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Förord
Centrum för Immaterialrätt och Medierätt (CIM) inrättades 1988 i syfte att initiera och genomföra forskningsprojekt samt bedriva kurser och seminarier inom
områdena för immaterial- och medierätt samt angränsande marknadsrättsliga
frågor inom ramen för rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i
Stockholm. Verksamheten omfattar även utgivning av skrifter inom serien MercurMEDIA.
Denna undersökning fokuserar på det skydd som ges åt framställare av databaser, eller sammanställningar med en traditionell benämning. Digitaliseringen, i
kombination med upphovsrättens oförmåga att skydda annat än originella alster,
har medfört att databaser är i behov av en ny skyddsform, eftersom den investering som krävs för att framställa en databas ofta utgörs av betydande finansiella
och mänskliga insatser. Europaparlamentets och Rådets direktiv 96/9/EG av den
11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser syftade till att möta denna utmaning. Direktivets centrala bestämmelse är den nya rätt av sitt eget slag, en rätt sui
generis, som är ägnad att skydda databasproducentens investering. Före implementeringen av databasdirektivet i svensk rätt fanns i 49 § svenska upphovsrättslagen
ett skydd mot eftergörande av kataloger, tabeller eller annat arbete som bestod av ett
stort antal uppgifter. Direktivets sui generis-rätt kom att inarbetas i nämnda lagrum.
Ämnesvalet för framställningen kan således ses i ett större perspektiv där upphovsrättens europeisering och funktion som industriellt rättsskydd samvarierar
med digitaliseringens inverkan på informationsbearbetning.
Särskilt tack riktas till professor Per Jonas Nordell och professor emeritus
Gunnar Karnell som läst manuskript och givit värdefulla synpunkter, Mirja Colt
som läst korrektur på manus, samt docent Lars Henriksson som hjälpt till att
förvandla mitt manuskript till färdig bok. Tack också till Stiftelsen MercurIUS
förlag, vars generösa bidrag möjliggjort tryckning.
Eventuella brister i manuset må dock tillskrivas författarens tillägg och ändringar i bokens produktionsskede.
Framställningen speglar det svenska rättsläget i juni 2006.
Stockholm i juli 2006
Johan Axhamn
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