
 
 

ERROR 404: Domstolen kan 
inte finna lösningen du sökte 

Termin 9, HT 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Tobias Indén 

Kan internetleverantörer föreläggas att blockera 
fildelningstjänster? 

Johannes Hammar 



2 
 

Innehållsförteckning  
1	 Introduktion till ämnet ........................................................................................................... 4	

1.1	 Inledning ......................................................................................................................... 4	
1.2	 Syfte ................................................................................................................................ 5	
1.3	 Metod, material och disposition ..................................................................................... 6	

2	 Rättsligt skydd för immateriella rättigheter ...................................................................... 12	
2.1	 Det internationella skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna .......... 12	

2.1.1	 Bernkonventionen ............................................................................................ 12	
2.1.2	 Romkonventionen och Fonogramkonventionen .............................................. 12	
2.1.3	 WIPO-fördragen ............................................................................................... 13	
2.1.4	 TRIPS-avtalet ................................................................................................... 14	
2.1.5	 Sammanfattning av Sveriges internationella åtaganden ................................... 16	

2.2	 Det EU-rättsliga skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna .............. 17	
2.2.1	 E-handelsdirektivet ........................................................................................... 18	
2.2.2	 Infosoc-direktivet ............................................................................................. 21	
2.2.3	 IPRED-direktivet .............................................................................................. 22	
2.2.4	 Rättspraxis från EU-domstolen ........................................................................ 24	

2.2.4.1	 ”SABAM v. Scarlet” ....................................................................... 24	
2.2.4.2	 ”UPC Telekabel” ............................................................................. 25	

2.2.5	 Sammanfattning av EU-rätten beträffande blockering av hemsidor ................ 28	
2.3	 Det svenska skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna ..................... 30	

2.3.1	 Upphovsrättslagen ............................................................................................ 30	
2.3.1.1	 Upphovsrätten ................................................................................. 30	
2.3.1.2	 Närstående rättigheter ..................................................................... 31	
2.3.1.3	 Intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna ................. 32	

2.3.2	 E-handelslagen ................................................................................................. 33	
2.3.3	 ”Black Internet-målet” ..................................................................................... 34	
2.3.4	 ”B2 Bredband-målet” ....................................................................................... 35	
2.3.5	 Sammanfattning av svensk rätt beträffande blockering av hemsidor ............... 36	

2.4	 Sammanfattande kommentar om skydd för immateriella rättigheter ........................... 37	

3	 Blockering av hemsidor i Tyskland och Finland ............................................................... 39	
3.1	 Internetleverantörens ansvar vid upphovsrättsintrång i Tyskland ................................ 39	

3.1.1	 Rättslig reglering i Tyskland ............................................................................ 39	
3.1.2	 Rättspraxis från Tyskland ................................................................................. 40	



3 
 

3.2	 Internetleverantörens ansvar vid upphovsrättsintrång i Finland .................................. 41	
3.2.1	 Rättslig reglering i Finland ............................................................................... 42	
3.2.2	 Rättspraxis från Finland ................................................................................... 43	

3.3	 Sammanfattning av skyddet för upphovsrätt i tysk och finsk rätt ................................ 44	

4	 Analys ..................................................................................................................................... 46	
4.1	 Möjligheten att blockera hemsidor i Sverige ............................................................... 46	

4.1.1	 Är den svenska upphovsrättsregleringen förenlig med Sveriges 
internationella överenskommelser? ................................................................ 46	

4.1.2	 Strider den svenska upphovsrättsregleringen mot EU-rätten? ......................... 48	
4.2	 Import av lagstiftning på den inre marknaden – Tyskland och Finland ....................... 53	

4.2.1	 Den tyska rättsmodellen för förelägganden mot mellanhänder ........................ 54	
4.2.2	 Den finska rättsmodellen för förelägganden mot mellanhänder ...................... 54	
4.2.3	 Plocka russinen ur kakan .................................................................................. 55	

4.3	 Avslutande diskussion .................................................................................................. 56	

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 61	
 
  



