av brottet.36 

Om en stat inte bär konsekvenserna av sitt folkrättsbrott, kan det överstatliga organet 

endast träda in under förutsättning att parterna godkänner det, vilket verkar högst 

osannolikt. Det enda den andra parten kan göra då är att utnyttja sin rätt till självhjälp, 

                                                 
31 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 68-70 
32 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 77 
33 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 93 
34 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 95-96 
35 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 98 
36 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 100-102 
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alltså vidta kontraåtgärder under vissa förutsättningar. Syftet måste vara att få motparten 

att fullgöra sina förpliktelser, åtgärden måste vara proportionerlig, och den får inte 

innebära avsteg från folkrättsliga tvingande normer, exempelvis grundläggande 

mänskliga rättigheter.37  

 

För att tvister inom folkrätten ska kunna lösas fredligt, på ett så tidigt stadium som 

möjligt, har det utvecklats tvistlösningsmetoder på traktaträttslig grund.38 Man talar om 

två olika metoder för tvistlösning inom folkrätten, diplomatiska som innefattar 

förhandling, medling, fact-finding och förlikning, och judiciella som sägs vara 

skiljedomsförfarande och avgörande i internationell domstol. Förhandling innefattar 

ingen tredje part medan medling innebär att en tredje part går in och försöker få parterna 

till förhandlingsbordet och få till stånd en förhandlingsuppgörelse. När en tvist mer 

handlar om fakta än en tolkningsfråga kring en överträdelse kan parterna genom fact-

finding försöka få fram om det ens finns grund för en tvist. Under en förlikning lämnar 

man över uppdraget till en tredje part som kommer med förslag på en lösning.39 En 

internationell domstol är ett permanent organ med en mer eller mindre bestämd 

sammansättning, dess dom är även folkrättsligt bindande för parterna i en tvist. 

Skiljedomsförfarandet innebär att en tribunal sammansätts enbart för tvisten i fråga, ofta 

genom att de tvistande parterna själva utser en eller två ledamöter, som i sin tur sen 

utser en ordförande, de tvistande parterna upprättar sen en ”special agreement” där det 

anges vilka frågor som ska avgöras, och vilka rättsregler som ska tillämpas. 

Skiljedomen är sedan folkrättsligt bindande för parterna.40  

 

En förutsättning för att de här metoderna ska kunna användas är att staterna godkänt 

dem antingen genom en överenskommelse för den särskilda tvisten, eller genom 

tidigare ingångna internationella traktat. Förenta nationernas stadga, (FN-stadgan) anses 

ange de viktigaste folkrättsliga reglerna för internationell tvistlösning, den är bindande 

för alla medlemsstater men anses även ge uttryck för internationell sedvanerätt.41 I 

artikel 2 § 3 anges att alla medlemsstater ska lösa sina tvister med fredliga metoder utan 

att äventyra internationell fred, säkerhet och rättvisa.42 Under artikel 30 i 

                                                 
37 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 102-103 
38 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 105 
39 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 106 
40 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 107 
41 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 109 
42 Förenta nationernas stadga artikel 2 § 3. 
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Wienkonventionen fastställs en grundläggande folkrättslig ordning för hur traktat ska 

förhålla sig till varandra. Under förutsättning att inte annat anges i artikel 103 i FN-

stadgan, har en senare traktat rörande samma ämne företräde framför en äldre under 

förutsättning att den inte anses oförenlig med den första.43 Artikel 103 i FN stadgan 

anger dock att ”i händelse av konflikt mellan medlemmarnas förpliktelser enligt denna 

stadga, och deras förpliktelser enligt någon annan internationell överenskommelse skola 

förpliktelserna enligt stadgan gälla”.44 I artikel 3.2 DSU framgår som tidigare nämnts att 

det finns en relation mellan WTO:s tvistlösning och folkrätten, här framgår att WTO:s 

system för tvistlösning tjänar till att klargöra bestämmelser i dessa avtal i enlighet med 

sedvanerättsliga tolkningsfrågor för allmän folkrätt. Tolkningen av WTO-avtal ska 

alltså följa Wienkonventionens tolkningsbestämmelser.45 

 

 

3 World Intellectual Property Organization 
World Intellectual Property Organization (WIPO) grundades 196746 och är en 

organisation inom Förenta Nationerna (FN). WIPO fungerar som ett globalt forum för 

allt som rör immaterialrätt, deras huvudroll är att administrera alla de 26 

immaterialrättsliga avtal upprättade av de 188 medlemsstaterna.47 Det som nu är WIPO 

grundar sig egentligen på Pariskonventionen 188348, och Bernkonventionen 188649, 

båda sedan dess reviderade med fokus på nationell likabehandling vilket innebär att ett 

land ska ge samma rättsskydd till utländska företag och medborgare inom unionen, som 

de ger till inhemska.  

 

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd är ett av de första immaterialrättsliga 

traktaten som omfattar skydd för patent, varumärken, mönster och illojal konkurrens. 

Det innefattar även företrädesrätt, vilket innebär att en utländsk sökande av en 

registrering av ett patent eller varumärke ska få samma registreringsdatum som i 

                                                 
43 Wienkonventionen om traktaträtten. Artikel 30. 
44 Förenta nationernas stadga artikel 103. 
45 Artikel 3. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.  
46 WIPO, “Convention establishing the World Intellectual Property Organization”, Tillgänglig: 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
47 Carmen-Cristina Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP 

negotiations, In depth analysis. European Union. European Parliament, 2014, 7 
48 WIPO, ”Pariskonventionen för industriellt rättsskydd”, Tillgänglig:  

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
49 WIPO, ”Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk”, Tillgänglig: 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698, 2015, (hämtad 2015-03-07)  

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698
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hemlandet. Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk kräver av sina 

medlemsländer att upphovsrätten till ett verk skyddas oavsett vilket medlemsland 

upphovsmannen kommer ifrån och kräver inget registreringsförfarande.50 Båda 

konventionerna tillåter att de deltagande länderna träffar separata överenskommelser om 

utökat rättsskydd, så länge de inte strider mot konventionerna.51  

 

WIPO har som syfte att främja det internationella immaterialrättsliga skyddet genom 

samarbeten med stater eller andra organisationer samt att säkerställa administrativt 

samarbete mellan alla immaterialrättsliga unioner som uppstått genom Paris- Bern- och 

vissa efterföljande konventioner.52 Arbetet i WIPO har delvis stått still de senaste 

årtiondena p.g.a. djupa motsättningar om verksamhetens inriktning mellan 

industriländer och utvecklingsländer. Det har därför inte varit möjligt att nå resultat när 

det gällt olika förslag om utbyggnad av de grundläggande konventionerna som sådana.  

Det här visade sig bland annat genom att World Trade Organization (WTO) 1994 antog 

en ny stor immaterialrättslig överenskommelse sedan industriländerna visat sitt 

missnöje med det outvecklade immaterialrättsliga skyddet i många utvecklingsländer 

och den omfattande internationella handeln med piratkopior och varumärkesförfalskade 

varor. Det hade inte visat sig möjligt att komma tillrätta med de här problemen inom 

ramen för det redan bestående konventionsarbetet och WIPO:s arbete.53 Ytterligare en 

svaghet inom WIPO-konventionerna är att det saknas verkställighetsmekanismer.54 

Sedan 1995 samarbetar dock WIPO och WTO inom vissa områden i relation till TRIPS-

avtalets implementation (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights).55  

 

4 World Trade Organization 
Den internationella handeln har de senaste 60 åren utvecklats snabbt i takt med att 

handelshinder runtom i världen kraftigt har minskat. Under efterkrigstiden behövdes ett 

                                                 
50 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 7 
51 Bernitz et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13-14 
52 Artikel 3. Convention establishing the World Intellectual Property Organization 
53 Bernitz et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14-15. 
54 Duncan Matthews. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement. London and New 

York: Routledge, 2002, 11 
55 WTO, “WTO- WIPO cooperation agreement”, Tillgänglig: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm, 2015, (hämtad 2015-03-07) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm
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organ som kunde sätta igång den globala ekonomin igen.56 General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) trädde i kraft 1948 och hade då 23 anslutna länder, syftet var 

att bidra till ekonomisk tillväxt och ökad välfärd genom att underlätta handeln, och 

avtalet innehåller det multilaterala regelsystemet för handel med varor. Tullbindningar 

var ett centralt element i GATT vid tiden för upprättandet, men i och med att tullarnas 

betydelse sedan avtalet trädde ikraft har minskat, har det även uppkommit nya 

handelshinder, vilket resulterade i att det traditionella GATT avtalet rörande varuhandel 

utvecklades till fler avtal som spänner över ytterligare områden; så som tjänstehandel 

genom the General Agreement on Trade in Services (GATS), immaterialrätt genom 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) etc. 1994 

avslutades den så kallade Uruguayrundan, vilken var den sista förhandlingsrundan inom 

GATT avtalet, och här lades grunden till bildandet av World Trade Organization 

(WTO).  

