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Samenvatting g 

ConflictenrechtConflictenrecht op hei gebied van hel auteursrecht en de naburige rechten. 
AlternatievenAlternatieven voor de Lex Protectionis 

Hett auteursrecht en de naburige rechten zijn van oudsher rechtsgebieden met een 
internationalee inslag vanwege het grensoverschrijdend gebruik dat wordt gemaakt 
vann intellectuele prestaties. Multilaterale verdragen ter bescherming van auteurs 
overr auteursrecht werden al gesloten toen het auteursrecht nog een pril 
rechtsgebiedd was dat zijn plaats in het privaatrecht nog bepalen moest. 

Hett centrale beginsel in de verdragen op het terrein van intellectuele eigendom 
iss en was het gelijkstellings- of assimilatiebeginsel: auteurs, uitvoerend 
kunstenaars,, omroeporganisaties, platenproducenten e.d. zijn in verdragslanden 
gelijkgesteldd met onderdanen waar het de bescherming van hun werk betreft. 

Menn zou verwachten dat de combinatie van grensoverschrijdend gebruik van 
informatieproduktenn en verschillen in nationale wetgeving inzake exclusieve 
rechtenn op geestesprodukten, geleid heeft tot systematische aandacht voor de rol 
vann het conflictenrecht in intellectuele eigendomszaken. Het conflictenrecht is 
immerss het deel van het internationaal privaatrecht dat regels geeft voor de 
bepalingg van het toepasselijk recht in internationale gevallen. 

Dee twee-eenheid gelijkstellingsbeginsel en territorialiteit in intellectuele 
eigendomsverdragenn heeft er echter tot voor kort voor gezorgd dat de vraag naar 
hett toepasselijk recht -en daarmee naar adequate conflictregels- nauwelijks 
gesteldd werd. Dat komt vooral omdat als vanzelfsprekend werd aangenomen dat 
hett intellectuele eigendomsrecht niet buiten de grenzen van het land waar het zijn 
oorsprongg vindt zou moeten worden toegepast. 

Voorall  de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie is 
aanleidingg voor velen om de territorialiteit voor dood of minstens 
arbeidsongeschiktt te verklaren. De voorheen vrijwel algemeen aanvaarde 
dominantiee van de lex proieciionis. ofwel: toepassing van het recht van het gebied 
waarvoorr bescherming wordt ingeroepen, ligt daarmee ook onder vuur. 

Dee explosieve toename van het aantal transacties met internationale aspecten, 
mogelijkk gemaakt door ICT en gevoed doordat informatie steeds meer 
handelswaarr wordt, werpt de vraag op wat efficiënte en rechtvaardige regels zijn 
terr bepaling van het toepasselijke recht. Wie heeft te gelden als rechthebbende 
wanneerr de wetten van landen daar uiteenlopende bepalingen over bevatten? Naar 
welkk recht moet bepaald worden of materiaal dat op een website staat inbreuk 
maaktt op intellectuele eigendomsrechten, als er over het bestaan en de 
beschermingsomvangg van exlusieve rechten verschillend wordt gedacht door 
nationalee wetgevers? 
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Inn di l onderzoek staat de vraag centraal welke conflictregels geschikt zi jn om 
vragenn naar het hestaan. de o imang. inbreuk op en eigendom van auteursrecht en 
naburigee rechten te beslissen. Nederlands recht is daarbij weliswaar uitgangspunt 
- o o kk internationaal privaatrecht is immers nationaal recht— internationale en 
Europesee ontwikkel ingen op zowel het gebied van intellectuele eigendom als 
conflictenrechtt spelen wel de hoofdrol. 

Dee gevolgde methodiek bestaat hieruit, dat na het inleidende hoofdstuk 1. in 
hoofdstukk 2 uiteen wordt gezet wat vandaag de dag de voornaamste doelen van 
hett conflictenrecht z i jn . welke methode wordt gebruikt om het conflictenrechteli jk 
probleemm op te lossen, en welke de centrale aanknopingsbeginselen z i jn . Met deze 
uitgangspuntenn in het achterhoofd wordt geanalyseerd wat het confl ictenrechteli jk 
gehaltee is van de bestaande verdragen op het gebied van auteursrecht en naburige 
rechtenn conflictregels (Hoofdstuk 3 en 4). De conclusie van die analyse is dat noch 
dee Berner Conventie van 1886. noch latere verdragen (Rome 1961. Agreement on 
Trade-relatedd Aspects o f Intellectual Property Rights 1994. WIPO Copyright 
Treatyy 1996. etc.) zuivere conflictregels bevatten, op een ondergeschikt geval na. 

Datt maakt de weg vr i j om met de aard en functie van auteursrecht en naburige 
rechtenn in gedachten (welke worden beschreven in hoofdstuk 5). te bekijken welke 
aanknopingsbeginselenn geschikt z i jn voor welke deelvragen. Daarbij wordt 
onderscheidd gemaakt tussen de vraag naar het bestaan van rechten ( inclusief 
beschermingsomvangg en duur), de bepaling van de originair rechthebbende, de 
overdrachtt van rechten, en de inbreuk er op. Met name voor de vraag wie de 
init ieell rechthebbende is wordt betoogd dat de lex protections zou moeten worden 
losgelaienn en ingeruild voor een meer op de persoon van de maker of uitvoerend 
kunstenaarr gerichte aanknoping. 

Mett betrekking tot inbreuk op auteursrecht o f naburige rechten is de conclusie 
datt in de digitale omgeving (m.n. Internet) de lex protections niet onverkort kan 
wordenn toegepast. Enerzijds zal bij de vraag naar welk recht een inbreuk dient te 
wordenn beoordeeld, het aantal in aanmerking komende rechtsstelsels moeten 
wordenn beperkt tot die welke een effectieve band met de zaak hebben. Anderzi jds 
zall de vraag naar het bestaan van inbreuk losgekoppeld kunnen worden van de 
vraagg naar de rechtsgevolgen van inbreuk. 

Dee vraag naar het inbreukmakend karakter kan het best onderworpen bl i jven 
aann de respectieve wetten van de effectief betrokken landen. Gezien de omvang 
vann het grensoverschrijdend verkeer in informatie kan immers alleen zo tegemoet 
gekomenn worden aan het belang dat elke maatschappij heeft bij handhaving van 
dee lokale balans tussen exclusieve rechten en publiek domein. De vraag naar de 
( rechtsgevolgenn van een inbreuk daarentegen, hoeft niet óók aan een potentieel 
veelvoudd \ an wetten te worden onderworpen. Hier is ruimte voor een keuze voor 
hett toepasselijk recht door de bij een geschil betrokken partijen. Bi j gebreke 
daaraan,, verdient aanknoping gericht op de betrokken (rechtspersonen de 
voorkeur. . 
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