4 
 

1 Introduktion till ämnet 
 
1.1 Inledning 
Stockholms tingsrätt avkunnande i november 2015 dom i ett mål mellan internetleverantören 

B2 Bredband och ett antal skiv- och filmbolag.1 Skiv- och filmbolagen, som är innehavare  

av immateriella rättigheter (rättighetsinnehavare), hade yrkat att domstolen skulle  

förelägga B2 Bredband att hindra sina kunder från att ta del av skiv- och  

filmbolagens immaterialrättsligt skyddade verk via fildelningshemsidan2 The Pirate Bay och 

streaminghemsidan3 Swefilmer, genom att blockera IP-adresser4 och domäner5 knutna till de 

två hemsidorna. B2 Bredband skulle enligt skiv- och filmbolagen medverka till 

upphovsrättsintrång genom att tillhandahålla internetuppkoppling till sina kunder. Frågan som 

tingsrätten hade att besvara var således om förelägganden kunde riktas mot en 

internetleverantör vars tjänst utnyttjades av tredje part för att begå intrång i upphovsrätten och 

de närstående rättigheterna. Skiv- och filmbolagen hade bland annat hävdat att EU-rätten tillät 

sådana förelägganden, och att EU-rätten hade företräde framför svensk rätt. Tingsrätten gjorde 

bedömningen att möjligheten till ett sådant föreläggande saknades i svensk rätt, och avslog 

skiv- och filmbolagens yrkande. Tingsrättens dom har dock kommit att bli överklagad, och 

Patent- och marknadsöverdomstolen förväntas meddela dom i slutet av januari 2017.6  

 

Skiv- och filmbolagen hade inte helt fel i sina påståenden, EU-rätten har företräde framför 

svensk rätt, och att internetleverantörer föreläggs att blockera hemsidor är tämligen vanligt i 

flera andra medlemsstater inom Europeiska Unionen (EU). I och med att tingsrättens dom inte 

är prejudicerande så får rättsläget anses vara oklart i avvaktan på avgörande från Patent- och 

                                                
1 Se Stockholms tingsrätt, dom 2015-11-27 i mål T 15142-14. 
2 En fildelningshemsida är en hemsida på cyberspace där immaterialrättsligt skyddade verk tillgängliggörs för 

allmänheten, ofta utan tillstånd av rättighetsinnehavaren. En individ som använder fildelningshemsidans 
tjänster kan därigenom skapa egna varaktiga kopior av immaterialrättsligt skyddade verk. Via 
fildelningshemsidor kan skyddade verk både tillgängliggöras (laddas upp) och mångfaldigas (laddas ned).  

3 En streaminghemsida är en hemsida på cyberspace där immaterialrättsligt skyddade verk tillgängliggörs för 
allmänheten, ofta utan tillstånd av rättighetsinnehavaren. En individ som använder streaminghemsidans 
tjänster kan tillfälligt ta del av immaterialrättsligt skyddade verk. Användning av streaminghemsidans 
tjänster skapar ingen varaktig kopia av det skyddade verket. 

4 Begreppet IP-adress är en förkortning av den engelska termen internet protocol address. IP-adresser används 
för att identifiera specifika datorer i ett nätverk, så att digital information som skickas genom ett datanätverk 
tas emot av rätt dator. Utan IP-adresser kan inte datorer kommunicera med varandra. IP-adresser består 
enbart av siffror och kan se ut såhär: 130.239.1.90. 

5 Domäner är namn på hemsidor och används för att identifiera specifika hemsidor, utan att behöva använda 
IP-adresser. Genom att skriva in domänen [www.umu.se] i en webbläsare kopplas nätverkstrafiken via en 
DNS-server (Domain Name System) till IP-adressen 130.239.1.90. Användaren får då åtkomst till Umeå 
Universitets hemsida. 

6 Se Svea hovrätt, beslut 2016-02-24 i mål T 11706-15. 
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marknadsöverdomstolen. Med anledning av det oklara rättsläget, samt att upphovsrätten och 

de närstående rättigheterna åtnjuter ett starkt rättsligt skydd genom flera internationella 

överenskommelser, genom EU-rätten och inom den svenska rätten, är det av intresse att 

utreda det rådande rättsläget i Sverige angående förelägganden riktade mot 

internetleverantörer om blockering av hemsidor för att hindra intrång i upphovsrätten och de 

närstående rättigheterna. Vilka internationella åtaganden har Sverige att förhålla sig till? 

Vilket ansvar har internetleverantörer vid upphovsrättsintrång enligt EU-rätten? Hur regleras 

motsvarade situation i Tyskland och Finland som är bundna till samma internationella 

konventioner och EU-rättsliga bestämmelser som Sverige?  

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda det rådande rättsläget i Sverige och dess 

förenlighet med internationell rätt och EU-rätt, beträffande förelägganden riktade mot 

internetleverantörer, där en internetleverantör föreläggs att för sina kunder blockera hemsidor 

där material skyddat av upphovsrätten och de närstående rättigheterna på ett otillåtet sätt 

tillgängliggörs.  