 

WTO-avtalet trädde i kraft 1 januari 1995 och har som primärt syfte att administrera alla 

avtal som tidigare låg under GATT samt att vara ett forum för förhandlingar. Inom 

WTO inkorporerade man även två viktiga principer från GATT gällande icke-

diskriminering, mest gynnad nationsprincipen (MGN) och principen om nationell 

behandling.57 MGN-principen innebär att varje fördel som ett medlemsland i WTO ger 

till något annat medlemsland, per automatik också tillfaller alla andra medlemsländer.58 

Principen om nationell behandling innebär att i fråga om beskattning och regleringar, 

måste importerade varor ges en minst lika gynnsam behandling som inhemska.59  

 

WTO som organisationen består av Ministerkonferensen, Allmänna rådet, de råd som 

ansvarar för tillämpningen av de tre huvudavtalen samt en mängd andra kommittéer och 

underorgan. Det högsta beslutande organet är Ministerkonferensen, där samtliga WTO 

medlemmar är representerade. Ministerkonferensen måste sammanträda minst en gång 

vartannat år, däremellan sammanträder Allmänna rådet, som också representeras av 

                                                 
56 Svenskt Näringsliv, ”Frihandelsavtalet TTIP – Bakgrund, fakta och argument”, 7, Tillgänglig: 

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/ttip-

bakgrundpdf_608637.html/BINARY/TTIP%20Bakgrund.pdf?token=-2069488824&previewAll=true, 

2015, (hämtad 2015-03-07) 
57 Regeringskansliet, “ Tjänstehandel I WTO- GATS”, Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/19677/a/250812, 2015, (hämtad 2015-03-08) 
58 Artikel I “General Most- Favoured- Nation Treatment”, “The General Agreement on Tariffs and 

Trade”, Tillgänglig:  https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf , 2015, (hämtad 2015-03-

07) 
59 Artikel III ” National Treatment on Internal Taxation and Regulation” GATT 

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/ttip-bakgrundpdf_608637.html/BINARY/TTIP%20Bakgrund.pdf?token=-2069488824&previewAll=true
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/ttip-bakgrundpdf_608637.html/BINARY/TTIP%20Bakgrund.pdf?token=-2069488824&previewAll=true
http://www.regeringen.se/sb/d/19677/a/250812
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
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samtliga medlemmar. De utför då Ministerrådets uppgifter men ska även fullgöra 

plikterna som åvilar Tvistlösningsorganet Dispute Settlement Body, (DSB) och det 

Handelspolitiska granskningsorganet Trade Policy Review Body, vilket i praktiken 

innebär att Allmänna rådet tar rollen av de här specialorganen.60 

 

Inom WTO finns det två sorters avtal, plurilaterala som endast en del av WTO:s 

medlemmar ingått, och multilaterala som omfattar alla WTO:s medlemsländer. De 

multilaterala avtalen kan delas upp i tre olika områden, varuhandel (GATT), 

tjänstehandel (GATS) och immaterialrätt (TRIPS).61  

 

WTO:s förfarande för tvistlösning är en viktig del i det multilaterala handelssystemet. 

Om problem uppstår gällande de multilaterala avtalen finns det inom WTO en 

överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning, ”Understanding of Rules 

and Procedures Governing the Settlement of Disputes” (DSU). Om parterna genom ett 

samråd inte kan nå en överenskommelse så finns det även som tidigare nämnts ett 

tvistlösningsorgan, DSB, som kan gå in och avgöra om någon av parterna brutit sina 

avtalsåtaganden. Om det fastslås att en medlem brutit mot sina åtaganden måste den 

förlorande parten antingen implementera DSB:s rekommendationer eller inleda 

förhandlingar om kompensation, här menas ett medgivande om marknadstillträde som 

exempelvis tullsänkningar.62 

 

5 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property 
Sedan 1970-talet har det pågått ett intensivt arbete inom och mellan olika organisationer 

när det gäller problemen kring förfalskade produkter på den internationella marknaden. 

Olika avtal och studier har presenterats och förkastats, främst av utvecklingsländer som 

hävdade att behovet av multilaterala avtal inom IPR-området redan fanns inom WIPO, 

och alltså inte borde kontrolleras av GATT.63 Det största problemet gällande WIPO-

konventionerna var dock att det saknades verkställighetsmekanismer och att de 

                                                 
60 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 148-149 
61 Kommerskollegium, ”WTO”, Tillgänglig:  

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Organisationer/WTO/, 2015, (hämtad 2015-

03-07) 
62 Kommerskollegium, ”Tvistlösning”, Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Tvistlosning/, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
63 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 8-10  

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Organisationer/WTO/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Tvistlosning/
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undertecknande parterna rent formellt inte ratificerade avtalen vilket gjorde dem mer 

eller mindre verkningslösa.  

 

Under mitten av 80-talet vände sig industriländerna bort från WIPO avtalen och 

upprättade istället bilaterala avtal med sina handelspartners med utökade IPR-

bestämmelser.64 Inför ministerkonferensen som skulle inledas 1986, Uruguayrundan, 

presenterades ett underlag som tydliggjorde att 40 av medlemsländerna i GATT 

önskade en inkluderad IPR-del i GATT-avtalet, det här underlaget blev slutligen basen 

till det avtal som förhandlades fram. Under förhandlingarna i Uruguayrundan framgick 

det att man önskade ta fram ett regelverk, Trade- Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, TRIPS, med syftet att minska störningar och hinder för den 

internationella handeln och att utöka skyddet för IPR samtidigt som man skulle 

säkerställa att de procedurer som krävs för att säkerställa IPR inte i sig, blir 

handelshinder.65 Sägas bör även att massiva påtryckningar från flera multinationella 

företag som tydliggjorde sina ekonomiska förluster som ett resultat av bristen på ett 

IPR-avtal spelade en viktig roll för att frågan lyftes i förhandlingarna.66 Som tidigare 

nämnts under WIPO-kapitlet, så var det även industriländer med starka IPR-intressen 

som var pådrivande i processen att utveckla ett multilateralt avtal kring IPR, inte minst 

USA. Flera utvecklingsländer (i synnerhet Indien och Brasilien) var skeptiska till tanken 

då man menade att bland annat patentskyddet per automatik skulle göra att de 

utestängdes från marknaden för bland annat tekniska innovationer, läkemedel och 

jordbruksprodukter på grund av ökade kostnader som deras respektive länder inte skulle 

kunna bära.67  

 

Många utvecklingsländer saknade både IPR och regler för att säkerställa skyddet vid 

tiden för förhandlingarna så oron var inte ogrundad. 1988 antog USA en ny lag, the 

Omnibus Trade and Competitiveness Act of 198868 (1988 Trade Act), vilken 

inkluderade bestämmelser ”Special 301” som var tänkta att driva på förhandlingarna 

kring TRIPS-avtalet. Special 301 hade precis som det tänkta TRIPS-avtalet, syftet att 

skydda IPR i andra länder. Skillnaden är att TRIPS-avtalet var tänkt som ett 

                                                 
64 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 10-12 
65 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 16-17 
66 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 18-25 
67 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 31 
68 Library of Congress, “The Omnibus Trade and Competitive Act of 1988”, Tillgänglig: 

https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-bill/4848, 2015, (hämtad 2015-03-07) 

https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-bill/4848
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multilateralt frihandelsavtal mellan alla WTO-medlemmar, Special 301var utformad för 

att kunna utöva hot om handelssanktioner mot USAs handelspartners för att kunna 

övertala länder att utforma sin lagstiftning inom IPR åt det håll USA önskade, vilket då 

skulle snabba på förhandlingarna kring TRIPS-avtalet.69 Genom Special 301 hotade 

USA 1992 att återkalla de handelslättnader de tidigare avtalat med Indien baserat på att 

