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Sammanfattning 

Harmoniseringen av upphovsrättsskyddet inom den europeiska unionen har lett till 

ändringar i nationell rätt av flera medlemsstater. Vissa länder har som effekt av olika 

direktiv infört bestämmelser som gör det möjligt för domstol att ålägga internetleverantörer 

att blockera sina kunders tillgång till tjänster eller webbsidor som används för att begå 

upphovsrättsintrång. I Sverige tar detta sin form genom vitesförbud. 

Hovrätten har i mål nr Ö 10146-09 och i mål nr Ö 7131-09 vid vite ålagt 

internetleverantörer att sluta tillhandahålla internetuppkoppling för tjänster som används 

för att begå upphovsrättsintrång.  

Det torde vara lagenligt att genom föreläggande om vitesförbud även ålägga 

internetleverantörer att neka sina användare tillträde till en sådan tjänst. Detta torde vara 

fallet även om tjänsten i fråga är belägen i ett tredje land. Ett sådant föreläggande kan inte 

anses strida mot censurförbudet, även om tjänsten skulle vara grundlagsskyddad. 

Föreläggandet bör inte anses inskränka friheten att sprida och ta emot uppgifter, 

åtminstone inte om tjänsten i huvudsak används till att begå upphovsrättsintrång. Inte 

heller kan föreläggandet anses strida mot det unionsrättsligt stadgade förbudet mot en 

allmän övervakningsskyldighet. 

Möjligheten att vända sig mot en internetleverantör i ett tredje land med ett föreläggande 

om vitesförbud enligt svensk rätt torde vara förhållandevis liten och på det stora lönlös. 
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Abstract 

The harmonization of copyright protection within the European Union has led to changes 

in the domestic law of several member states. Some states have, as an effect of various di-

rectives, implemented regulations which allow the court to order Internet providers to 

block their customers’ access to services or websites that are used to commit copyright in-

fringement. In Sweden this takes shape in the way of ordering injuctions. 

The Swedish Court of Appeal has in Case No. Ö 10146-09 and Case No. Ö 7131-09 by in-

junctions ordered internet providers to stop providing internet access to services that are 

used to commit copyright infringement. 

It should also be deemed lawful to issue an injunction to force Internet providers to deny 

their users access to such a service. This should not be altered by the fact that the service in 

question is situated in a third country. Such an injunction can not be considered a violation 

against the prohibition of censorship, even if the service was to be protected by constitu-

tional laws. The injunction should not be considered to restrict the freedom to receive or 

impart information, at least not if the service is primarily used to commit copyright in-

fringement. Nor can the injunction be contrary to the prohibition to impose a general obli-

gation to monitor, as legislated by the European Union. 

The possibility to challenge an Internet Service Provider in a third country with an order of 

injunction under Swedish law should be relatively small and largely futile. 
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Begreppslista 

DC-hubb 

DC står för Direct Connect och var en populär fildelningstjänst några år tillbaka. En DC-

hubb är ett nätverk där användarna tillgängliggör filer för varandra och laddar ned från 

varandra. Tjänsten finns än idag men är inte lika vanlig som Peer-to-Peer-tjänster. 

Peer-to-Peer 

Fildelning mellan två eller fler datorer, där fildelarna laddar ned filer från varandra istället 

för att filerna ligger på en serverdator. Se även begreppet Tracker. 

Server, eller serverdator 

En server är en dator till vilken andra datorer kopplar upp sig för att lagra eller ta del av 

data. 

Socialt nätverk 

På engelska ”online social network”. Ett internetbaserat nätverk där användare skapar 

profiler där de bland annat kan dela intressen, hitta vänner och publicera foton och 

videoklipp. 

Tracker 

En tracker kan kortfattat beskrivas som en tjänst som en fildelares programvara kopplar 

upp sig till för att kunna påbörja nedladdning från andra fildelare. Denna sorts fildelning 

brukar även benämnas ”Peer-to-Peer”, då användarnas datorer laddar ned filer från 

varandra, istället för att filerna ligger på en serverdator. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Immaterialrätten, kanske främst upphovsrätten, har under de senaste åren fått ökad plats i 

media. Fildelning över internet har uppmärksammats än mer och väckt många skiljande 

åsikter. Piratpartiet bildades januari 2006 med utgångspunkt och huvudfråga i diskussionen 

om fildelningen, och i det så kallade Pirate Bay-målet1 dömdes de ansvariga för webbsidan 

”The Pirate Bay” till fängelsestraff och kraftigt skadestånd. ACTA-avtalet2 som ännu inte 

trätt i kraft har diskuterats vilt, kanske mycket på grund av dess hemlighetsfulla tillkomst. 

Avtalet är ett handelsavtal och förhandlades därför fram under sekretess. Avtalet ämnar 

bland annat stärka immateriella rättigheter och skapa en global standard för upphovsrätt. 

Att fildelning av upphovsrättsskyddade verk är olagligt är föga förvånande men det råder 

ännu lite tvivel inom området beträffande hur fildelningen får bekämpas. Statsminister 

Fredrik Reinfeldt gav 2008 i en partiledardebatt i SVT:s ”Rakt på med K-G Bergström” på 

frågan om fildelare ska bestraffas svaret: 

 Vi tycker att upphovsrätten ska värnas, men vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. 

Domstolarnas arbete med att definiera regleringen kring fildelningen har emellertid tagit 

fart och flera avgöranden inom immaterialrätten på internet har kommit ur såväl det 

europeiska som det svenska rättssystemet.  

Europeiska unionens domstol har i målen C-70/10 respektive C-360/10 hindrat nationell 

domstol från att genom föreläggande tvinga internetleverantörer att skapa och införa ett 

filtreringssystem för att stoppa olaglig fildelning respektive olovlig användning av 

immaterialrättsligt skyddade verk. EU-domstolen har i båda fallen gjort en avvägning 

mellan immaterialrätten å ena sidan och näringsfriheten, rätten till skydd för 

personuppgifter och friheten att ta emot och sprida uppgifter å andra sidan. EU-domstolen 

har även klarlagt i fallen att ett föreläggande om införande av ett sådant system strider mot 

artikel 15 i direktiv 2001/31/EG (e-handelsdirektivet). Artikeln innebär i korthet att en 

                                                 
1 Svea hovrätts mål nr B 4041-09. 

2 Anti Counterfeiting Trade Agreement, eller mer formellt; Handelsavtal för bekämpning av 
varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, 
Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, 
Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater. 



 

 
2 

mellanhand, exempelvis en internetleverantör, inte kan åläggas att övervaka de sidor och 

den information som kunderna använder eller tar del av och inte heller åläggas att aktivt 

utreda omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.  

Svea Hovrätt ålade genom mål nr Ö 10146-09 samt Ö 7131-09 internetleverantörer att 

blockera tillgången till tjänster som används för att begå upphovsrättsintrång. 

Föreläggandet baseras på bestämmelser i prop. 2008/09:67 som gör det möjligt för 

domstolar att genom vitesföreläggande hindra den som i objektiv mening begår eller 

medverkar till ett immaterialrättsintrång. I målen i fråga är det således 

internetleverantörerna som ansetts medverka till upphovsrättsintrång genom att 

tillhandahålla uppkoppling till en tjänst som används för sådana intrång.  

Det är emellertid fortfarande oklart huruvida ett föreläggande om vitesförbud enligt svensk 

rätt även kan meddelas för att hindra intrång då tjänsten i fråga är uppkopplad från ett 

tredje land. Är ett sådant föreläggande som nämnts ändå tillåtet enligt svensk rätt? Hur står 

sig i så fall detta i förhållande till artikel 15 i e-handelsdirektivet och förbudet mot censur i 

TF och YGL? 

1.2 Syfte och avgränsning 

Denna kandidatuppsats ämnar utreda möjligheten att genom föreläggande om vitesförbud 

hindra upphovsrättsintrång som begås genom en tjänst, då tjänsten är uppkopplad från ett 

tredje land. Innebär hovrättens domslut3 att denna möjlighet finns enligt svensk rätt och 

kan ett sådant föreläggande tänkas strida mot artikel 15 i direktiv 2000/31/EG (e-

handelsdirektivet) eller det grundlagsstadgade förbudet mot censur?  

Då uppsatsen avser möjligheterna enligt gällande svensk rätt kommer uppsatsen avgränsas 

till att enbart beröra svensk rätt och material som kan anses relevant för denna. Detta 

inkluderar även domslut från EU-domstolen och direktiv från EU. Målen som lägger 

grunden för denna uppsats är EU-domstolens mål nr C 70/10 (Scarlet-fallet) och C 360/10 

(Netlog-fallet) samt hovrättens mål Ö 10146-09 (Portlane-fallet) och Ö 7131-09 (Black 

Internet-fallet). Målen kommer att skalas av till de delar som är relevanta för uppsatsens 

syfte, vilket innebär att vissa delar av parternas yrkanden, domskälen och domsluten inte 

kommer att redovisas i denna uppsats. 