 

Det övergripande syftet är vidare att diskutera om de tyska och finska regleringarna kring 

blockering av hemsidor erbjuder rättsliga verktyg, som kan implementeras i svensk rätt för att 

utveckla det svenska rättsläget, beträffande blockering av hemsidor som möjliggör intrång i 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna.  

 

För att möjliggöra en granskning enligt det övergripande syftet, har uppsatsen två delsyften:  

 

1. Det första delsyftet är att utifrån internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt, utreda det 

rådande rättsläget vad gäller möjligheten att förelägga internetleverantörer att blockera 

hemsidor som möjliggör upphovsrättsintrång.  

 

2. Det andra delsyftet är att redogöra för hur Tyskland och Finland valt att reglera 

möjligheten att ålägga internetleverantörer att blockera hemsidor, då de båda länderna 

är bundna av samma internationella och EU-rättsliga åtaganden som Sverige 

beträffande upphovsrätten och de närstående rättigheterna.  
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1.3 Metod, material och disposition  
Det svenska rättsläget beträffande möjligheten att förelägga internetleverantörer att blockera 

fildelningshemsidor är i dagsläget oklart. Det övergripande syftet med uppsatsen är därför att 

utreda och utveckla det rådande rättsläget i Sverige, med beaktande av internationell rätt, 

EU-rätt samt de tyska och finska regleringarna på området. Av den anledningen analyseras 

svenska domar från lägre rättsinstanser, och den tyska och finska regleringen för 

åstadkommande av blockering av hemsidor granskas.7 Tillvägagångssättet påminner närmast 

om en rättsanalytisk metod, då avsikten med uppsatsen inte enbart är att redogöra för det 

rådande rättsläget, utan även att analysera och utveckla det rådande rättsläget i Sverige, med 

beaktande av den tyska och finska regleringen av blockering av hemsidor.8 Förhoppningen är 

att på så vis generera nya förslag och infallsvinklar på rätten inför framtiden, då blockering av 

hemsidor blir aktuellt i Sverige.9 I arbetet med uppsatsen har rättsligt material, såsom domar 

och lagstiftning, beaktats fram till och med den 12 december 2016.  

 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. I det första kapitlet inleds uppsatsen med en övergripande 

problembeskrivning och introduktion till uppsatsens valda område – blockering av hemsidor – 

samt en beskrivning av det metodologiska tillvägagångssätt som använts i arbetet med 

uppsatsen. 

 

I det andra kapitlet återfinns uppsatsens första delsyfte, vilken består av en rättsutredning för 

att utreda och fastställa det rådande rättsläget i Sverige, beträffande förelägganden riktade mot 

internetleverantörer med krav om blockering av hemsidor, utifrån internationell rätt, EU-rätt 

och svensk rätt. Förelägganden riktade mot en internetleverantör, med krav om blockering av 

hemsidor, kan aktualiseras i samband med att intrång i upphovsrätten eller de närstående 

rättigheterna sker via internet. Rättsutredningen tar därför sin utgångspunkt i den 

upphovsrättsliga lagstiftningen, då de grundläggande förutsättningarna för när en hemsida kan 

blockeras återfinns där.  

 

Då både upphovsrätten och cyberspace10 är av gränsöverskridande karaktär är det nödvändigt 

att utreda den internationella regleringen på området i syfte att förstå hur den svenska rätten 

                                                
7 De svenska domar som analyseras i uppsatsen är från Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt.  
8 Jfr Sandgren, 2016, s. 724–727. 
9 Jfr det latinska uttrycket de lege ferenda. Se Sandgren, 2007a, s. 458–459.  
10 Cyberspace är en digital miljö där kommunikation sker över datanätverk, och innefattar bland annat internet, 

det mörka nätet och interna nätverk. Se Ryan, 2014, s. 118–121. 
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påverkas av internationell rätt. I avsnitt 2.1 redogörs därför för den upphovsrättsliga 

regleringen i internationell rätt. De centrala bestämmelserna i de internationella konventioner 

och fördrag på upphovsrättens område som Sverige, och i vissa fall EU,  

har ratificerat och anslutit sig till utreds summariskt. De relevanta delarna av 

Bernkonventionen11 , Romkonventionen12 , Fonogramkonventionen13 , TRIPS-avtalet14  och 

WIPO-fördragen15 återges främst i syfte att påvisa en historisk strävan att nå ett enhetligt 

internationellt rättsligt skydd för upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Doktrin har 

använts som komplement till konventions- och fördragstexterna för att tydliggöra den 

tolkning och innebörd av bestämmelserna som det råder konsensus kring.  