Indien inte levde upp till USA:s önskade IPR- skydd. Ett utvecklingsland som Indien, 

tvingades härmed inse att kostnader av den magnituden inte var reella för landets 

ekonomi, och anslöt sig därför till TRIPS-anhängarna. Liknande situationer drabbade 

flera utvecklingsländer som därmed insåg att ett färdigförhandlat avtal skulle innebära 

fortsatt goda handelsrelationer med USA.70 För att underlätta deras implementering av 

avtalet satte man dock längre övergångsperioder för utvecklingsländerna. TRIPS-avtalet 

som efter 25 års debatt slutligen trädde i kraft 1 januari 1995, (för industriländerna) är 

baserat på flera äldre multilaterala immaterialrättstraktater, bland annat regler från 

Pariskonventionen och Bernkonventionen som nämnts tidigare. Avtalet är bindande för 

alla länder som är medlemmar i WTO och innehåller regler om upphovsrätt, 

varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster/design, patent, kretsmönster 

för halvledare samt företagshemligheter; men även regler om åtgärder mot 

konkurrensbegränsande förfaranden.71 

 

 Implementering av TRIPS-avtalet 
Medlemsländerna är skyldiga att inrätta effektiva verkställighetsmekanismer för 

överträdelser av IPR-lagstiftning, de är även skyldiga att inrätta vissa minimikrav för att 

säkerställa rättighetsinnehavarnas position. Det här gäller främst rättvisa och oberoende 

förfaranden som inte är otillbörligt kostsamma, komplicerade eller tidskrävande. De ska 

även inrätta förfaranden som ska säkerställa att beslut endast grundas på bevisföringen i 

varje enskilt fall, samt tillhandahålla möjligheten till domstolsprövning. Nationella 

juridiska myndigheter har rätten att kräva relevant bevisföring av respektive part i varje 

enskilt fall gällande IPR-överträdelser, de har rätten att döma ut förbudsföreläggande, 

blockera importen eller distributionen av produkten och de kan även döma ut 

                                                 
69 Judith H Bello, Alan F Holmer. “Special 301”: Its Requirements, Implementation, and Significance. 

Fordham International Law Review; 13 no. 3 art. 1. Tillgänglig: 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=ilj, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
70 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 31-32 
71Kommerskollegium, “TRIPS- avtalet I WTO”, Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-

WTO/, 2015, (hämtad 2015-03-07)  

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=ilj
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/
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skadestånd för överträdelsen samt besluta att varor som strider mot IPR förstörs, under 

förutsättning att det inte drabbar rättighetsinnehavaren.72  

 

 TRIPS-rådet och övervakningen av implementeringen 

TRIPS- rådet i WTO granskar och övervakar implementeringen av TRIPS-avtalet och 

ska även fungera som ett assisterande organ vid tvistlösning.73 Betoningen ligger på 

granskning och övervakning, framför allt då för att kontrollera hur utvecklingsländerna 

förhåller sig till övergångsperioderna, men även för att kunna utöva ett visst tryck på 

alla medlemsländer att implementera avtalet i sin nationella lagstiftning. Alla WTO:s 

medlemsländer finns representerade i rådet.  Medlemsländerna har en skyldighet att 

förse rådet med sin nationella lagstiftning inom IPR så att den finns tillgänglig för 

övriga medlemsländer som då kan följa dess implementering av TRIPS-avtalet. 

Olikheter i nationell lagstiftning är inget ovanligt då avtalet endast fastställer 

minimiregler, TRIPS-rådets granskande och övervakande har även som syfte att 

upprätthålla öppenheten av nationella förfaranden för att säkerställa att standarden inte 

sätts för lågt härav. När övergångsperioden för respektive industri/utvecklingsland har 

passerats inleds en granskning av TRIPS-rådet för att säkerställa att avtalet är 

implementerat i den nationella lagstiftningen, här har alla medlemsländer i WTO 

möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.74 Sakfrågor i TRIPS-rådet kan 

endast väckas av medlemsländer men genom lobbying är det multinationella företag och 

IPR-starka industriländer, i synnerhet USA, som drivit en majoritet av frågorna som 

hittills granskats. Anledningen anges vara att risken med minimireglerna är att kraven 

på den nationella implementeringen sätts för lågt om det inte granskas.75 

 

 Tvistlösning enligt TRIPS-avtalet 

Som tidigare nämnts, ansågs det redan under WIPO att ett stort problem var avsaknaden 

av tvistlösning och verkställighetsmekanismer. Under Uruguayrundan och 

förhandlingarna om TRIPS-avtalet var det här en väsentlig fråga för industriländerna 

som hävdade att ett regelverk gällande tvistlösning och verkställighet måste 

inkorporeras i den övergripande ramen av GATT medan utvecklingsländerna ansåg att 

man måste ta hänsyn till de individuella ländernas resurser. Trots opposition från 

                                                 
72 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 66-71 
73 WTO, “Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” artikel 68, Tillgänglig: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
74 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 79-80 
75 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 80-83 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
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utvecklingsländerna innefattar avtalet regler gällande medlemsländernas skyldighet att 

implementera bestämmelserna kring verkställighet i sina respektive länders nationella 

lagstiftning.76 Relativt få problem har sedan dess uppkommit i samband av 

implementeringen av TRIPS-avtalet i nationell lagstiftning, däremot har det uppkommit 

problem kring hur lagstiftningen rent praktiskt ska verkställas. Med undantag för 

bestämmelsen kring TRIPS-rådet så innehåller avtalet i sig inte specifika bestämmelser 

kring hur tvister ska lösas utan fastställer endast att det är de generella 

tvistlösningsmekanismerna inom WTO som gäller.77 

 

6 WTO:s tvistlösningsmekanism 
WTO:s förfarande för tvistlösning är en viktig del i det multilaterala handelssystemet 

och är baserat på artiklarna XXII och XXIII i GATT 1994, och på de regler och 

förfaranden som utarbetats senare vilka finns uttrycka i DSU som är införlivad i WTO-

avtalet.78Artikel XXII i GATT 1994 behandlar hur parterna ska ges möjlighet till 

samråd och konsultation rörande tillämpningen av avtalet och artikel XXIII i GATT 

1994 reglerar hur en part vars avtalsförmåner överträtts av en annan part kan ansöka om 

justering, men även vad som krävs för att en förmån ska anses överträdd.79 I artikel 1 

DSU regleras tillämpningen av avtalet gentemot underavtalen inom WTO,80 de flesta 

större avtalen däribland TRIPS täcks av DSU vilket framgår i DSU bilaga I, men det 

finns flera avtal som har vissa särlösningar vilka har företräde framför DSU 

överenskommelsen och de listas i bilaga II.81 Att WTO:s system för tvistlösning är ett 

grundläggande element för säkerhet och förutsebarhet i det multilaterala 

handelssystemet fastslås i 3.2 DSU. Tvistlösningssystemet ska skydda rättigheter och 

skyldigheter enligt berörda avtal. Ett ytterligare syfte är att klargöra bestämmelserna i 

de berörda avtalen i enlighet med sedvanerättsliga regler för tolkning av allmän 

folkrätt.82  

 

                                                 
76 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 66 
77 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 87-88 
78 Artikel 3. P. 1 “Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes” 

Tillgänglig:  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
79 Artikel XXII och artikel XXIII. General Agreement on Tariffs and Trade 
80 Artikel 1. Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
81 Artikel 1 p. 2. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
82 Artikel 3 p. 2. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm
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 WTO:s tvistlösningsorgan 