                                                 
3 Svea hovrätts mål nr Ö 10146-09 samt mål nr Ö 7131-09. 
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För att precisera uppsatsen till sitt yttersta kommer en utredning av det ännu ej ikraftträdda 

ACTA-avtalet att uteslutas. En sådan utredning skulle i förhållande till denna uppsats bli 

överväldigande och bara i viss mån beröra uppsatsens syfte.  

Pirate Bay-målet kommer, trots visst närliggande intresse, även det att helt utelämnas. Målet 

berör endast närliggande rättsfrågor och kommer inte att ge någon ledning i uppsatsen.  

Vid beskrivningen av vitesförbud kommer fokusen ligga i bestämmelserna i 

upphovsrättslagen. De övriga immaterialrättsliga lagarna kommer inte att beröras.  

Även om uppsatsen till största del handlar om immaterialrätt finns en vikt i att beröra 

privaträttsliga frågan om lagval och domsrätt. När lagvals- och domsrättsfrågan förklaras 

kommer förhållandet mellan Sverige och tredje land, det vill säga ett land utanför EU, att 

ligga i fokus. Detta går i linje med uppsatsens syfte.  

I kraftigt omdiskuterade och meningsskiljaktiga ämnen som fildelning är det viktigt att en 

objektiv ton genomsyrar arbetet. Därför kommer eventuell rättspolitik samt diskussioner i 

övrigt om fildelning helt att utelämnas.  

1.3 Metod, material och disposition 

För ökad förståelse av situationen kommer inledningsvis en beskrivning av rättsläget i fall 

där hemsidan eller tjänsten är uppkopplad från en EU-stat att göras. I första hand kommer 

således en genomgång av gällande svensk rätt och relevant EU-rätt att göras genom en 

beskrivande metod. Detta inkluderar harmoniseringen av upphovsrättsskyddet inom EU, 

vitesförbud, artikel 15 i e-handelsdirektivet, förbudet mot censur samt lagvals- och 

domsrättsfrågan.  

Efter det följer en redogörelse för de olika parterna vid upphovsrättsligt intrång på internet. 

Här kommer även klargöras var i ledet av de olika parterna som intrånget ligger och hur de 

olika parterna förhåller sig till intrånget. 

I nästföljande del kommer fallen från hovrätten och EU-domstolen att refereras. 

Analysen är den del som ämnar besvara syftet. För att syftet på ett klart sätt ska kunna 

besvaras kommer praxis och gällande rätt först att analyseras. Efter att detta har 

genomförts kan uppsatsens syfte slutligen bemötas.   
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I uppsatsen kommer ordet tjänst, i den mån det är nödvändigt, att sammanfatta begreppen 

webbsidor, trackrar och så kallade internetbaserade sociala nätverk. När 

internetleverantörers tillhandahållande av uppkoppling diskuteras kommer ordet tjänst att 

undvikas, med undantag från när e-handelsdirektivets definition av informationssamhällets 

tjänst beskrivs i kapitel 2.3. Anledning till detta är att på ett lämpligt och enhetligt sätt 

kunna hänvisa till begreppen webbsidor, trackrar och sociala nätverk genom hela uppsatsen 

och samtidigt särskilja dem från den internetuppkoppling som en internetleverantör 

tillhandahåller.  
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2 Gällande rätt 

2.1 Harmoniseringen av upphovsrättsskyddet inom EU 

Det har inom EU under en tid arbetats för att harmonisera skyddet för upphovsrätter och 

bekämpningen av intrång i upphovsrätter. Detta har lett till tillkomsten av exempelvis 

direktivet 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället (det så kallade infosoc-direktivet). Direktivets artikel 8.3 

lyder: 

Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot 

mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller 

närstående rättighet. 

Ett annat direktiv som varit av vikt vid harmoniseringen av upphovsrättsskyddet är direktiv 

2004/48/EG om säkerställande för skyddet av immateriella rättigheter. Direktivets artikel 

9.1 berör interimistiska åtgärder4 och lyder: 

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får  

a) utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett 

omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite 

om så föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en 

fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren; ett 

interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot en mellanhand vars tjänster 

utnyttjas av en tredje man för att göra immaterialrättsintrång; förelägganden mot mellanhänder 

vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet 

omfattas av direktiv 2001/29/EG, 

… 

Vissa krav ställs på sådana förelägganden, vilket följer av artikel 3: 

Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga 

för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. 

                                                 
4 Innebörden av en interimistisk åtgärd, avgränsat till interimistiska vitesförbud, redogörs för nedan i 

uppsatsens avsnitt 2.2.2. 
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Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt 

komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. 

Även direktivets artikel 11 är av vikt, vilken lyder: 

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett 

intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med 

förbud att fortsätta intrånget. Om så föreskrivs i nationell lagstiftning skall föreläggandet, där så 

är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. Medlemsstaterna skall även se till att 

rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas 

av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG. 

Vissa medlemsstater har som effekt av dessa artiklar bestämmelser som gör det möjligt för 

domstol att ålägga internetleverantörer att blockera sina kunders tillgång till tjänster eller 

webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång. Inom svensk rätt tar detta sin 

form genom att vitesförbud kan föreläggas för att hindra intrång. 

2.2 Vitesförbud enligt upphovsrättslagen 

Föreläggande av vitesförbud för att stoppa immaterialrättsliga intrång existerar i lagar på 

alla immaterialrättsliga områden och är möjligt vid intrång i såväl upphovsrätt som 

kretsmönsterskydd, varumärke, firma, patent, mönsterskydd och växtförädlarrätt. Som 

redan nämnts i avgränsningen kommer denna uppsats behandla vitesförbud enligt 

upphovsrättslagen. 

En skillnad bör klargöras mellan ett vitesförbud och ett interimistiskt vitesförbud. Ett 

vitesförbud är ett påtryckningsmedel där en part straffas genom vite om denne inte följer 

domstolens beslut att upphöra med intrånget. Ett interimistiskt vitesförbud kan föreläggas 

redan under processens gång för att snabbare få intrånget att upphöra och gäller således 

redan innan domstolen meddelat ett fullständigt beslut och innan domen vunnit laga kraft. 

Vid piratkopiering är interimistiska vitesförbud mycket effektiva och har visat sig fungera 

som permanenta förbud, då någon tveksamhet sällan råder över huruvida ett intrång 

faktiskt har skett. De flesta målen avgörs då genom förlikning efter att ett interimistiskt 

vitesförbud ålagts en part.5 

                                                 
5 Bengtsson & Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s 165. 
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2.2.1 Vitesförbud 

Ett vitesförbud mot den som vidtar, eller medverkar till, intrång i upphovsrätt får åläggas 

enligt 53 b § upphovsrättslagen efter yrkande av upphovsmannen eller rättighetshavaren. 

Käranden måste då visa sannolika skäl för att ett intrång enligt 53 § upphovsrättslagen skett 

och yrkandet måste vara klart preciserat, beskriva hur intrånget ska förbjudas och stå i 

relation till det påstådda intrånget. Vad som avses med sannolika skäl framkommer i avsnitt 

2.2.2. Förbudet får inte vara strängare än vad som är motiverat i varje enskilt fall.6 

Intrångsgörarens ekonomiska ställning ska här tas hänsyn till men även rättighetshavarens 

intresse att få intrånget att upphöra. Vitesbeloppet ska dock utgöra ett så högt belopp att 

det kan antas få intrånget att upphöra.7 Ett för lågt belopp skulle tänkvärt kunna leda till att 

intrångsgöraren finner det värt att fortsätta med intrånget.  

Yrkandet om vitesförbud kan antingen framställas i en särskild talan eller vid sidan av ett 

mål om skadestånd. När yrkandet om vitesförbud görs i samband med en skadeståndstalan 

måste yrkandet framställas innan målet tagits upp till huvudförhandling, för att inte riskera 

att yrkandet blir avvisat.8 Det är vanligtvis käranden som framställer yrkande om 

vitesbeloppets storlek men det vilar på domstolen att fastställa beloppet. Detta innebär att 

parterna inte kan förlikas när det gäller omfattningen och sanktioneringen av vitesförbud.9  

Vitesförbud kan bestämmas så att vite ska betalas varje gång en överträdelse av förbudet 

sker eller som löpande vite, vilket innebär att vite bestäms till ett visst belopp som utgår för 

varje tidsperiod av viss längd under vilket förbudet överträtts.10 

Föreläggande om vitesförbud kan ges utan att ett intrång är pågående. Det är tillräckligt att 

intrång har begåtts.11 Vitesförbud kan även åläggas vid förberedelse eller försök till intrång, 

vilket kommer redogöras för nedan i avsnitt 2.2.3, eller vid medverkan till intrång vilket 

redogörs för i avsnitt 2.2.4. 