 

EU-rätten är central för uppsatsen, vilket har sin grund i det svenska medlemskapet i EU  

och EU-rättens företräde framför svensk rätt.16 Stora delar av den svenska regleringen  

av upphovsrätten påverkas av EU-rätten. I avsnitt 2.2 redogörs därför för de  

bestämmelser i EU-rätten som har relevans för blockering av hemsidor. I 

E-handelsdirektivet17, Infosoc-direktivet18 och IPRED-direktivet19 återfinns de EU-rättsliga 

bestämmelserna som reglerar upphovsrätten, de närstående rättigheterna, samt skyldigheter 

och rättigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster. Direktivens bestämmelser 

påverkar också möjligheten att förelägga internetleverantörer att blockera hemsidor. 

Direktiven är inte direkt tillämpliga i nationell rätt, men ska implementeras av 

medlemsstaterna på ett sådant sätt att den nationella lagstiftningen stämmer överens med 

EU-rätten, så att syftet med direktiven uppnås samtidigt som hänsyn kan tas till den nationella 

rättstraditionen.20 Nationella domstolar har en skyldighet att beakta direktivens syfte genom 

så kallad direktivkonform tolkning, även efter det att direktiven implementerats i den 

                                                
11 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979) 

(Bernkonventionen). 
12 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 

Organisations. Done at Rome on October 26, 1961 (Romkonventionen). 
13 Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their 

Phonograms of October 29, 1971 (Fonogramkonventionen). 
14 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet). 
15 WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), tillsammans 

benämnda som WIPO-fördragen. 
16 Regeringskonferensens slutakt (2007/C 306/02), förklaring nr 17; Hettne och Otken Eriksson, 2011,  

s. 173–175; Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 100.  
17 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 (E-handelsdirektivet). 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 

av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet). 
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter (IPRED-direktivet). 
20 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 178–179. 
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nationella lagstiftningen.21 Det är med hänsyn till den svenska implementeringen av de 

aktuella direktiven därför intressant för uppsatsen att redogöra för de EU-rättsliga 

bestämmelser som ligger till grund för det rådande svenska rättsläget. Doktrin används i syfte 

att tydliggöra innebörden och tolkningen av artiklarna i direktiven och fördragen. Domar från 

Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) fyller också en viktig funktion för hur Sverige 

ska tolka EU-rätten när det gäller blockering av hemsidor.22 EU-domstolen tar vid tolkning av 

en EU-rättslig bestämmelse inte enbart hänsyn till den språkliga innebörden, utan ser även till 

sammanhanget och ändamålet med bestämmelsen.23 Domar från EU-domstolen ger således 

inte enbart svar på hur en rättslig fråga ska avgöras i sak, utan är även vägledande för hur de 

EU-rättsliga bestämmelserna ska tolkas utifrån deras övergripande syfte och innebörden av 

språkliga begrepp kan tydliggöras. De domar som refereras till i uppsatsen har valts ut på 

grund av deras relevans för ämnet, och de visar även den utveckling av ställningstaganden 

som EU-domstolen gjort angående förelägganden gentemot internetleverantörer vid 

upphovsrättsintrång. Rättsutredningen i avsnitt 2.2 görs inte enbart för att visa på den 

EU-rättsliga regleringen av förelägganden mot internetleverantörer om blockering av 

hemsidor, utan även för att påvisa de övergripande ändamålen med de EU-rättsliga 

bestämmelserna som Sverige har att ta hänsyn till vid tillämpningen av EU-rätten. Med 

anledning härav blir den svenska rättens förenlighet med EU-rätten både möjlig och 

nödvändig att diskutera i uppsatsen.24 

 

I avsnitt 2.3 utreds den svenska rättsliga regleringen av upphovsrätten och de närstående 

rättigheterna, samt de tillgängliga rättsliga åtgärderna vid intrång i upphovsrätten eller de 

närstående rättigheterna. Två svenska domstolsavgöranden beträffande förelägganden  

mot internetleverantörer och blockering av hemsidor refereras, ”Black Internet-målet” från 