Tvistlösning har en central roll i det multilaterala handelssystemet. Utan 

tvistlösningsmekanismer, skulle reglerna i sig vara verkningslösa.83 En av de erkända 

styrkorna inom WTO:s tvistlösningsförfarande (Dispute Settlement Procedure, DSP) är 

att den uppmuntrar till bilaterala lösningar genom samtal och konsultationer mellan 

nationer.84 Som ett första steg i tvistlösningsförfarandet kräver man att de stridande 

parterna genom konsultationer och samtal försöker lösa dispyten,85 och många tvister 

kan lösas genom ett så enkelt förfarande. Om parterna inte kan nå en överenskommelse 

kan tvisten avgöras genom andra frivilliga förfaranden såsom förlikning, bona officia 

och medling,86 den gemensamma faktorn för alla förfaranden ovan är att den föreslagna 

lösningen inte är bindande för parterna. Skiljeförfarande kan också användas för att 

avgöra tvisten, men även för att avgöra särskilda delfrågor som senare kan aktualiseras 

under panelförfarandet, vilket är den vanligaste formen för ett bindande 

tredjemansavgörande.87  

 

Når man inga resultat genom förhandlingarna så ska den klagande parten i en skrivelse 

till DSB ange en rättslig grund för sitt klagomål såsom överträdelsen av en bestämmelse 

varpå DSB utser en panel. 88 Ofta i samråd med de tvistande nationerna, som vanligtvis 

består av tre eller fem experter inom fältet från olika länder. Det är panelen som efter 

max 6 månader presenterar en rapport i ärendet som läggs fram som beslutsgrund.89 Att 

avslå det panelen rekommenderar kan endast ske genom konsensus inom DSB, där även 

käranden ingår. Med andra ord, så länge en part, ensam mot alla WTO-medlemmar, 

insisterar på att panelens rekommendation ska kvarstå, så är det omöjligt att nå 

enhällighet och därmed avslag, vilket innebär att det är panelen som är avgörande för 

utgången i tvisten.90  

 

Flera möten äger rum med panelen under de sex månader som är angett som tidsfrist. 

Innan det första mötet får båda parterna skriftligen lämna sina redogörelser, under det 

                                                 
83 WTO, “ Understanding the WTO”, Tillgänglig: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm , 2015, (hämtad 2015-03-07) 
84 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 88 
85 Artikel 4. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
86 Artikel 5. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
87 Torsten Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken. 

Stockholm: Stiftelsen MecurIUS, 2000, 214 
88 Artikel 6. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
89 WTO, “Understanding the WTO” 
90 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 88 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
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första mötet får både käranden och svaranden, men även övriga som anmält sitt intresse 

i tvisten presentera sin sak.91 Det har blivit vanligare att stater intervenerar i en process 

som startats av en annan stat då de frågor som avgörs har betydelse även för andra 

länder, intervention är då ett medel att påverka processens utgång.92
 Under det andra 

mötet presenteras parternas motbevis både skriftligt och muntligt. Krävs det särskild 

kompetens inom något område tillsätts här även en expertgrupp av panelen som kan 

komma med rådgivande förslag. Ett första utkast av panelens rapport levereras av 

panelen till både parterna som har två veckor på sig att respondera, här presenteras 

endast sakfrågan, inga slutsatser. Efter det presenteras en delrapport för parterna som då 

har en vecka på sig att be om en granskning. Skulle en granskning av rapporten önskas, 

tillsätts ytterligare möten med båda parterna innan en slutrapport presenteras till 

involverade parter men även till alla WTO:s medlemsländer. Fastställer panelen att en 

överträdelse av bestämmelserna ägt rum, rekommenderar panelen vilka åtgärder som 

behöver utföras för att överensstämma med avtalet.93 Rapporten övergår till att bli 

DSB:s dom inom 60 dagar, om, parterna inte informerar om att den ska överklagas, eller 

att den inte avslås genom konsensus.94  

 

Alla parter kan överklaga panelens beslut till den permanent inrättade 

överklagningsinstansen, men en eventuell överklagan måste baseras på rent juridiska 

aspekter såsom tolkningen av tillämpad lag eller avtalstext i fallet.95 DSB måste fatta 

beslut kring överklagan inom 30 dagar efter att en rapport har presenterats, och även här 

kan den inte avslås på något annat sätt än genom konsensus. Målet med DSB är inte 

bestraffning, utan att upprätthålla bestämmelserna i avtalet.96 Den förlorande parten 

förutsätts följa de rekommendationer som panelen eller överprövningsorganet 

presenterar men ibland krävs det särskilda åtgärder. Skulle rekommendationerna inte 

åtgärdas, är parten skyldig att förhandla fram en temporär kompensation med den 

klagande parten, eller parterna, exempelvis tullsänkningar. Kompensationen får dock 

inte ersätta undanröjandet av den felaktiga åtgärden, och måste även vara förenlig med 

MGN principen vilket medför att alla medlemsstater ska inkluderas av 

                                                 
91 WTO, “Understanding the WTO” 
92 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 204 
93 WTO, “Understanding the WTO”  
94 Artikel 16. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
95 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 204 
96 WTO, “Understanding the WTO” 
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kompensationen.97 Skulle överenskommelsen inte resultera i några åtgärder alls finns 

möjligheten att be DSB om tillåtelse till retaliationsåtgärd, vilket tillåter klagande part 

att införa handelssanktioner mot den svarande staten för att förmå denna part att 

implementera WTO:s beslut.98 Generellt ska åtgärden vara inom samma sektor som 

grunddispyten.99 DSB måste godkänna en förfrågan om retaliationsåtgärd inom 30 

dagar om den inte kan avslås genom konsensus.100  

 

Förhandlingarna inom DSB sker utan insyn, det här för att parterna ska kunna prova sig 

fram utan att ständigt behöva motivera varje steg. Det här strider mot den något 

modernare synen att offentlighet bör vara ett väsentligt inslag för att minska 

rättsövergrepp. Inom DSB är inga möten offentliga, däremot är slutrapporterna från 

både panelen och överklagandeorganet offentliga och där finns även utförliga referat av 

vad medlemsstaternas representanter har yttrat.101 

 

 Dispute Settlement: Dispute DS362  
För att rent praktiskt visa hur DSU och DSB fungerar följer nedan ett rättsfall mellan 

Kina och USA som behandlar flera olika punkter inom TRIPS-avtalet. ”Dispute 

Settlement: Dispute DS362. China- Measures Affecting the Protection and Enforcement 

of Intellectual Property Rights”. 2007 bad USA om samråd med Kina gällande åtgärder 

som står i relation till skydd och upprätthållande av immateriella rättigheter i Kina. De 

fyra sakfrågorna USA angav som grund till överträdelser av TRIPS-avtalet rörde 

följande:  

- Varumärkesförfalskning och piratkopiering måste leda till straffrättsliga 

påföljder enligt artikel 41.1 och artikel 61.  

- Kinesiska myndigheters beslagtagning och hantering av varor strider mot IPR då 

de uppges ha behandlat de beslagtagna varorna på ett sådant sätt att det strider 

mot artikel 46 och artikel 59 då de särpräglande dragen hos varorna inte ändrats 

innan de återfördes till den kommersiella marknaden. 

- Den kinesiska upphovsrättslagen anses strida mot artikel 9.1 då upphovsrätt kan 

nekas till verk som inte blivit godkända av kinesiska myndigheter. Även här 

                                                 
97 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 205 
98 Artikel 22. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
99 Artikel 22. p. 3. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
100 Artikel 22. p. 6. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
101 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 206-207 
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strider det mot artikel 41.1 om verket inte får spridas utan godkännande av 

kinesiska myndigheter.102 

Om vi då redogör för de nämnda artiklarna i TRIPS-avtalet i det följande: 

- Artikel 9.1Medlemmarna ska följa reglerna kring upphovsrätt i enlighet med 

Bernkonventionen.103 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga 

verk kräver av sina medlemsländer att upphovsrätten till ett verk skyddas oavsett 

vilket medlemsland upphovsmannen kommer ifrån och kräver inget 

registreringsförfarande.104 

- Artikel 41.1 Medlemmar ska säkerställa att verkställighetsmekanismer 

implementeras i nationell lagstiftning för att möjliggöra effektiva åtgärder mot 

alla former av överträdelser av immateriella rättigheter.  