                                                 
6 Prop. 1985/86:86 s 41. 

7 Prop. 1993/94:122 s 67 samt NJA 1991 s 200. 

8 Prop. 1993/94:122 s 66 samt 13 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. 

9 NJA 2000 s 435. 

10 Prop. 1993/94:122 s 67. 

11 Prop. 2008/09:67 s 186. 
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2.2.2 Interimistiskt vitesförbud 

Som nämnts i avsnitt 2.2 ger möjligheten till interimistiska vitesförbud upphovsmannen 

eller rättighetshavaren en möjlighet att snabbare få intrånget att upphöra. 

Rättegångsprocessen måste då inte vara fullbordad för att förbudet ska kunna åläggas en 

intrångsgörare. Domstolen gör vid frågan om ett interimistiskt vitesförbud en översiktlig 

prövning som endast är preliminär.12 Vinner en kärande bifall i sitt yrkande om 

interimistiskt vitesförbud så har denne logiskt ett övertag vid en förhandling om förlikning. 

Ett interimistiskt vitesförbud bidrar även till att en intrångsgörare inte vinner något på att 

försöka dra ut processen så långt som möjligt, något som lagstiftaren angett som del av 

motiveringen till interimistiska vitesförbud i förarbeten.13 

Interimistiska vitesförbud kan föreläggas enligt 53 b § 2 st. upphovsrättslagen. Ett yrkande 

om ett sådant förbud måste framställas av käranden och käranden måste visa att denne är 

rättighetshavare, samt sannolika skäl för att intrång föreligger och att intrånget riskerar att 

fortsätta.14 Sannolika skäl innebär att käranden måste visa att intrång i objektiv mening sker 

och pågår, samt att det interimistiska vitesförbudet behövs för att intrånget inte ska 

fortsätta. Intrånget måste även förringa värdet av upphovsrätten till verket, och 

rättighetshavarens intresse att få intrånget att upphöra måste vägas mot de nackdelar som 

ett interimistiskt vitesförbud skulle innebära för intrångsgöraren. Någon bevisning för 

uppsåt, oaktsamhet eller intrångets konsekvenser behöver inte föras.15  

Käranden behöver vid yrkande om interimistiskt vitesförbud emellertid ställa säkerhet för 

det skadestånd som kan utgå till svaranden om det framkommer att intrång inte 

förekommer. Detta bygger på 15 kap. 6 § rättegångsbalkens bestämmelser, som hänvisar till 

15 kap. 3 § 2 st. som berör just vite.16 

2.2.3 Vitesförbud vid förberedelse eller försök till intrång 

Även föreläggande om vitesförbud vid förberedande av eller försök till intrång är möjligt, 

enligt 53 b § 3 st. upphovsrättslagen. Ur prop. 2008/09:67 s. 188f framgår att 

                                                 
12 NJA 2006 s. 380. 

13 Prop. 1993/94:122 s 48. 

14 Prop. 1993/94:122 s 67 och s 48 samt 53 b § 2 st. upphovsrättslagen. 

15 Prop. 2008/09:67 s 187. 

16 Prop. 2008/09:67 s 198. 
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bestämmelsen bygger på artikel 9.1 och artikel 11 i infosoc-direktivet, som redogjorts för i 

avsnitt 2.1. Huvudsakligen bygger bestämmelsen på direktivets ordalydelse ”omedelbart 

förestående immaterialrättsintrång”. Regeringen ansåg i propositionen bland annat att 

möjligheten till vitesförbud och interimistiskt vitesförbud vid förberedelser och försök till 

intrång skulle ge mer tydlighet och konsekvens till de immaterialrättsliga lagarna. Lagarna 

har sedan tidigare möjliggjort andra säkerhetsåtgärder och straff redan vid förberedelser 

och försök till intrång. 

2.2.4 Vitesförbud vid medverkan till intrång 

Vitesförbud och interimistiskt vitesförbud kan åläggas vid medverkan till intrång. Kraven 

för medverkan stadgas i 23 kap. 4 § brottsbalken. Utöver de vanliga rekvisiten för 

vitesförbud respektive interimistiskt vitesförbud måste en part ha främjat intrångsgärningen 

med råd eller dåd. Vad gäller exempelvis internetleverantörer krävs mer än bara 

tillhandahållande av internetuppkoppling för att ett medverksansvar ska anses föreligga. Ett 

medverksansvar kan dock föreligga när internetleverantören som mellanhand vet om att 

intrång sker och har möjlighet att, utan orimliga uppoffringar, stoppa intrånget, men inte 

tar några åtgärder för att göra detta. Lagstiftaren har i förarbeten angett som exempel för 

att ett medverksansvar föreligger när en intrångsgörare träffat avtal med en mellanhand om 

att utnyttja dess serverutrymme, och mellanhanden därefter får vetskap om att 

upphovsrättsintrång sker genom utrymmet.17 

2.3 E-handelsdirektivet 

E-handelsdirektivet heter med sitt fullständiga och mer formella namn 

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre 

marknaden”. Direktivet tar således fokus på informationssamhällets tjänster. Definitionen 

av detta begrepp finns sedan tidigare inom gemenskapsrätten men hittas även i direktivets 

17:e ingress: 

Definitionen omfattar alla tjänster som normalt utförs mot ersättning, på distans, med hjälp av 

utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av 

information, och på individuell begäran av en tjänstemottagare. 

                                                 
17 Jfr prop. 2001/02:150 s 89 f. och prop. 2004/05:110 s 340. 



 

 
10 

I uppsatsens sammanhang är ett exempel på en sådan tjänst en internetuppkoppling som 

tillhandahålls av en internetleverantör. 

Direktivets 18:e ingress utökar definitionen: 

Informationssamhällets tjänster omfattar en mängd näringsverksamheter som bedrivs online. Dessa 

verksamheter kan särskilt bestå i försäljning av varor online.[...] Informationssamhällets tjänster 

begränsas inte enbart till tjänster som föranleder avtal online utan gäller även tjänster, i den mån 

de utgör näringsverksamhet, som inte betalas av de som mottar dem, exempelvis tillhandahållande 

av information eller kommersiella meddelanden online eller tillhandahållande av sökmöjligheter 

samt åtkomst till och hämtning av data. Informationssamhällets tjänster omfattar också tjänster 

som avser vidarebefordran av information via kommunikationsnät, genom att tillhandahålla 

tillgång till kommunikationsnät eller genom att fungera som värdtjänst för information från 

tjänstemottagaren. 

I uppsatsens sammanhang omfattar detta främst webbsidor och så kallade trackers. 

Webbsidor som fungerar som sociala nätverk, exempelvis Facebook, vidarebefordrar 

information via kommunikationsnät och faller därmed också in i definitionen. 

Artiklarna 12, 13 och 14 ger föga ledning till denna uppsats, utan begränsar enbart 

begreppet tjänst inom informationssamhällets tjänster mer än vad den mer generella 

definitionen i ingresserna gör. Tjänsterna i fråga faller även in under dessa definitioner. 

5:e ingressen kan vid första anblick väcka intresse inom ämnet: 

Det råder rättslig ovisshet om i hur stor utsträckning medlemsstaterna får kontrollera tjänster med 

ursprung i en annan medlemsstat. 

Noteras bör att det är tjänsten som ska ha ursprung i en annan medlemsstat. Uppsatsen 

ämnar belysa situationer där tjänsten har sitt ursprung i ett tredje land, varför denna ingress 

kan förbises helt i detta sammanhang.  

Av största vikt för denna uppsats är direktivets artikel 15. Artikeln består av två punkter, 

varav den första punkten är av allra störst intresse och lyder som följer; 

Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med 

tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och14, övervaka den 

information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska 

fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.” 
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Punkten må se relativt lättfattlig ut, men vikt bör läggas i ordet ”allmän”. En allmän 

skyldighet torde i detta fall innebära att tjänsteleverantören inte kan åläggas en skyldighet 

att övervaka all, eller för den delen någon ansenlig del av, den information som den överför 

eller lagrar. Inte heller kan tjänsteleverantören åläggas en allmän skyldighet att aktivt 

efterforska fakta. Utrymme lämnas dock för en tjänsteleverantör att åläggas skyldighet att 

övervaka eller efterforska enskilda fall. Fråga om denna allmänna övervakningsskyldighet 

har berörts i praxis. I båda förhandsavgörandena C-70/10 och C-360/10 ansågs det vara 

stridande mot förbudet mot den allmänna övervakningsskyldigheten för tjänsteleverantör 

att åläggas att implementera system som ämnade övervaka all den information som 

överförs och lagras. En utförligare genomgång av dessa avgöranden följer i uppsatsens 

kapitel 4.2. 