2009 och ”B2 Bredband-målet” som i skrivande stund prövas av  

Patent- och marknadsöverdomstolen.25 Patent- och marknadsöverdomstolen informerade vid 

kontakt den 12 december 2016 att deras avgörande i B2 Bredband-målet kommer att 

                                                
21 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 188–189; Se Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 123–126. 
22 Se Reichel, 2013, s. 113.  
23 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 159; Reichel, 2013, s. 122–123. 
24 Jfr Reichel, 2013, s. 123–125. 
25 I och med införande av lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar har rättsordningen för bland annat 

upphovsrättsliga mål ändrats i Sverige. Tingsrättens dom i B2 Bredband-målet överklagades till Svea hovrätt, 
men i och med att Patent- och marknadsöverdomstolen infördes den 1 september 2016 lämnade därför 
Svea hovrätt över B2 Bredband-målet till Patent- och marknadsöverdomstolen. Vissa särskilt viktiga fall för 
rättsbildningen kan därefter överklagas till Högsta domstolen, enligt 1 kap. 3 § st. 3 lagen om patent- och 
marknadsdomstolar. 
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meddelas 31 januari 2017. Anledningen till varför dessa domar tas upp från lägre 

rättsinstanser är att frågan om blockering av hemsidor ännu inte avgjorts av Patent- och 

marknadsöverdomstolen eller Högsta domstolen. Tingsrättens avgöranden är förvisso inte 

prejudicerande, men i kombination med hovrättens avgörande beträffande det interimistiska 

beslutet i Black Internet-målet visar de båda domarna på den rättsliga komplexitet som för 

närvarande råder när det gäller möjligheten att blockera en hemsida utifrån svensk rätt. 

Avgörandena i de båda domarna öppnar även för möjligheten att diskutera den svenska 

rättens förenlighet med EU-rätten. De svenska inhemska rättskällorna, vilka består av lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin har använts i syfte att fastställa det rådande rättsläget i 

Sverige beträffande förelägganden riktade mot internetleverantörer om blockering av 

hemsidor.26 Även EU-rättsliga bestämmelser är att betrakta som rättskällor inom den svenska 

rätten, men hänsyn till dem tas istället i avsnitt 2.2. 

 

I det tredje kapitlet återfinns uppsatsens andra delsyfte, vilket består av en redogörelse för hur 

Tyskland och Finland valt att hantera problematiken kring blockering av hemsidor. De båda 

länderna har valts ut på grund av att de är medlemmar i EU, och således i grunden är bundna 

av samma EU-rättsliga bestämmelser som Sverige beträffande blockering av hemsidor. De 

båda länderna är dessutom anslutna till samma internationella överenskommelser som Sverige 

beträffande skyddet för immateriella rättigheter. 27  Granskningen av Finlands reglering 

beträffande blockering av hemsidor underlättas av att den finska rättstraditionen har många 

likheter med den svenska rättstraditionen.28 Trots dessa likheter, så har både Tysklands och 

Finlands rättsliga angreppssätt när det gäller att blockera fildelningshemsidor tagit en annan 

utveckling än i Sverige. Den bakomliggande tanken med kapitel 3 är således att undersöka om 

Tysklands och/eller Finlands angreppssätt, när det gäller blockering av hemsidor, kan ligga 

till grund för utvecklingen av den svenska rätten vid de tillfällen då det blir aktuellt att 

blockera en hemsida med stöd i svensk rätt.  

 

Den tyska rätten har i avsnitt 3.1 utretts med stöd av en engelsk översättning av den tyska 

civilbalken samt doktrin. Övrig tysk lagstiftning har översatts till engelska med hjälp av  

                                                
26 Se Sandgren, 2007b, s. 37.  
27 En förteckning över Tysklands och Finlands samtliga immaterialrättsliga internationella åtaganden återfinns, 

tillsammans med sammanställningar av de båda ländernas nationella lagstiftning, i den internationella 
rättsdatabasen WIPO Lex. 

28 Danelius, 2016, s. 11–12. 
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ett digitalt automatiskt översättningsverktyg. 29  Vissa språkliga nyanser av den tyska 

lagstiftningen kan därför ha gått förlorade i rättsutredningen. Inledningsvis redogörs för den 

tyska lagstiftningen, därefter återges det resonemang som fördes av den tyska Högsta 

domstolen när två mål avgjordes 2015 som behandlade förelägganden om blockering av 

hemsidor riktade mot internetleverantörer. Det resonemang som domstolen förde återges, med 

hänsyn till språkförbistringar, utifrån referat i doktrin på engelska. Rättsfallen är relativt 

nyligen avgjorda och har inte resulterat i några nya domar i Tyskland, men får betraktas som 

prejudicerande inom tysk rätt då de avgjordes av högsta instans.  