 

- Artikel 46. För att skapa en effektiv avskräckande effekt har myndigheter 

befogenhet att besluta att varor som bedöms göra intrång på IP skydd beslagtas 

och avyttras utanför den kommersiella marknaden, eller förstörs på ett sådant 

sätt att det inte drabbar rättighetsinnehavaren.  

 

- Artikel 59. Behöriga myndigheter har befogenhet att besluta att varor som 

bedöms göra intrång på IP skydd beslagtas och avyttras utanför marknaden, eller 

förstörs på ett sådant sätt att det inte drabbar rättighetsinnehavaren i enlighet 

med artikel 46. När det gäller varumärkesförfalskade varor ska myndigheter inte 

tillåta någon återexport av varorna i oförändrat skick, eller utsätta varorna för 

något annat tullförfarande. 

 

- Artikel 61. Medlemmarna skall säkerställa att brottmålsförfaranden och 

straffrättsliga påföljder tillämpas åtminstone i de fall uppsåtlig 

                                                 
102 WTO, ”DISPUTE SETTLEMENT- DISPUTE DS362 

China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”, 

Tillgänglig: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm, 2010, (hämtad 2015-03-

09)  

103 WTO, “Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” 
104 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 7 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm
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varumärkesförfalskning eller upphovsrättslig piratkopiering i kommersiellt syfte 

skett.105 

DSB satte samman en panel i december 2007 och Argentina, EU, Japan, Mexiko, 

Australien, Brasilien, Kanada, Indien, Korea, Thailand och Turkiet intervenerade. I juli 

2008 meddelade panelen att de på grund av komplexiteten i fallet, inte skulle kunna 

färdigställa rapporten inom tidsramen på sex månader. I januari 2009 slår panelens 

rapport fast att kinesiska upphovsrättslagen står i strid med Bernkonventionen och 

därmed artikel 9.1 och 41.1 i TRIPS- avtalet. Det fastställs även att artikel 59 inte är 

tillämplig då den gäller export och USA har inte lyckats visa att det var de kinesiska 

myndigheternas avsikt med de beslagtagna varorna i enlighet med artikel 46, USA har 

inte heller lyckats visa att Kinas agerande är inkonsekvent med artikel 61 i relation till 

varken uppsåt eller kommersiellt syfte. Panelen rekommenderade Kina att korrigera sin 

nationella lagstiftning i enlighet med TRIPS-avtalet.106 

7 Tvistlösningsmekanismens genomslag 
 

 Genomslag i relation till utvecklingsländer 
Trots implementeringen av TRIPS-bestämmelser i den nationella lagstiftningen, har det 

visat sig att flera utvecklingsländer saknar möjlighet att uppfylla den effektiva 

verkställigheten. De juridiska, tekniska och administrativa resurser som krävs saknas 

och kostnaderna utvecklingsländerna belastats av i samband med implementeringen av 

TRIPS-avtalet överväger vida de förmåner de än så länge fått ta del av.107 Som tidigare 

nämnts var det största incitamentet att implementera TRIPS- avtalet, att undvika 

sanktioner under USA:s Special 301. 108 Patentskyddet diskuterades under 

förhandlingarna då utvecklingsländerna ansåg att de skulle bli lidande inom områden 

som jordbruk och läkemedel. 109 Patenträttigheter regleras genom artikel 27 i TRIPS-

avtalets och säger att en produkt eller process måste kunna patenteras om den är ny, 

innehåller ett innovativt inslag, samt går att tillämpa industriellt. Bönders rätt att spara 

                                                 
105 WTO, “Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” 
106 WTO, ”DISPUTE SETTLEMENT- DISPUTE DS362 

China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”, 

Tillgänglig: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm, 2010, (hämtad 2015-03-

09)  

107 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 117 
108 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 108-111 
109 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 31 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm
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utsäde går att undanta från patentering enligt Artikel 27.3 (b) men om ett medlemsland 

väljer att undanta växtarter, måste man enligt TRIPS-avtalet införa någon annan sort av 

växtförädlarskydd. Om utsädet är patenterat, har bönderna inte rätt att använda det utan 

att betala patentinnehavaren. I takt med att fler och fler utsäden patenteras eller skyddas 

av växtförädlarrätt hotas böndernas rätt att spara, byta eller sälja sina fröer. 

Patentsystemet bidrar till att växtförädlingsarbetet begränsas till ett fåtal globala företag 

som satsar på stora kommersiella grödor. 

 

Gällande läkemedel hade utvecklingsländer sina egna patentregler innan TRIPS-avtalet 

trädde i kraft. Exempelvis i Indien kunde man patentera processen för framtagandet, 

men inte själva produkten. På så vis kunde man utveckla generiska kopior till en 

billigare kostnad, som var lika ursprungsprodukten och lagliga att distribuera samt 

exportera. För utvecklingsländer som saknar sin egen läkemedelsindustri gav den här 

parallella importen dem en möjlighet att tillgodogöra sig mediciner som annars hade 

varit för kostsamma. Parallellimport är i sig tillåtet under TRIPS-avtalet, men 

patentskyddet hindrar möjligheten att producera generiska kopior. Genom 

tvångslicensiering kan länder utfärda licenser för inhemsk tillverkning av läkemedel 

utan att de behöver tillstånd från patentinnehavare, men det kräver att landet har en 

relativt avancerad läkemedelsindustri och är förenat med ett antal villkor, att det ska 

råda en nödsituation, att licenserna endast gäller under en begränsad tidsperiod och att 

kompensation ska betalas till patentinnehavaren. Som tidigare nämnts var flera globala 

företag initiativtagare till TRIPS-avtalet och det är även stora globala företag som 

dominerar läkemedelsindustrin.110    

 

Då sannolikheten är stor att den socio-ekonomiska utvecklingen till följd av TRIPS-

avtalet får motsatt effekt i utvecklingsländerna, har debatten kring TRIPS förändrats 

drastiskt sen Uruguayrundan,111 och inför ministerkonferensen i Seattle 1999 

presenterade flera utvecklingsländer ett förslag till revidering av avtalet.112 

  

                                                 
110 Forum Syd, “TRIPS – kontroversiellt patentavtal, Trade Related Intellectual Property Rights”, 

Tillgänglig: 

http://www.forumsyd.org/PageFiles/1519/WTO%20patentavtal%202013.pdf?epslanguage=sv, 2015, 

(hämtad 2015-03-07) 
111 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 122 
112 Forum Syd, “TRIPS – kontroversiellt patentavtal, Trade Related Intellectual Property Rights” 

http://www.forumsyd.org/PageFiles/1519/WTO%20patentavtal%202013.pdf?epslanguage=sv
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WTO inledde sin fjärde ministerkonferens i Quatars huvudstad Doha 2001. 

Medlemmarna beslutade då att inleda nya handelsförhandlingar på ett 20-tal 

utvecklingsområden ”the Doha Development Agenda, DDA” och förhandlingarna som 

ofta går under namnet ”Doharundan” har pågått sen dess. 113 Några immaterialrättsliga 

frågor förhandlas inom ramen för Doharundan, bland annat geografiska 

ursprungsbeteckningar och TRIPS-avtalets regler om patent. Då medlemsländerna har 

helt olika synsätt i frågorna går förhandlingarna långsamt. 114 Under mötet i Cancun 

2003 gick en grupp stora utvecklingsländer samman inom jordbruksområdet under 

namnet G20, gruppen har sedan dess haft en viktig roll och balanserar den tidigare 

dominansen från USA och EU. Under 2004 satte man upp ett ramverk som kom att 

kallas för julibeslutet som omfattar alla delar av arbetsprogrammet och har särskilt 

fokus på jordbruk. Under 2007 försökte man ändra upplägget på förhandlingarna, för att 

nå ett genombrott krävdes fokus på jordbruk och industrivaror. Under 2008 gick 

förhandlingarna framåt men kollapsade då USA och Indien inte kunde komma överens 

om ambitionsnivån på industrivaruområdet och utvecklingsländernas särskilda 

skyddsmekanism för jordbruksprodukter. Under 2011 fattade man beslutet att Ryssland 

fick bli medlem i WTO, ett nytt avtal om offentlig upphandling hade nåtts, och 

möjligheten öppnades upp för medlemsländerna att nå separata överenskommelser i 

enskilda sakfrågor. 2013 nådde man en uppgörelse gällande en del av avtalet under 

ministerkonferensen på Bali och det betonas hur viktigt det var för det multilaterala 

handelssystemets trovärdighet. Det ökar även förutsättningarna för att kunna förhandla 

färdigt resten av frågorna.115 Somliga menar dock att det är WTO:s bristande framsteg i 

de multilaterala förhandlingarna som lett till att regionala och bilaterala 

frihandelsavtalen runt om i världen kraftigt ökat.116   

 