Artikel 15.2 innebär att leverantörer av informationssamhällets tjänster18 kan åläggas 

skyldighet att informera myndighet om påstådd olaglig verksamhet av, eller olaglig 

information som laddats upp av, mottagaren av deras tjänst.  

2.4 Censurförbudet enligt yttrandefrihetsgrundlagen 

Förbudet mot censur vad gäller webbsidor tar form i yttrandefrihetsgrundlagens 1 kap. 3 § 

första stycket första meningen. Paragrafen stadgar i korthet att framställning och spridning 

av de i yttrandefrihetsgrundlagen åsyftade medierna inte får förhandsgranskas av något 

allmänt organ. Förbudet innebär således att det allmänna enbart får ingripa i efterhand mot 

överträdelser som skett. Detta gäller emellertid enbart allmänna organ, vilket innebär att 

exempelvis ansvarig utgivare får förhandsgranska materialet innan det framställs eller 

sprids. Det är, på grund av ensamansvaret, den ansvarige utgivaren som även står till svars 

för informationen som sprids. 

Webbsidor är emellertid inte per automatik grundlagsskyddade. En sida kan bli skyddad av 

yttrandefrihetsgrundlagen genom ett uttryck i 1 kap. 1 § första stycket 

yttrandefrihetsgrundlagen, nämligen ”liknande överföringar”. En liknande överföring kan i 

detta fall innebära en webbsida.19 Det krävs då att databasregeln i 1 kap. 9 § 

yttrandefrihetsgrundlagen är uppfylld och att sidan erhållit ett utgivningsbevis från Radio- 

                                                 
18 Lägg här märke till att det bredare begreppet ”informationssamhällets tjänster” används och inte enbart de 

tjänster som omfattas av artiklarna 12, 13 och 14 i direktivet. 

19 SOU 2001:28 s 106. 
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och TV-verket eller att sidan anmälts genom en databasanmälan. Anledningen bakom detta 

är att någon måste kunna hållas ansvarig i efterhand för den information som publicerats. 

Webbsidor med kommentarssystem där användare kan kommentera utan att bli 

censurerade eller nekade att kommentera är därför inte grundlagsskyddade. En tracker är 

inte ett genom yttrandefrihetsgrundlagen skyddat medie och kan därför aldrig uppnå ett 

skydd genom censurförbudet. Lagstiftarens användning av ordet databas kan anses lite 

missvisande, då en databas i lagens mening även kan inbegripa en webbsida.  

Grundförutsättningen för att ett medie ska inneha ett grundlagsskydd är att det görs 

tillgängligt för allmänheten. En webbsida till vilken ingen har tillgång kan således inte 

tänkas skyddas av grundlagarna. Det finns även några undantag från grundlagskyddet, 

exempelvis rörande barnpornografi.  

Syftet bakom censurförbudet är att medborgarna ska ha rätt att bland annat uttrycka tankar 

och åsikter och lämna uppgifter i vilket ämne som helst.20 

Justitiekanslern har berört frågan om censurförbud vid blockering av webbsida.21 Där rör 

det sig om att bibliotek begränsar åtkomsten till webbsidor med pornografiskt material för 

användarna av deras datorer. Då webbsidorna i vilket fall är tillgängliga för alla andra med 

en uppkopplad dator, och sådana webbsidor sällan har ett utgivningsbevis, ansåg 

justitiekanslern att bibliotekens åtgärder inte strider mot censurförbudet.  

2.5 Internationella förhållanden 

I internationella rättsförhållanden kan det i vissa intrångssituationer bli fråga om vilket 

lands lag som ska tillämpas och om svensk domstol överhuvudtaget är behörig, det vill säga 

om talan kan väckas vid svensk domstol. Immaterialrätten har således här en 

sammankoppling med den internationella privaträtten. 

Domstolars behörighet vid internationella rättsförhållanden i förhållande mellan Sverige 

och ett land utanför EU regleras genom en tillämpning av nationell rätt, vilket för svensk 

del innebär en analog tolkning av 10 kap. rättegångsbalken.  

Huvudregeln i 10 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken anger att behörig domstol är 

rätten i den ort där svaranden har hemvist. Hur hemvisten bestäms för fysiska personer är 

                                                 
20 Prop. 2008/09:67 s 190. 

21 JK-beslut 2003-03-20, dnr 1140-03-31 
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oklart men folkbokföring kan ge viss ledning. För juridiska personer gäller enligt 10 kap. 1 

§ tredje stycket rättegångsbalken att hemvisten är där styrelsen har sitt säte eller, om sätet ej 

är bestämt eller om styrelse inte finns, där förvaltningen föres. Om svaranden bedöms ha 

hemvist i Sverige föreligger svensk domsrätt.  

Bristande domsrätt har anförts i hovrättens mål Ö 8773-09 där fallet handlade om 

medverkan till upphovsrättsintrång. Domstolen avslog anförandet då svarandena, även om 

de påstod att de bodde utomlands, fortfarande var svenska medborgare och deras senast 

kända hemvist var i Sverige. Svensk domsrätt förelåg, enligt 10 kap. 1 § sista stycket 

rättegångsbalken.  

Rättighetshavaren, som kärande i mål om upphovsrättsintrång, har i regel inte ingått avtal 

med svaranden. Det är således fråga om en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund 

i en skadeståndsgrundande händelse, vilket innebär att Rom II-förordningen är tillämplig.22 

Detta gäller även om landet inte är en medlemsstat i EU, artikel 3. Enligt förordningen ska 

i sådana situationer lagen i det land där skadan uppkommer tillämpas, enligt förordningens 

artikel 4.1. Undantaget i 4.3 stadgar dock att annat lands lag ska tillämpas om det framgår 

av omständigheterna i fallet att den skadeståndsgrundande händelsen uppenbart har närmre 

anknytning till det landet.  

Det är således av vikt var skadan uppkommer när svensk lag överhuvudtaget ska kunna 

tillämpas i internationella förhållanden.  

 

                                                 
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser. 
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3 Parterna vid upphovsrättsintrång på internet 

3.1 Definition av parterna 

För att tydliggöra hur intrång i upphovsrätt på internet i regel brukar te sig kan de olika 

parterna vid ett intrång behöva definieras och förklaras kort. Enklast är att dela in dem i 

fem parter: 

 Rättighetshavare 

 Ansvarig för tjänst 

 Internetleverantör 

 Uppladdare 

 Nedladdare 

Med rättighetshavaren menas här den som innehar den ekonomiska rättigheten till det 

upphovsrättsligt skyddade verket. Det behöver inte nödvändigtvis vara skaparen av verket, 

utan kan lika gärna vara en person, såväl fysisk som juridisk, som genom upplåtelse erhållit 

rätten att förfoga över verket. Rättighetshavaren är i regel kärande vid intrångsmål.  

Ansvarig för tjänst är exempelvis ägarna av ett socialt nätverk eller en tracker, alternativt 

ansvarig utgivare av en webbsida.  

Internetleverantören i denna uppsats sammanhang är den leverantör som tillhandahåller 

internetuppkoppling till den som är ansvarig för tjänst. 

Med uppladdare menas här den användare av tjänsten i fråga som tillgängliggör de 

skyddade verken för allmänheten genom att ladda upp dem på en server eller tillgängliggöra 

dem direkt från sin dator genom en tjänst.  

Nedladdare är således den användare av tjänsten som laddar ner eller tar del av de skyddade 

verken, antingen från servern eller från uppladdaren om det rör sig om en trackertjänst.  
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3.2 Var ligger olagligheten? 

Olagligheten kan ligga i flera skeden. Nedladdaren och uppladdaren, i regel privatpersoner, 

torde vara de enklaste parterna att bedöma. Som regel begår de alltid ett brott om verket i 

fråga är upphovsrättsligt skyddat och det tillgängliggörs olovligen.23  

Ansvarig för tjänst kan hållas ansvarig för medverkan till intrång antingen genom att 

tjänsten huvudsakligen används till upphovsrättsintrång, eller genom att känna till intrången 

utan att vidta några åtgärder för att hindra dem. Ett praktexempel på förstnämnda är de 

ansvariga bakom The Pirate Bay, som dömdes till fängelsestraff och kraftiga skadestånd. 

Vad gäller kännedom om intrång genom sin tjänst utan vidtagande av åtgärder finns 

exempelvis domslut mot en person som drivit en DC-hubb.24  

Internetleverantörer kan anses medverka till upphovsrättsintrång. För en närmre 

genomgång av detta, se tillbaka till kapitel 2.2.4. 