 

Den finska rätten i avsnitt 3.2 har inte genererat i några större språkliga svårigheter, då det 

finns en officiell svensk översättning av lagstiftningen i Finland.30 I uppsatsen redogörs även 

för det resonemang som den finska hovrätten förde i samband med att en internetleverantör 

tvingades att blockera en fildelningshemsida, dock utifrån referat i doktrin på engelska. 

Rättsfallet har valts då det var ett av de första rättsfallen som prövades av domstolen i 

Finland, och det har fått en vägledande funktion inom finsk rätt. Likaså har doktrin använts i 

syfte att förtydliga innebörden och förståelsen för det finska synsättet när det gäller 

blockering av hemsidor.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel återfinns en avslutande analys där uppsatsens kärnfrågor 

diskuteras. Inledningsvis diskuteras i avsnitt 4.1 den svenska rättens förenlighet med 

internationell rätt och EU-rätten när det gäller blockering av hemsidor vid 

upphovsrättsintrång. Därefter diskuteras i avsnitt 4.2 den tyska och finska regleringen av 

upphovsrätten, de närstående rättigheterna och blockering av hemsidor i förhållande till det 

svenska rådande rättsläget i samma fråga. Avsnittet är i viss mån komparativt och de finska 

och tyska systemen för att hantera blockering av hemsidor i samband med 

upphovsrättsintrång jämförs med varandra för att urskilja svagheter och styrkor, vilka Sverige 

kan ta lärdom av. I uppsatsen används inte en komparativ metod per se, då ett komparativt 

arbete kräver en analys av mer än bara regleringen av ett juridiskt problem och hänsyn måste 

bland annat tas till varje lands rättstradition. Med utgångspunkt i de internationella och 

EU-rättsliga åtaganden som Sverige, Tyskland och Finland har gemensamt presenteras enbart 

några enklare principer från Tyskland och Finland kring blockering av hemsidor genom 
                                                
29 I den internationella rättsdatabasen WIPO Lex publiceras bland annat nationell upphovsrättslagstiftning, och 

ett digitalt automatiskt översättningsverktyg är inkorporerat på webbsidan för att underlätta referensarbete. 
30 Mycket av den finska lagstiftningen publiceras översatt till svenska via rättsdatabasen Finlex.fi, men domar 

och avgöranden från de finska underrätterna återfinns sällan i översatt format. 
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förelägganden mot internetleverantörer. 31  I avsnitt 4.3 avrundas uppsatsen med ett 

redogörande för rättsutredningens slutsatser, och möjliga lösningar presenteras för hur 

Sverige i framtiden kan reglera blockeringen av fildelningshemsidor.   

                                                
31 Se Valguarnera, 2013, s. 141.  
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2 Rättsligt skydd för immateriella rättigheter 
 
2.1 Det internationella skyddet för upphovsrätten och de närstående 

rättigheterna 
Immaterialrätten är av internationell karaktär, och en stor del av den svenska 

upphovsrättslagstiftningen påverkas av olika internationella överenskommelser. I avsnitt 2.1 

redogörs för de internationella åtaganden som har betydelse för hur Sverige kan hantera 

blockering av hemsidor.  

 

2.1.1 Bernkonventionen 
Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk tillkom redan år 1886 och har 

idag 172 anslutna stater, bland annat EU:s samtliga medlemsstater.32 Det är en internationell 

överenskommelse som reglerar upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. 

Bernkonventionens bestämmelser styr vad de anslutna medlemsstaterna ska skydda, och 

vilket skydd som medlemsstaterna ska erbjuda för litterära och konstnärliga verk. 33  I  

artikel 2 Bernkonventionen finns en extensiv uppräkning av olika konstnärliga och artistiska 

yttringar som ska skyddas, men grundtesen är att varje litterär, vetenskaplig eller konstnärlig 

yttring ska skyddas.34 I artikel 3 Bernkonventionen stadgas att skydd för dessa yttringar ska 

finnas för alla som är medborgare i ett konventionsanslutet land, alla som är fast bosatta i ett 

konventionsanslutet land, och för alla som först offentliggör ett verk i ett land och/eller 

samtidigt i ett icke konventionsanslutet land. I konventionstexten separeras även 

upphovsrättens ekonomiska och ideella rättigheter.35 Bernkonventionen innehåller krav på att 

de anslutna staterna ska skydda upphovsrättsskyddade verk, men saknar bestämmelser om 

vilka rättsliga åtgärder som ska kunna vidtas av upphovsrättsinnehavare. 