 Genomslag i relation till globala företag 
WTO:s DSB är givetvis en tillgång för att säkerställa implementeringen av TRIPS-

avtalet, men har även sina nackdelar för en del parter. Företag och individer har ingen 

möjlighet att genom WTO lämna en klagan gällande överträdelser av TRIPS-avtalet på 

                                                 
113 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna”, Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/2653/a/140876 , 2015, (hämtad 2015-03-07)  
114 Kommerskollegium, ”TRIPS-frågor i Doha-förhandlingarna”, Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-

WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
115 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna” 
115 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna” 
116 Kommerskollegium, ”Fakta från kommerskollegium, Nr 2 oktober 2014”. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2653/a/140876
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/
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en utländsk marknad, trots att det generellt sett är företags IPR rättigheter det gjorts 

intrång i. För att ett företag ska få sin sak prövad genom DSB krävs att en medlemsstat 

lyfter frågan å deras vägnar, då det är stater som ratificerat avtalet. Beslutet kring om 

frågan är relevant fattas då inte av den drabbade parten utan av respektive lands 

regeringstjänstemän. I USA måste företag göra en anmälan hos the United States Trade 

Representative, USTR, för att få sin sak hörd, och i EU av Europakommissionen 

(kommissionen). Problemet inom EU är att det inte räcker med kommissionen, man 

måste även vända sig till varje medlemsland, under förutsättning att det inte rör sig om 

två medlemsländer, då försöker kommissionen istället medla mellan parterna. Om 

överträdelsen involverar ett medlemsland och en tredje part, träder principen om delad 

behörighet in, vilket i praktiken innebär att medlemsländerna, och kommissionen, måste 

vara överens innan ett beslut kan fattas, och kommissionen är sedan den part som lyfter 

frågan i DSB.117    

 

Under artikel 113 i EG-fördraget, nu EU-fördraget, framgår det att det finns en 

möjlighet för EU att införa vissa handelshinder på samma sätt som tidigare nämnda 

Special 301. Problemet inom EU är att det på grund av den delade behörigheten, är 

väldigt tidskrävande, och sannolikheterna är hög att något av medlemsländerna, under 

den tid samtal pågår, knyter handelsrelationer med det land som begått överträdelsen 

och därmed inte stödjer ett sådant beslut. Det är därför vanligare att ett företag försöker 

hitta informella vägar till kommissionen och be om hjälp med demokratisk medling.118  

Även i USA används informella vägar till USTR, företag rapporterar överträdelser till 

organisationer som Intellectual Property Committee (IPC) och International Intellectual 

Property Alliance (IIPA) som i sin tur presenterar rekommendationer för USTR, som i 

sin tur gör företagarna, genom IPC och IIPA, till USTR:s viktigaste rapportörer inom 

TRIPS implementering. 119 Företagarna har alltså en fortsatt viktig informell roll inom 

TRIPS-avtalet men kan hämmas av prioriteringsfrågor på den nationella politiskt 

rådande agendan.120 

 

                                                 
117 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 89-90 
118 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 90-91 
119 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 91 
120 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 94 
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7.2.1 Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Sedan juli 2013 förhandlar EU och USA om ett nytt frihandelsavtal, Transatlantic Trade 

and Investment Partnership (TTIP).121 Att EU och USA samarbetar är inget nytt, 

diplomatiska relationer introducerades redan 1953 under kol och stål unionen, och har 

sedan dess utvecklats och breddats, genom bland annat Transatlantic Declaration 1990, 

och New Transatlantic Agenda (NTA) 1995, bägge initiativ vars syften gällde 

gemensamma säkerhetsfrågor, globala demokratiseringsprocesser, fördjupade 

ekonomiska relationer och ökad världshandel. Ett tredje steg togs då parterna initierade 

the Transatlantic Economic Partnership (TEP) 1998 som även den hade som syfte att 

finna strategier för ökad frihandel.122  

 

Liknande initiativ har sedan dess avlöst varandra och ligger förmodligen till grund för 

det nu diskuterade frihandelsavtalet TTIP, som tog form i och med bildandet av en 

gemensam arbetsgrupp under toppmötet mellan USA och EU i november 2011, High 

Level Working Group on Jobs and Growth (HLWG), ledd av USA:s dåvarande 

handelsrepresentant Ron Kirk och EU:s dåvarande handelskommissionär Karel de 

Gucht123 Gruppens arbete resulterade i en verksamhetsrapport publicerad den 11 

februari 2013,124 vilken fick genomslag redan innan den publicerades då man under ett 

möte 7-8 februari 2013 i Europeiska rådet formulerar en rekommendation att följa upp 

på de slutsatser som HLWG kommer fram till.125 I den slutgiltiga verksamhetsrapporten 

rekommenderar HLWG att de båda parterna inleder förhandlingar om ett formellt 

frihandelsavtal som tar upp ett brett spann av bilaterala handels- och investeringsfrågor, 

inklusive frågor om reglering, och bidrar till utvecklingen av globala regler. Syftet med 

avtalet borde dessutom vara att uppnå ett marknadstillträdespaket som sträcker sig 

utöver vad USA och EU tidigare uppnått.126  

 

                                                 
121 Congressional Research Service. “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

Negotiations” 
122 United states mission to the European Union, “EU-US Relations”, Tillgänglig:  

http://useu.usmission.gov/transatlantic_relations.html, 2015, (hämtad 2015-03-06) 
123 European commission ”EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth”, Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-

growth/index_en.htm, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
124 European commission “Final Report- High Level Working Group on Jobs and Growth”, 1-6, 

Tillgänglig: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf, 2015, (hämtad 2015-

03-08) 
125 Europeiska rådet, ”Slutsatser”, Tillgänglig: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/135358.pdf, (hämtad 2015-03-08)  
126 European commission “Final Report- High Level Working Group on Jobs and Growth”, 1-6 

http://useu.usmission.gov/transatlantic_relations.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/135358.pdf
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Den 14 juni 2013 gavs EU-kommissionen så mandat av Europeiska unionens råd att 

inleda förhandlingar. I bilagan till mandatet framgår att avtalet ska vara omfattande, 

balanserat och helt i överensstämmelse med WTO:s regler och förpliktelser, men att 

ambitionsnivån ska gå utöver de befintliga WTO- åtagandena. Avtalets skyldigheter ska 

vara bindande på alla statliga nivåer och det bör vara sammansatt av tre 

nyckelkomponenter: marknadstillträde, frågor om reglering och icke- tariffära hinder, 

och bestämmelser.127 Redan under 80-talets multilaterala förhandlingar som slutligen 

ledde till att WTO och TRIPS bildades var de båda parterna engagerade i att lyfta fram 

frågan kring immaterialrätt.128 Då problemen med de stagnerade förhandlingarna kring 

Doharundan nu dragit ut på tiden, har parterna som intention, att inom TTIP ha ett så 

pass välutvecklat immaterialrättsligt skydd, att det i framtiden kan användas som 

standard för andra länders frihandelsavtal.129  

 

8 Analys 
 

 Utvecklingen av internationell tvistlösning. 
Folkrätten befäster grunden för alla internationella avtal130 och källan till folkrätten 

måste identifieras för att kunna visa vad som anses strida  mot folkrätten.131 Avtalet 

måste vara ingånget mellan stater, det måste vara skriftlig, och det måste vara 

underkastad internationell rätt, här är grunden för giltigheten av avtalet.132  För att 

upprätthålla förutsägbarhet och stabilitet i avtalssystemet krävs även att folkrättsliga 