Ofta ligger olagligheten parallellt i flera steg. Ponera följande. En internetleverantör 

tillhandahåller uppkoppling till en person som använder uppkopplingen till att driva en 

tracker, som används i huvudsak till olaglig fildelning. En uppladdare gör genom trackern 

ett skyddat verk tillgängligt för allmänheten, varpå en nedladdare tar del av verket. Alla fyra 

parter kan här hållas ansvariga eller ha ett medverksansvar för intrång. Anledningen till att 

rättighetshavarna har vänt sig mot internetleverantörerna i fallen i hovrätten torde vara att 

det är det mest effektiva sättet. Att jaga enstaka uppladdare och nedladdare skulle både vara 

väldigt krävande och enbart ha en försumbar effekt på intrången. Andra skulle fortsätta 

begå intrång även om en uppladdare eller nedladdare blir straffad. Att istället yrka om 

vitesförbud mot en internetleverantör att stänga ned uppkopplingen till tjänsten är att gå till 

intrångens kärna och stoppa dem i betydligt större skala. Det torde även vara ett alternativ 

att väcka talan mot den ansvarige för tjänsten. 

 

 

                                                 
23 Hovrätten för västra Sveriges mål nr B 3835-11 samt Östersunds tingsrätts mål nr B 2942-11. 

24 Vänersborgs tingsrätts mål nr B 2569-09. 
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4 Praxis 

4.1 Svea Hovrätts domar 

4.1.1 Mål Ö 10146-09 (Portlane-fallet) 

En internetleverantör (Portlane) tillhandahåller internetuppkoppling för en tracker som 

bland annat används för immaterialrättsligt intrång i rättighetshavares (Filmbolagens) verk. 

Filmbolagen har, innan talan väckts, informerat Portlane om intrången och krävt att 

Portlane ska få dessa att upphöra. Portlane har vidtagit vissa åtgärder för att få intrången att 

upphöra men till liten effekt. Alternativet som kvarstår för att hindra intrången är att stänga 

ned internetuppkopplingen för trackern.  

Filmbolagen väcker talan mot Portlane med yrkande om vitesförbud och interimistiskt 

vitesförbud för Portlane att medverka till intrånget genom tillhandahållandet av 

uppkopplingen. Portlane bestrider yrkandena.  

4.1.1.1 Grunder och förhandlingen i tingsrätten 

Filmbolagen grundar sitt yrkande på att Portlane tidigare, på begäran av Filmbolagen, 

stängt ned tillgången till andra trackrar men fortsatte att tillhandahålla internetaccess till 

trackern i fråga. Filmbolagen menar att de har visat sannolika skäl för sin talan och att 

Portlane genom medverkandet förringar värdet av upphovsrätten till verken. Detta leder 

enligt Filmbolagen till stor skada för dem. 

Portlane menar att ett sådant interimistiskt vitesförbud som yrkats om skulle strida mot 

grundlag och europakonvention om skydd för yttrande- och informationsfrihet. Portlane 

bestrider att Filmbolagen visat att de är rättighetshavare och även att tillhandahållandet av 

internetuppkoppling för trackern utgör medverkan till upphovsrättsintrång. Portlane anser 

även att nedstängning av internetuppkopplingen till trackern skulle vara trängande för 

Portlane och dessutom hindra laglig spridning av annat material. 

Tingsrätten avslår Filmbolagens talan då domstolen bedömer att Portlane inte kan anses 

medverka till intrången enbart genom tillhandahållande av internetuppkoppling. 

Tingsrätten menar även att en proportionalitetsbedömning av parternas intressen väger åt 

Portlanes håll. Dels menar domstolen att en blockering av internetuppkopplingen skulle 

vara trängande för Portlane, dels att en sådan nedstängning skulle ske på grund av ett brott 
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som inte Portlane begår – då de i tingsrättens mening inte medverkar till intrången. 

Filmbolagen överklagar domslutet till hovrätten. 

4.1.1.2 Förhandlingen i hovrätten 

Parterna har i hovrätten angett i huvudsak samma grunder som i tingsrätten. 

Hovrätten gör en bedömning utifrån rekvisiten för att ett interimistiskt vitesförbud ska 

kunna åläggas, i enlighet med 53 b § upphovsrättslagen. Domstolen finner att Filmbolagen 

visat att de är rättighetshavare till verken. Det föreligger i hovrättens mening även sannolika 

skäl för att användare av trackern i objektiv mening gör intrång i upphovsrätten genom att 

olovligen göra verken tillgängliga för allmänheten. 

Vad gäller medverksansvaret instämmer hovrätten med tingsrätten i saken att Portlane inte 

kan anses medverka till intrången genom enbart tillhandahållandet av 

internetuppkopplingen. Portlane har emellertid haft vetskap om intrången och möjlighet 

att, i yttersta fall genom att stänga ned internetuppkopplingen till trackern, stoppa dessa. 

Parterna har i målet varit oeniga om hur stor del av materialet som sprids genom trackern 

som spridits olovligen. Klart är likväl att trackerns användningsområde till en klart 

övervägande del avser olaglig fildelning. Hovrätten gör, med detta som grund, därför 

bedömningen att Portlane objektivt sett ska anses medverka till intrången. 

Hovrätten finner att Portlane genom sin medverkan förringar värdet av upphovsrätten till 

verken och att filmbolagens intresse att få stopp på intrången väger över de nackdelar som 

vitesförbudet skulle innebära för Portlane. Att visst lagligt material skulle hindras från att 

spridas vid en nedstängning av internetuppkopplingen gör inte hovrättens bedömning 

oproportionerlig. Hovrätten finner även att förbudet inte kan anses strida mot 

yttrandefriheten och inte heller anses stå i strid med EG-rättsliga krav på att sådana förbud 

ska vara rättvisa, skäliga samt inte onödigt komplicerade eller kostsamma. 

Säkerheten som Filmbolagen ställt anses tillräcklig.  

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och meddelar interimistiskt vitesförbud mot Portlane 

att stoppa intrången genom att blockera internetuppkopplingen till trackern. 
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4.1.2 Mål Ö 7131-09 (Black Internet-fallet) 

En internetleverantör (Black Internet) tillhandahåller uppkoppling till en 

fildelningstjänst/webbsida där användare bland annat olovligen tillgängliggör skiv- och 

filmbolags (Bolagen) upphovsrättsligt skyddade verk. Ett varningsbrev som informerar om 

intrången har skickats till Black Internet, utan att några åtgärder för att stoppa intrången 

vidtagits.  

Bolagen väcker talan med yrkande om vitesförbud mot Black Internet att sluta 

tillhandahålla internetuppkoppling till fildelningstjänsten. Black Internet bestrider yrkandet. 

4.1.2.1 Grunder och förhandlingen i tingsrätten 

Bolagen anger till grund för sitt yrkande att de äger rättigheterna till verken och att Black 

Internet genom tillhandahållande av internetuppkoppling till tjänsten medverkar till intrång 

i upphovsrätten. Bolagen menar även att sannolika skäl finns för att intrång föreligger, då 

de genomfört nedladdningar genom tjänsten av några av verken, och att intrånget förringar 

värdet av upphovsrätten till verken. Bolagen anser att Black Internet måste anses ha 

vetskap om att intrång sker, såväl genom allmän kännedom om fildelningstjänsten som 

genom varningsbrevet.  

Black Internets bestrider yrkandet och framför att företaget inte medverkar till intrång då 

företaget enbart tillhandahåller en internetuppkoppling och att ett vitesförbud inte skulle 

vara proportionerligt. 

Likt Portlane-fallet gör tingsrätten här en bedömning utifrån 53 b § upphovsrättslagen. 

Tingsrätten fastslår att Bolagen är rättighetshavare till de skyddade verken och att intrång 

sannolikt sker åtminstone vad gäller de filer som av Bolagen laddats ned. Tingsrätten anser 

det utrett att Black Internet är väl medvetet om att fildelningstjänsten används till olaglig 

fildelning av skyddade verk, utan att några åtgärder tagits. Black Internet har således ett 

medverksansvar till intrång som förringar värdet av upphovsrätterna. 

En avvägning mellan parternas motstående intressen leder enligt tingsrätten till att 

Bolagens intresse att få stopp på intrången väger över de nackdelar som ett vitesförbud 

skulle innebära för Black Internet. 
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Säkerheterna som ställts av Bolagen anses av tingsrätten vara tillräckliga. 

Tingsrätten förelägger vitesförbud mot Black Internet att få intrången att upphöra genom 

att stänga ned internetuppkopplingen till fildelningstjänsten. Black Internet överklagar 

beslutet till hovrätten. 