 

2.1.2 Romkonventionen och Fonogramkonventionen 
Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt 

radioföretag från år 1961 reglerar skyddet för de till upphovsrätten närstående rättigheterna.36 

Med närstående rättigheter i Romkonventionen avses utövande konstnärers rättigheter och 

rättigheter som tillfaller fonogramproducenter, vilket omfattar skivproducenters och 

skivbolags rättigheter, samt de rättigheter som tillfaller radio- och tv-producenter, se  

                                                
32 SÖ 1984:53; Se WIPO:s förteckning över stater anslutna till Bernkonventionen 2016-10-14. 
33 Tritton m.fl., 2014, s. 780; Se även Levin, 2011, s. 43–44.  
34 Tritton m.fl., 2014, s. 781. 
35 Tritton m.fl., 2014, s. 785–789. 
36 Tritton m.fl., 2014, s. 792–793.  
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artikel 2–3 Romkonventionen. Sverige anslöt sig till Romkonventionen år 1961 och var en av 

de drivande krafterna bakom skapandet av konventionen.37  

 

En liknande konvention är Fonogramkonventionen rörande skydd för framställare av 

fonogram mot olovlig kopiering av deras fonogram från år 1971. Fonogramkonventionen 

skyddar specifikt fonogramproducenter mot olovlig kopiering och import av kopior och 

distribution av kopior av deras fonogram, artikel 2 Fonogramkonventionen.38 Sverige är 

ansluten till konventionen sedan år 1971.39  

 

2.1.3 WIPO-fördragen 
Den internationella upphovsrättsorganisationen World Intellectual Property Organization 

(WIPO) är ett fristående FN-organ 40  som hanterar administrationen kring ett antal 

konventioner på immaterialrättens område, bland annat Bernkonventionen och 

Romkonventionen.41 Sverige har varit ansluten till WIPO sedan organisationen grundandes i 

Stockholm år 1967.42 WIPO har även utformat två egna fördrag; WCT-fördraget som reglerar 

upphovsrätten (se artikel 2 och preambeln i WCT-fördraget) och WPPT-fördraget som 

reglerar närstående rättigheter (se artikel 3.1 och preambeln i WPPT-fördraget). Sverige 

signerade båda fördragen år 1997, med de ratificerades inte förrän år 2009 och de trädde i 

kraft först år 2010.43 De båda fördragen är tätt förknippade med varandra, och får idag 

betraktas som styrande på området för den internationella regleringen av upphovsrätten och 

de närstående rättigheterna. Till skillnad från andra internationella konventioner tar dock 

WCT-fördraget och WPPT-fördraget främst sikte på rättigheterna i den digitala sfären. Av 

den anledningen utgör fördragen det som tillsammans brukar kallas The WIPO Internet 

Treaties.44  

 

WIPO-fördragen är tätt knutna till Bernkonventionen och Romkonventionen, och kräver att 

de anslutna staterna följer regleringarna i de båda konventionerna, trots att stater som är 

                                                
37 SÖ 1962:68; Levin, 2011, s. 46; Se WIPO:s förteckning över stater anslutna till Romkonventionen 

2016-10-14. 
38 Tritton m.fl., 2014, s. 793. 
39 SÖ 1973:51; Se WIPO:s förteckning över stater anslutna till Fonogramkonventionen 2016-11-10. 
40 Angående förhållandet mellan FN och WIPO, se Agreement between the United Nations and the World 

Intellectual Property Organization (FN/WIPO-avtalet). Se särskilt artikel 1 FN/WIPO-avtalet. 
41 Levin, 2011, s. 42. 
42 SÖ 1969:72; Se även Agreement Establishing the World Intellectual Property Organisation (Signed at 

Stockholm on July 14 1967). 
43 Se SÖ 2010:17 angående WCT-fördraget, och SÖ 2010:18 angående WPPT-fördraget. 
44 Seville, 2009, s. 19–23; Se Tritton m.fl., 2014, s. 800. 
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anslutna till WIPO-fördragen inte specifikt anslutit sig till Bernkonventionen eller 

Romkonventionen, se artikel 1.4 WCT-fördraget och artikel 1.1 WPPT-fördraget. Det vill 

säga, WIPO-fördragen inkorporerar Bernkonventionen och Romkonventionen för stater som 

inte redan är anslutna till någon av de båda konventionerna. 