överträdelser kan få rättsliga konsekvenser.133 Metoder för tvistlösning har utvecklats på 

traktaträttslig grund för att tillhandahålla säkerhetsaspekten, vilket även här då innebär 

att det är stater som gemensamt ska godkänna traktaten för att den ska anses giltig.134 

Problemet tycks då vara att verkställigheten är svår att övervaka på grund av 

avsaknaden av överstatliga organ och ansvaret lämnas över till de enskilda staterna.135 

Om en stat inte bär konsekvenserna av sitt folkrättsbrott, kan det överstatliga organet 

                                                 
127 Council of the European Union, “ Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership between the European Union and the United States of America”, Tillgänglig: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf, 2015, (hämtad 2015-03-08) 
128 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 4 
129 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 7 
130 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 65 
131 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 24 
132 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 67 
133 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 93 
134 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 105 
135 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 93 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
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endast träda in under förutsättning att båda parterna godkänner det, vilket verkar högst 

osannolikt då den ena parten är medveten om sitt folkrättsbrott. Om båda staterna 

däremot anser den andra staten skyldig till att överträda bestämmelserna finns det dock 

en chans att ICJ får träda in.  

 

Det medel den andra parten har till sin hjälp när staterna inte kan komma överens kring 

tvistlösningsförfarandet, är att utnyttja sin rätt till självhjälp, alltså vidta kontraåtgärder. 

Åtgärderna får som nämnts inte innebära avsteg från folkrättsliga tvingande normer, 

exempelvis grundläggande mänskliga rättigheter.136 Inte heller får internationell fred, 

säkerhet och rättvisa äventyras.137  En situation som uppstått genom kontraåtgärder kan 

dock snabbt eskalera och leda till militära våldshandlingar.138 Det här var fallet i det så 

kallade Nicaraguamålet på 1980-talet. USA införde handelshinder mot Nicaragua, 

bidrog med ekonomiskt stöd och utbildning till gerillan i Nicaragua som hade som mål 

att störta den sittande regimen, inkräktade på Nicaraguas territorium samt utsatte civila 

för militärt våld. USA hävdade att det kunde legitimeras som kontraåtgärder då 

handlingarna utförts i egenskap av ett kollektivt självförsvar med El Salvador som 

kränkts av Nicaragua. ICJ fann att USA hade kränkt folkrätten då kontraåtgärder ska ses 

som en sista utväg när tillgängliga institutioner inte fungerat samt att måtten USA 

vidtog inte stod i proportion till överträdelsen.139 Den folkrättsliga 

tvistlösningsmekanismen ICJ har alltså möjlighet att döma stater men det krävs 

godkännande av parterna och kan vara svårt att få till stånd.  

Genom Wienkonventionen,140 FN-stadgan141 samt DSU framgår det att tvistlösning 

inom WTO-avtalen hanteras av DSU, under förutsättning att det inte strider mon FN-

stadgan.142  

 

Även inom DSU anges det att tvistlösning ska ses som ett grundläggande element för 

säkerhet och förutsebarhet i det multilaterala handelssystemet143 och att ett avtal utan 

                                                 
136 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 102-103 
137 Förenta nationernas stadga artikel 2 § 3 
138 Linderfalk. Folkrätten i ett nötskal, 105 
139 International Court of Justice, “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America)”, Tillgänglig: 

http://www.icjcij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5, 2015, (Hämtad 2015-03-08) 
140 Wienkonventionen om traktaträtten. Artikel 30 
141 Förenta nationernas stadga artikel 103 
142 Artikel 3. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.  
143 Artikel 3 p. 2. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 

http://www.icjcij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5
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tvistlösningsmekanism  kan anses vara verkningslöst.144 Kan parterna inte komma 

överens genom frivilliga förfaranden,145 finns här möjligheten att genom DSB utse en 

panel och att avsluta ärendet genom en relativt snabb process.146 Att stater dessutom har 

möjlighet att intervenera i processer som har betydelse för andra länder och kunna vara 

med och påverka processens utgång147
 ger systemet en viss öppenhet trots att alla 

förhandlingar inom DSU sker utan insyn,148vilket enligt somliga strider mot 

rättssäkerheten.149 Att parterna även har möjlighet att överklaga ett beslut tycks positivt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv.150 Målet med DSB är inte bestraffning m,151 men flera 

åtgärder kan utföras om en part inte följer rekommendationerna såsom kompensation,152 

och retaliationsåtgärder.153 En stor nackdel med retaliationsåtgärder är att hela tanken 

bakom är att den ska diskriminera ett specifikt land, men i många fall drabbar den även 

andra länder.154 Retaliationsåtgärden i sig är även väldigt svår att beräkna och när det 

handlar om korsretaliation, att retaliationen ligger inom ett annat avtal än det som 

överträtts, ses det generellt som att utvecklingsländerna hamnar i underläge.155 

 

 Utvecklingen av de immaterialrättsliga avtalen 
Det immaterialrättsliga området var i starkt behov av reglering vilket inte minst visades 

genom grundandet av WIPO.156 Intentionerna var här goda men arbetet stagnerade på 

grund av meningsskiljaktigheter inom organisationen då man inte kunde komma 

överens gällande utsträckningen av omfattningen av det immaterialrättsliga skyddet.157 

En stor nackdel för WIPO-avtalen ansågs vara att det saknades en 

tvistlösningsmekanism för att lösa dispyter. Det här ledde slutligen till att man genom 

Uruguayrundan och bildandet av WTO, efter påtryckningar från industriländerna och 

globala företag, även implementerade en stor immaterialrättslig överenskommelse, 

                                                 
144 WTO, “ Understanding the WTO”, Tillgänglig: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm , 2015, (hämtad 2015-03-07) 
145 Artikel 5. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
146 Artikel 6. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
147 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 204 
148 WTO, “Understanding the WTO”  
149 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 206-207 
150 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 204 
151 WTO, “Understanding the WTO” 
152 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 205 
153 Artikel 22. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
154 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 475 
155 Seth. Tvistlösning i WTO- om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 479 
156 Carmen-Cristina Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP 

negotiations, In depth analysis. European Union. European Parliament, 2014, 7 
157 Bernitz et al. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14-15. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
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TRIPS-avtalet.158 I och med att TRIPS-avtalet ligger under WTO som 

paraplyorganisation, fick man därigenom tillgång till en tvistlösningsmekanism, 

DSU.159  

 

 Genomslaget av TRIPS och DSU för utvecklingsländer och 
globala företag 

Utvecklingsländerna menade redan under förhandlingarna i Uruguayrundan att det 

fanns anledning till oro för deras del då de utökade rättigheterna skulle göra att de på 

grund av ökade kostnader skulle hamna utanför utvecklingen inom bland annat 

läkemedels- och jordbruksområdet.160 För att utöva påtryckningar mot 

utvecklingsländerna tog USA fram en ny bestämmelse, Special 301, och kunde 

därigenom hota om sanktioner för att få utvecklingsländerna att sälla sig till rätt sida i 

TRIPS-förhandlingarna.161Genom TRIPS-rådet kan implementeringen av TRIPS-avtalet 

granskas162. Trots att det bara är medlemsstater som kan lyfta sakfrågor inom TRIPS-

rådet så är det i verkligheten starka aktörer som genom lobbyism är med och 

påverkar.163 Vilket jag hoppas kastar ljus över det presenterade rättsfallet Dispute 

DS362.164 WTO:s tvistlösningsmekanism är givetvis en tillgång för att säkerställa 

implementeringen av TRIPS-avtalet, men har olika effekter för olika parter. En klagan 

om eventuella överträdelser ska lämnas av medlemsländer vilket försätter företag och 

individer i en komplicerad sits då överträdelsen generellt sätt gäller företags IPR skydd. 

För att ett företag ska få sin sak prövad genom DSB krävs att en medlemsstat lyfter 

frågan å deras vägnar, då det är stater som ratificerat avtalet. Både USA och EU väljer 

därför informella vägar för att undvika byråkratin och få sin sak hörd via USTR och 

                                                 
158 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 16-17 
159 Kommerskollegium, ”Tvistlösning”, Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Tvistlosning/, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
160 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 31 
161 Judith H Bello, Alan F Holmer. “Special 301”: Its Requirements, Implementation, and Significance. 