4.1.2.2 Förhandlingen i hovrätten 

Black internet yrkar att hovrätten ska upphäva det interimistiska vitesförbudet. Bolagen 

bestrider yrkandena. 

Black Internet åberopar i sin talan i huvudsak samma grunder som i tingsrätten, men har i 

hovrätten utvecklat att fildelningstjänsten ändrat tekniskt utförande och att den nu enbart 

är en sökmotor. Vitesförbudet ska därför upphävas.  

Även Bolagen åberopar i sin talan i huvudsak samma grunder som i tingsrätten. Bolagen 

anför i bemötande till vad Black Internet att tjänsten fortfarande fungerar på ett sätt som 

möjliggör upphovsrättsintrång. 

Hovrätten delar tingsrättens bedömning vad gäller tillämpningen av 53 b § 

upphovsrättslagen och det interimistiska vitesförbudet ska därför inte upphävas. Hovrätten 

klargör även att det för vitesförbud krävs att intrång begåtts och att det finns risk för 

återkommande intrång men att det inte förutsätter att ett förbud fortfarande pågår, vilket 

framgår av NJA 2007 s. 431 och prop. 2008/09:67 s. 186. Dessutom anser hovrätten det 

orimligt att det interimistiska vitesförbudet ska upphävas då det skulle finnas risk att 

fildelningstjänsten kan gå tillbaka till sitt ursprungliga tekniska utförande för att fortsätta 

intrången. 

4.2 EU-domstolens domar 

4.2.1 Mål nr C-70/10 (Scarlet-fallet) 

Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) är en belgisk 

upphovsrättsorganisation som värnar om upphovsrätten. Organisationen beviljar tillstånd 

för utomstående som vill använda upphovsmäns, kompositörers och utgivares 

upphovsrättsligt skyddade verk då dessa finns i SABAM:s register. Mål nr C-70/10 härrör 

ur en tvist mellan SABAM och den belgiske internetleverantören Scarlet Extended SA 

(Scarlet). Tvisten uppstod då SABAM konstaterade att Scarlets kunder, det vill säga 
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internetanvändare, använde sin internetuppkoppling till att olovligen (genom Peer-to-Peer-

teknik) ladda ner upphovsrättsligt skyddat material. SABAM yrkade att belgiska domstolen 

skulle förelägga att Scarlet omedelbart skulle hindra intrången. Domstol dömde till fördel 

för SABAM och utfärdade föreläggande mot Scarlet att få denna fildelning att upphöra 

genom att helt blockera internetanvändarnas tillgång till Peer-to-Peer-teknik. Scarlet 

överklagade och menade att vitesföreläggandet stod i strid med gällande EU-rätt. Den 

belgiska domstolen vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.  

I avgörandet framför EU-domstolen huvudsakligen två argument. För det första strider 

föreläggande om en sådan övervakningsskyldighet mot artikel 15 i e-handelsdirektivet. För 

det andra går inte någon rimlighet att finna vid en avvägning av immaterialrätten å ena 

sidan och näringsfriheten, rätten till skydd för personuppgifter och friheten att ta emot och 

sprida uppgifter å andra sidan. En skyldighet att implementera ett sådant system skulle för 

Scarlet vara långtgående och tvinga dem att permanent och på egen bekostnad införa ett 

kostsamt och komplicerat system. Detta innebär enligt EU-domstolen en allvarlig 

kränkning av Scarlets näringsfrihet. Systemet skulle även strida mot internetanvändarnas 

rätt till skydd för personuppgifter då systemet skulle undersöka all information som 

passerar genom Scarlets tjänster. Det finns dessutom enligt EU-domstolen inte något som 

tyder på att ett sådant system skulle kunna avgöra i tillräcklig grad vad som är lagligt och 

olagligt innehåll, vilket i praktiken skulle innebära att även lagligt innehåll skulle blockeras. 

Därav anser EU-domstolen att även friheten att ta emot och sprida uppgifter skulle 

kränkas. Avvägningen visar att skyddet för immaterialrätten inte skulle vara rimligt i 

proportion med kränkningen av de övriga nämnda rättigheterna. 

EU-domstolen dömer således att ett sådant föreläggande ska anses strida mot gällande EU-

rätt. 

4.2.2 Mål nr C-360/10 (Netlog-fallet) 

Organisationen SABAM är även inblandad i detta avgörande. EU-domstolens mål nr C-

360/10 har sin grund i en tvist mellan SABAM och ägaren av ett internetbaserat socialt 

nätverk, Netlog NV (Netlog). Ett sådant socialt nätverk fungerar på så vis att användarna 

skapar profiler där de bland annat kan dela intressen, hitta vänner och publicera foton och 

videoklipp. Netlogs användare har genom sin profil publicerat material som varit 

upphovsrättsligt skyddat och funnits i SABAM:s register, varpå SABAM vänt sig till belgisk 

domstol med yrkandet att Netlog ska föreläggas att hindra kränkningen av 
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upphovsrätterna. Den belgiska domstolen vänder sig därför till EU-domstolen för ett 

förhandsavgörande med frågan om ett sådant föreläggande kan strida mot gällande EU-

rätt. 

EU-domstolen klarlägger att Netlog lagrar information på sina servrar, men att en 

implementering av ett sådant filtreringssystem skulle kräva av Netlog att de övervakar alla 

filer som finns lagrade för att kunna identifiera vilka filer som är upphovsrättsligt skyddade 

och vilka filer som sprids olovligen. Därefter skulle Netlog tvingas blockera dessa filer. 

Även här finner EU-domstolen att ett sådant föreläggande skulle innebära en 

övervakningsskyldighet för Netlog som måste anses strida mot artikel 15 i e-

handelsdirektivet. Filtreringssystemet skulle dessutom kränka Netlogs näringsfrihet, då det 

är så långtgående, kostsamt och komplicerat. Då systemet skulle vara tvunget att filtrera all 

uppladdad information skulle det riskera att även kränka användarnas rätt till skydd av 

personuppgifter. Filtreringssystemet kan dessutom komma att leda till att oskyddade eller 

lovligen använda verk eller övrig information blockeras, vilket skulle kränka rätten att 

sprida och ta emot uppgifter. 

EU-domstolen finner således inte heller i detta fall en rimlig balans mellan immaterialrätten 

å ena sidan och näringsfriheten, rätten till skydd för personuppgifter och friheten att ta 

emot och sprida uppgifter å andra sidan.  
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5 Analys 

Förhandsavgörandena från EU-domstolen och domsluten från hovrätten är, även om 

intern lagstiftning skiljer sig något, förhållandevis lika. De grundar sig på bestämmelsen i 

artikel 8.3 i infosoc-direktivet, vilken behandlats i kapitel 2.1. I alla fyra fall har käranden 

vänt sig mot mellanhanden med yrkande om föreläggande att få mellanhandens, antingen 

en internetleverantörs eller ett socialt nätverks, kunder att upphöra med sina intrång i 

upphovsrätter. För att tydliggöra hur hovrätten argumenterat i sina domslut behövs dock 

några tillägg om förutsättningarna för vitesförbud.  

5.1 Tillägg om vitesförbud 

Av gällande rätt och den praxis som redovisats i uppsatsen kan konstateras att det krävs en 

rad olika förutsättningar när vitesförbud överhuvudtaget ska kunna åläggas en 

internetleverantör utöver det som klart stadgas i upphovsrättslagen. I ett försök att 

tydliggöra detta kommer dessa förutsättningar och förhållanden beröras nedan. Som 

nämnts tidigare i uppsatsen leder allt som oftast interimistiska vitesförbud i exempelvis 

fildelnings- och piratkopieringsmål ett slutligt beslut i samma linje, då det sällan är någon 

tvekan i de fallen om huruvida ett intrång i upphovsrätten skett. Således kommer fokusen 

ligga på förutsättningarna för ett interimistiskt vitesförbud. Det är även detta som 

behandlats i hovrättens domar.  

