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Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter Fi 2011/2850 

 

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har genom remiss den 18 oktober 2013 

getts tillfälle att yttra sig över promemorian med nya bestämmelser om Tullverkets 

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. SFIR främjar intresset för och 

kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, 

växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens. 

Föreningen vill genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig 

utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på detta område, såväl i Sverige och de 

övriga nordiska länderna som på det vidare, internationella planet. Det är också med 

den verksamhetsinriktningen för ögonen som den aktuella remissen besvaras. 

SFIR har inget att erinra mot promemorians förslag till ändringar i tullagen, som följer 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens 

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1383/2003 som träder i kraft 1 januari 2014. 

 

SFIR vill ändå i sammanhanget passa på att lägga en allmän synpunkt som gäller såväl 

den nya förordningen som tullagen i de aktuella delarna. Synpunkten avser den 

språkliga utformningen. Ingripande av Tullverket är ett mycket användbart system för 

skydd av immateriella rättigheter. Sådana åtgärder används inte minst av små och 

medelstora företag, som inte nödvändigtvis företräds av advokater eller andra jurister.  

Det ställer krav på reglernas tydlighet. 

 

Likaså är det önskvärt att en lagstiftning kan förstås av och kan verka i någon mån 

avskräckande på presumtiva förövare. I varje fall är det ett rättssäkerhetsintresse att 

lagar och förordningar som ingriper i annans egendom är begripliga och förutsebara. 

Ordalydelsen ska med andra ord bland annat vara tillräckligt tydlig för att det klart ska 

framgå vad som avses med de olika åtgärderna.  

 

Enligt SFIRs uppfattning är den språkliga utformningen beträffande tullingripandena 

inte alltid helt klar. Och hur ska exempelvis en småföretagare förstå vad som menas med 

”innehavaren av ett beslut”; det gjorde inte ens en professor i juridik i detta fall. 
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Oklarheter betyder att det kan uppstå osäkerhet hos den/de som ska tillämpa 

förordningen.  De motverkar reglernas syfte. 

 

Detta yttrande har utformats av advokat Helena Östblom efter en diskussion i 

föreningens styrelse den 18 december 2013.  Det expedieras av SFIR:s sekreterare, 

advokat Erik Sandgren. 
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