Fordham International Law Review; 13 no. 3 art. 1. Tillgänglig: 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=ilj, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
162 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 79-80 
163 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 80-83 
164 164 WTO, ”DISPUTE SETTLEMENT- DISPUTE DS362 

China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”, 

Tillgänglig: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm, 2010, (hämtad 2015-03-

09)  

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Tvistlosning/
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Europakommissionen.165 Globala företag har alltså en stor möjlighet att påverka statliga 

angelägenheter.166  

 

Flera utvecklingsländer saknar möjlighet att uppfylla den effektiva verkställigheten av 

avtalet på grund av begränsade resurser.167 Genom de patenträttigheter som regleras av 

TRIPS-avtalet hotas böndernas försörjning då utsädet panteteras av globala företag som 

sen styr utvecklingen mot kommersiella grödor, där bönderna måste betala 

patentlicenser för att sen få använda det patenterade utsädet. När det gäller läkemedel 

hade utvecklingsländerna en chans att få tillgång till generiska kopior av framgångsrika 

läkemedel, patentskyddet hindrar här produktionen av de generiska kopiorna.  Genom 

tvångslicensiering finns en viss möjlighet att kunna producera läkemedel men det är 

förknippat med villkor som rimligen utesluter möjligheten för de flesta 

utvecklingsländerna. Även den här branschen styrs av globala företag som innehavare 

av patenträttigheterna.168 FN:s subkommission för mänskliga rättigheter har uttryckt 

viss oro över TRIPS-avtalet då man menar att avtalet begränsar lokalbefolkningars 

tillgång till mediciner men även produkter framtagna på basis av biologisk mångfald. 

Det anses vidare att patenträttigheterna endast gynna patentinnehavarna och att 

allmännyttan blir lidande.169Sannolikheten är stor att den socio-ekonomiska 

utvecklingen i vart fall temporärt får motsatt effekt till följd av TRIPS-avtalet i 

utvecklingsländerna och tankarna kring utformningen av avtalet har förändrats sen 

Uruguayrundan.170Vilket visas genom Doharundan där ett stort antal frågor i relation till 

utvecklingsländerna nu förhandlas.171  

 

Några immaterialrättsliga frågor förhandlas inom ramen för Doharundan, bland annat  

TRIPS-avtalets regler om patent och dess påverkan på utvecklingsländerna. 

Förhandlingarna är i princip stillastående på grund av skillnaderna mellan 

                                                 
165 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 89-90 
166 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 91 
167 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 117 
168 Forum Syd, “TRIPS – kontroversiellt patentavtal, Trade Related Intellectual Property Rights”, 

Tillgänglig: 

http://www.forumsyd.org/PageFiles/1519/WTO%20patentavtal%202013.pdf?epslanguage=sv, 2015, 

(hämtad 2015-03-07) 
169 Forum Syd, ”TRIPS – kontroversiellt patentavtal, Trade Related Intellectual Property Rights”  
170 Duncan. Globalising Intellectual Property Rights, the TRIPs agreement, 122 
171 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna”, Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/2653/a/140876 , 2015, (hämtad 2015-03-07)  
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utvecklingsländernas och industriländernas inställning.172 Men sedan G20 gruppen gick 

samman har utvecklingsländerna en något bättre balans mot den tidigare dominansen 

från EU och USA. Den lilla framgången på Bali 2013 betonas som viktig för det 

multilaterala handelssystemets trovärdighet då det ökar förutsättningarna för att kunna 

förhandla färdigt resten av frågorna.173 Somliga menar dock att det är WTO:s bristande 

framsteg i de multilaterala förhandlingarna som lett till att regionala och bilaterala 

frihandelsavtalen runt om i världen kraftigt ökat.174  

 

Förhandlingarna kring frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA involverar ett brett 

spann av bilaterala handels- och investeringsfrågor, inklusive frågor om reglering, och 

bidrar till utvecklingen av globala regler. Syftet med avtalet tycks vara att uppnå ett 

marknadstillträdespaket som sträcker sig utöver vad USA och EU tidigare uppnått.175 

EU-kommissionen har även formulerat att avtalet ska vara omfattande, balanserat och 

helt i överensstämmelse med WTO:s regler och förpliktelser, men att ambitionsnivån 

ska gå utöver de befintliga WTO- åtagandena.176 Redan under 80-talets multilaterala 

förhandlingar som slutligen ledde till att WTO och TRIPS bildades var de båda parterna 

engagerade i att lyfta fram frågan kring Immaterialrätt.177 Då problemen med de 

stagnerade förhandlingarna kring Doharundan nu dragit ut på tiden, har parterna som 

intention, att inom TTIP ha ett så pass välutvecklat immaterialrättsligt skydd, att det i 

framtiden kan användas som standard för andra länders frihandelsavtal.178  

 

9 Slutsatser 
Utvecklingen när det gäller internationella tvistlösningsmekanismer inom området 

internationell immaterialrätt får anses ha sin grund i Folkrätten och de 

tvistlösningsmekanismer som erbjuds där. Metoderna har utvecklats för att 

tillhandahålla en säkerhetsaspekt över systemet och då metoderna grundas på 

                                                 
172 Kommerskollegium, ”TRIPS-frågor i Doha-förhandlingarna”, Tillgänglig: 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-

WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/, 2015, (hämtad 2015-03-07) 
173 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna” 
173 Regeringskansliet, “Ministerkonferenserna” 
174 Kommerskollegium, ”Fakta från kommerskollegium, Nr 2 oktober 2014”. 
175 European commission “Final Report- High Level Working Group on Jobs and Growth”, 1-6 
176 Council of the European Union, “ Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership between the European Union and the United States of America”, Tillgänglig: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf, 2015, (hämtad 2015-03-08) 
177 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 4 
178 Cîrlig. Overcoming Transatlantic differences on intellectual property, IPR and TTIP negotiations, In 

depth analysis, 7 

http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/TRIPS-fragor-i-Doha-forhandlingarna/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
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accepterade och ratificerade traktat mellan stater får metoderna anses både giltiga och 

bindande. Bristen av överstatliga organ för att faktiskt kunna garantera rättssäkerheten 

ansågs dock tillräckligt relevant för att försöka utveckla bättre lösningar inom WTO.  

 

I DSU framgår det att tvistlösning endast ska hanteras inom DSU under förutsättning att 

det inte strider mot FN konventionen, folkrätten är alltså i fokus även i WTO:s 

tvistlösningsmekanism DSB. Institutionen i sig har kunnat utvecklas och erbjuder en 

tvistlösningsmekanism med tillräckligt preciserade förfaranden för att erbjuda ett mer 

komplext och uttömmande skyddsnät för de medlemsstater som omfattas av det.  

 

Ingenting är komplett och faktum är att både TRIPS-avtalet och 

tvistlösningsmekanismen som avtalet är bundet till, initierades främst av IPR-starka 

länder och globala företag för att skydda sina egna intressen. De befinner sig i en 

maktposition i förhållande till utvecklingsländerna.  När två av de största aktörerna 

inom den internationella handeln tröttnat på förhandlingarna kring utvecklingen av 

TRIPS-avtalet, har de initierat förhandlingar om ett nytt avtal där IPR-skyddet förväntas 

vara än mer utökat. Det förväntas dessutom kunna ligga som mall för andra länders 

bilaterala avtal, eller ännu längre fram, multilaterala. 

 

Under tiden har utvecklingsländerna inte möjlighet att verkställa implementeringen av 

TRIPS-avtalet på grund av begränsade resurser och lider socio-ekonomiska förluster 

som resultat. Doharundan behöver börja visa resultat och TRIPS-avtalet behöver 

revideras för att bättre kunna öka samspelet mellan industri- och utvecklingsländer vilka 

i nuläget kompromissar till fördel för industriländerna. Det hävdas att den senaste 

framgången i Doharundan möjligtvis kan vara ett incitament att förhandla färdigt resten 

av frågorna. 
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