Medverkan fordrar som nämnts mer än att en internetleverantör tillhandahåller 

internetuppkoppling. Medverksansvar kräver att internetleverantören främjar intrånget 

genom råd eller dåd. Vetskap om intrånget utan att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

stoppa det har ansetts leda till medverksansvar men var gränsen ligger för dessa tillräckliga 

åtgärder är något som måste bedömas i varje enskilt fall. I Portlane-fallet och Black 

Internet-fallet har det dragits till sitt yttersta, att internetleverantörerna måste stänga ner 

internetuppkopplingen till tjänsterna. Det första steget måste dock vara mindre 

långtgående, exempelvis att varna de ansvariga bakom tjänsten att stänga av de användare 

av tjänsten som använder den till olaglig fildelning. I fallen i fråga pågick dock intrång i den 

grad att det förmodligen skulle vara svårt att stoppa intrången på annat sätt än att helt 

stänga ned internetuppkopplingen. Något annat alternativ hade krävt att 

internetleverantören eller den ansvarige bakom tjänsten varit tvungen att på något sätt 

införa ett filtreringssystem som med största sannolikhet hade varit komplicerat och 
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kostsamt och därför inskränkt näringsfriheten, likt Scarlet- och Netlog-fallet. Kostnaden 

och innebörden för mellanhanden av föreläggandet måste således vara en stor del av 

avvägningen. Detta går hand i hand med de svenska reglerna om vitesförbud vad gäller 

hänsynstagande till såväl mellanhandens ekonomiska situation som att föreläggandet inte 

får vara strängare än vad som är motiverat. Om intrången däremot skett på en mindre skala 

skulle troligtvis några svårigheter att stoppa intrången i ett tidigare skede inte föreligga, då 

såväl kostnaden som bördan för mellanhanden skulle vara mindre. 

Ett intressant tillägg är metoden som YouTube använder. Deras ”Content ID”-system 

söker automatiskt igenom filerna som laddas upp mot referensdata av 

upphovsrättsskyddade verk. Om delar av ett skyddat verk matchar med videon eller 

ljudfilen som laddas upp kontaktas automatiskt upphovsrättshavaren, som då får en chans 

att välja om tillgängliggörandet av verket ska nekas, beviljas eller behandlas på annat sätt.25 

Ett sådant system måste emellertid vara oerhört komplicerat och kostsamt och det kan inte 

tänkas rimligt att ett sådant system kan tvingas implementeras hos en tjänsteleverantör. 

Utifrån vad EU-domstolen stadgat genom förhandsavgörandena i Scarlet- och Netlog-fallet 

torde ett föreläggande om införande av ett sådant system innebära en inskränkning av 

näringsfriheten. YouTube stänger enligt sina användaravtal av sina användares konton om 

de upprepade gånger olovligen tillgängliggör skyddade verk.26  

5.2 Friheten att sprida och ta emot uppgifter samt rätten till 

skydd för personuppgifter 

EU-domstolen har i Scarlet- och Netlog-fallet diskuterat friheten att sprida och ta emot 

uppgifter samt rätten till skydd för personuppgifter. Vad gäller friheten att sprida och ta 

emot uppgifter var fråga huvudsakligen om hur stor del av materialet som sprids lagligt. Ett 

föreläggande som innebär att användare av tjänsten nekas spridning av lagligt material kan 

således leda till att det anses inskränka på denna frihet. En nedstängning av 

internetuppkopplingen kan leda till att lagligt material hindras från att spridas. Hovrätten 

har i Portlane-fallet gjort en bedömning av hur stor del av tjänsten som används till olagligt 

material. Hovrätten nämner att en ”klart övervägande del” används till spridning av olagligt 

                                                 
25 YouTubes head of user experience, Margaret Stewart, förklarar systemet i en föreläsning som finns 

tillgänglig via Ted Talks på YouTube, http://youtu.be/UoX-YihV_ew , hämtad 2012-05-10. 

26 YouTubes användarvillkor punkt 6.2, http://www.youtube.com/t/terms , hämtad 2012-05-10. 

http://youtu.be/UoX-YihV_ew
http://www.youtube.com/t/terms
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material och att detta därför överväger det faktum att visst lagligt material kan komma att 

hindras. Friheten att sprida och ta emot uppgifter ska i sådana fall inte anses inskränkt. Om 

begreppet ”klart övervägande del” kan anses vara en lägsta gräns eller ej är oklart och en 

sådan gräns bör kanske inte heller klarläggas, då bedömningen enbart är en del av 

avvägningen av varje enskilt fall som ska göras i enlighet med EU-domstolens 

förhandsavgöranden.  

Rätten till skydd för personuppgifter kan anses inskränkt om personlig information måste 

sökas igenom. Detta berör främst sociala nätverk som tjänst, och kan sägas vara ett 

ytterligare hinder till varför ett föreläggande om implementering av ett filtreringssystem 

skulle vara en rimlig åtgärd. En nedstängning av ett socialt nätverk skulle, då informationen 

inte behöver sökas igenom, emellertid kunna tänkas vara möjlig.  

En proportionalitetsbedömning måste göras av domstolen huruvida det vore rimligt, med 

allt ovannämnda för handen, att meddela ett vitesförbud. 

5.3 Förbud mot allmän övervakning och censur 

Det EU-rättsliga förbudet mot en allmän övervakningsskyldighet diskuteras inte i 

hovrättens domslut men har likväl betydelse. Anledningen till varför det inte diskuteras är 

att någon övervakningsskyldighet i fallen aldrig kommer på fråga då båda fallen rör sig om 

att genom vitesförbud ålägga internetleverantören att stänga ned internetuppkopplingen för 

tjänsten. Om däremot käranden yrkar att internetleverantören ska åläggas att övervaka den 

information som passerar genom deras internetuppkoppling eller på annat sätt filtrera bort 

det data som utgör olovligen spridda upphovsrättsskyddade verk så kommer utfallet 

antagligen bli annorlunda. Föreläggande skulle då anses strida mot förbudet mot en allmän 

övervakningsskyldighet.  

Hovrätterna har inte heller berört frågan om yttrandefrihet och förbudet mot censur i sina 

domskäl. Det har enbart konstaterats att de interimistiska vitesförbud som meddelas inte 

kan anses inskränka yttrandefriheten eller på annat sätt strida mot grundlagen eller 

Europakonventionen. Anledningen till detta torde vara att tjänsterna inte varit skyddade av 

censurförbudet överhuvudtaget. Som redogjorts för i kapitel 2.4 krävs ett utgivningsbevis 

eller en databasanmälan för att en webbsida ska anses skyddad av de bestämmelserna. Att 

en sida som används för upphovsrättsintrång skulle ha ett utgivningsbevis känns föga 

troligt. En tracker torde aldrig kunna uppnå ett sådant grundlagsskydd då den genom sin 
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funktionalitet inte sprider någon information utan enbart låter olika datorer koppla upp 

mot varandra. Någon censur kommer därför inte på fråga. Ett internetbaserat socialt 

nätverk torde ha en marginellt större möjlighet att uppnå ett grundlagsskydd, då 

användningsområdet måste anses vara mer i linje med de medier som åsyftas i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Noteras bör dock att nätverket i så fall måste vara modererat, 

det vill säga att alla kommentarer och all uppladdad information måste godkännas av en 

ansvarig utgivare innan det publiceras. Det måste således i praktiken röra sig om mindre 

sociala nätverk.  

Hur ter sig situationen om tjänsten är skyddad av förbudet mot censur? Skulle en 

nedstängning av tjänsten strida mot detta förbud? Enligt justitiekanslerns uttalande, se 

kapitel 2.4, var av vikt att de sidorna som blockerats ändock kunde nås från övriga datorer. 

Här behöver ett par olika tänkbara scenarion exemplifieras: 

 Internetleverantören åläggs att stänga ned internetuppkopplingen till den 

grundlagsskyddade tjänsten 

 Internetleverantören åläggs att stänga ned tillgången till en grundlagsskyddad tjänst 

för sina användare 

Dessa exempel skiljer sig åt på de konsekvenser de olika åläggandena leder till. I första 

exemplet med ett föreläggande om nedstängning av internetuppkopplingen till den 

grundlagsskyddade tjänsten, alltså den uppkoppling som tjänsten använder för att koppla 

upp sig mot internet, skulle föreläggandet leda till att tjänsten inte kan nås av någon 

överhuvudtaget. Tjänsten är helt nedkopplad. I andra exemplet där enbart användarnas 

tillgång till tjänsten blockeras kan tjänsten ändock nås av användare vars uppkoppling 

tillhandahålls av en annan internetleverantör. Kan detta tänkas påverka bedömningen av 

om föreläggandet om vitesförbud strider mot förbudet mot censur? Utifrån en tolkning e-

contrario av justitiekanslerns yttrande torde första exemplet riskera att stå i strid mot 

censurförbudet, då tjänsten inte längre blir tillgänglig för allmänheten.  

Med allt detta för handen bör det anses möjligt att ett föreläggande mot en 

internetleverantör att denne ska stänga ned internetuppkopplingen för en grundlagsskyddad 

tjänst kan stå i strid mot förbudet mot censur enligt grundlag. I praktiken torde detta ha 

föga betydelse vad gäller tjänster vars syfte i huvudsak är att tillgängliggöra 

upphovsrättsskyddade verk, då dessa tjänster sällan lär vara grundlagsskyddade. Det kan 
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emellertid ha betydelse vad gäller exempelvis små sociala nätverk som mer sannolikt kan 

inneha ett sådant skydd, exempelvis så kallade forum eller messageboards. 

Andra exemplet kan anses vara väldigt trängande för internetleverantören. Antag att 

tjänsten används av en ansenlig del av internetleverantörens kunder. Om kunderna nekas 

tillträde till tjänsten torde de vara benägna att säga upp sitt avtal med internetleverantören 

till förmån för annan internetleverantör. Denna bedömning behöver också göras i varje 

enskilt fall. 

5.4 När tjänsten är uppkopplad från ett tredje land 

I hovrättens båda fall driver en internetleverantör sin verksamhet i Sverige och 

leverantörens kunder, däribland tjänsten som används till upphovsrättsintrång, är alla 

belägna i Sverige.  Situationen som ämnas utredas genom denna uppsats, nämligen hur 

möjligheten till vitesförbud ser ut när tjänsten är uppkopplad från tredje land, måste 

förtydligas något. Enklast görs detta genom att exemplifiera två scenarion. 

 Internetleverantör är svensk och tjänsten är baserad i tredje land. Yrkande att 

internetleverantör blockerar sidan för sina användare 

 Internetleverantör och tjänst är baserad i tredje land. Yrkande att internetleverantör 

stänger ned uppkopplingen till tjänsten 

Antag att förhållandena följer första punktens exempel. Efter redogörelsen för 

censurförbudet torde det inte finnas något hinder för att förelägga om ett vitesförbud med 

den effekten om inte tjänsten är grundlagsskyddad i Sverige. Tjänsten kan då inte skyddas 

av förbudet mot censur och inte heller kan en sådan blockering stå i strid mot artikel 15 i e-

handelsdirektivet, då någon allmän övervakningsskyldighet inte blir aktuell. Effekten av ett 

sådant föreläggande blir inte densamma som om uppkopplingen till tjänsten stängs ned, då 

enbart intrång som begås av internetleverantörens kunder hindras. Intrång som begås av 

användare av tjänsten som är uppkopplade genom en annan internetleverantör kommer 

alltjämt att fortskrida.  

Antag istället att förhållandena följer andra punktens exempel. Hur förhåller sig 

möjligheten till vitesförbud då? Kan vitesföreläggande enligt svensk rätt och av svensk 

domstol åläggas en utländsk internetleverantör att stänga ned denna uppkoppling? Det blir 

här en fråga om internationell privaträtt, nämligen om lagval och domsrätt.  
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I enlighet med regleringen kring domstols behörighet måste talan väckas där svaranden har 

hemvist/styrelsesäte. Styrelsens säte lär sällan ligga i Sverige när internetleverantörer 

tillhandahåller uppkoppling till en tjänst i ett tredje land. Mer troligt är att styrelsens säte då 

ligger i landet i fråga, vilket innebär att svensk domstol troligen inte kommer vara behörig. 

Talan kommer således behöva väckas i det tredje landet. 

Vad gäller lagvalsfrågan måste enligt Rom II-förordningen förpliktelsen först och främst 

grunda sig i en skadeståndsgrundande händelse. Den skadeståndsgrundande händelsen är i 

uppsatsens exempel intrånget i upphovsrätten. Förpliktelsen är således att, vid vite, 

upphöra med intrången. Skadan måste anses uppkomma i Sverige för att svensk lag ska 

vara tillämplig, förutsatt att det inte framkommer av omständigheterna att den 

skadeståndsgrundande händelsen har uppenbart närmre anknytning till Sverige. När detta 

kan tänkas inträffa är svårare att definiera. Vid exempelvis fildelningsfall sträcker sig ofta 

intrången över landets gränser och även rättighetshavare kan vara multinationella företag, 

exempelvis film- och skivbolag. Skadan i upphovsrätten torde vara det förringade värdet 

som intrånget leder till. Bedömningen av om svensk lag blir tillämplig behöver göras i varje 

enskilt fall, med alla omständigheter i fallet för handen. Omständigheter som vid en sådan 

bedömning kan tänkas vara av vikt är exempelvis om rättighetshavaren är svensk, om 

tjänsten genom vilken intrång skett riktar sig till svenska användare, om tjänsten är en 

näringsverksamhet med säte i Sverige eller liknande.  

Detta torde i praktiken innebära att ett föreläggande om sådant vitesförbud enligt svensk 

rätt tekniskt sett bör vara lagenligt om talan väcks vid behörig domstol och svensk lag 

bedöms vara tillämplig enligt nämnda lagvalsregler. Föreläggandet behöver då följa 

förutsättningarna för vitesförbud vilka redogjorts för i uppsatsen, och torde inte strida mot 

varken artikel 15 i e-handelsdirektivet eller censurförbudet, såvida inte tjänsten är 

grundlagsskyddad.  

Innebörden av detta torde emellertid vara att det är förhållandevist svårt att väcka talan 

mot en internetleverantör som är belägen i tredje land. Om talan ska väckas i Sverige måste 

svensk domsrätt föreligga. Rättighetshavaren måste oavsett domsrätt påvisa åtminstone att 

svensk lag är tillämplig.  

Här är det av vikt att återkoppla till de olika parterna vid upphovsrättsintrång. Antag istället 

att tjänsten är uppkopplad till internet genom ett tredje land, men att ansvarig för tjänsten 

har hemvist i Sverige. Istället för att då väcka talan mot internetleverantören, som är 
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belägen i ett tredje land, kan rättighetshavaren väcka talan mot den ansvarige för tjänsten. 

De övriga förutsättningarna för vitesförbud måste emellertid även här vara uppfyllda. 

Noteras bör att även i ett sådant här fall måste svensk lag bedömas vara tillämplig för att ett 

föreläggande om vitesförbud ska vara möjligt. Skillnaden mellan att väcka talan mot 

ansvarige bakom tjänsten och internetleverantören måste därför anses vara liten. En 

grundlagsskyddad tjänst kan vara svår att stänga ned på grund av censurförbudet men 

ansvarige bakom tjänsten må då likväl ställas till svars för innehållet som tillgängliggörs 

genom tjänsten.   
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6 Slutsats 

Det måste anses utrett att ett föreläggande om vitesförbud mot en mellanhand att sluta 

tillhandahålla uppkoppling till en tjänst, åtminstone när tjänsten är uppkopplad från 

Sverige, generellt sett inte strider mot censurförbudet eller EU-rätt. Om tjänsten erhållit 

utgivningsbevis eller anmälts genom databasanmälan kan föreläggande möjligen tänkas 

strida mot censurförbudet om tjänsten i sin helhet stängs ned, men fildelningstjänster torde 

ytterst sällan inneha ett sådant skydd. Mindre sociala nätverk må ha större chans att erhålla 

ett sådant skydd.  

Det måste även anses utrett att det kan finnas mindre trängande åtgärder än en 

nedstängning av tjänsten men att en bedömning om vilken åtgärd som i sådana fall är rimlig 

måste göras i varje enskilt fall. 

Klart måste anses vara att rättighetshavares möjlighet till att helt och hållet hindra intrång 

när den upphovsrättskränkande tjänsten är uppkopplad till internet genom ett tredje land 

blir klart försämrad jämfört med ett helt och hållet inhemskt förhållande. Det finns 

emellertid inget som tyder på att det faktum att en tjänst är uppkopplad från ett tredje land 

hindrar ett åläggande för en internetleverantör att neka tillträde till tjänsten för sina kunder. 

Om tjänsten används av en ansenlig del av användarna kan emellertid föreläggandet anses 

trängande för internetleverantören, varför en proportionalitetsbedömning behöver göras i 

varje enskilt fall. Ett föreläggande om vitesförbud med sådan effekt torde i vilket fall inte 

strida mot censurförbudet och inte heller artikel 15 i e-handelsdirektivet. Då enbart 

internetleverantörens kunder hindras från intrång kommer inte intrången helt och hållet att 

upphöra. 

Det torde dock vara svårt att med hjälp av svensk rätt väcka talan mot en mellanhand som 

är belägen i ett tredje land, då svensk lag måste bedömas bli tillämplig enligt gällande 

lagvalsregler. Skadan måste anses uppkomma i Sverige eller ha uppenbart närmre 

anknytning till Sverige än till annat land, vilket kan vara svårt att påvisa. En nedstängning 

av internetuppkopplingen för en tjänst som är belägen i tredje land blir således svår, vilket 

leder till att intrång förmodligen inte helt och hållet kan hindras i sådana fall.  

Det finns även en viss möjlighet att väcka talan mot annan än enbart internetleverantören. 

Den part som då bör väckas talan mot för att nå ett så effektivt resultat som möjligt vore 

den ansvarige bakom tjänsten.  
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