 

WIPO-fördragen innehåller minimikrav på vilka åtgärder en ansluten stat måste vidta för att 

upprätthålla ett skydd för upphovsrätter och närstående rättigheter.45 En av de viktigaste 

regleringarna är kravet på effektiva rättsliga åtgärder för att förhindra och straffa intrång i de 

immateriella rättigheterna, se artikel 14 WCT-fördraget och artikel 23 WPPT-fördraget.  

 

2.1.4 TRIPS-avtalet 
I bilaga 1C till Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation återfinns 

TRIPS-avtalet som ett av Världshandelsorganisationens (WTO) grundande avtal. WTO är en 

attraktiv organisation för världens stater att vara medlem i då det genererar en möjlighet att 

påverka världshandeln. Sverige har varit medlem i organisationen sedan den grundades  

år 1994.46 Grunden för utvecklingen av TRIPS-avtalet var att världshandeln påverkades 

negativt av skillnader i det nationella skyddet för immateriella rättigheter. Gemensamma 

handelsanpassade skyddsnivåer för immateriella rättigheter krävdes internationellt, bland 

annat för att hindra import och export av piratkopierade varor.47 Genom att utveckla ett 

internationellt skydd för immateriella rättigheter i TRIPS-avtalet som är knutet till WTO, 

tvingas alla stater anslutna till WTO att i viss mån harmonisera sin lagstiftning, eftersom 

WTO-anslutna stater är bundna av alla WTO-avtal enligt artikel 2.2 Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade Organisation.48 

 

I artikel 9–13 TRIPS-avtalet regleras skyddet för upphovsrätten, genom att framförallt stadga 

att de materiella reglerna för skyddet av upphovsrätten i artiklarna 1–21 Bernkonventionen 

ska följas av de WTO-anslutna staterna. Men TRIPS-avtalet utvidgar skyddet till att även 

omfatta datorprogram och databaser, se särskilt artikel 10 TRIPS-avtalet. 49  Artikel 9.1 

TRIPS-avtalet undantar dock kravet om skydd för upphovsmäns ideella rättigheter vilken 

stadgas i artikel 6bis Bernkonventionen. Någon skyldighet att skydda upphovsmäns ideella 

                                                
45 Se Levin, 2011, s. 44. 
46 SÖ 1995:30, se särskilt bilaga 1C angående TRIPS-avtalet; Se Abbot, Cottier och Gurry, 2011, s. 24–25. 
47 Se Abbot, Cottier och Gurry, 2011, s. 31–34; Tritton m.fl., 2014, s. 797–799. 
48 Abbot, Cottier och Gurry, 2011, s. 23–24; Seville, 2009, s. 17; Se Helfer, 2004, s. 20–22. 
49 Jfr Abbot, Cottier och Gurry, 2011, s. 522–523. 
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rättigheter åligger alltså inte de WTO-anslutna staterna. I artikel 14 TRIPS-avtalet regleras 

skyddet för de närstående rättigheterna. Vidare stadgas explicit i artikel 14.2 TRIPS-avtalet att 

fonogramproducenter, såsom skivbolag, ska ha rätt att själva tillåta eller förbjuda direkt eller 

indirekt mångfaldigande av deras fonogram.  

 

Del III i TRIPS-avtalet innehåller specifika bestämmelser om att effektiva rättsliga åtgärder 

ska finnas tillgängliga i de WTO-anslutna staterna för att immateriella rättigheter ska kunna 

skyddas, se bland annat artikel 41 TRIPS-avtalet. För att skapa ett effektivt skydd för 

immateriella rättigheter måste därför staterna ge rättighetsinnehavare rättsliga möjligheter att 

väcka civilrättslig talan mot intrångsgörare, artikel 42 TRIPS-avtalet. De nationella 

domstolarna måste även ha möjlighet att utfärda förelägganden om förbud mot intrångsgörare, 

artikel 44.1 TRIPS-avtalet. Däremot är inte de nationella domstolarna skyldiga att utfärda ett 

föreläggande om förbud mot en person som inte var medveten om, eller saknade skäl att 

misstänka, att denne beställt och/eller förvärvat någonting som kunde utgöra ett intrång i en 

immateriell rättighet. Bestämmelsen tar främst sikte på köp av fysiska piratkopior av 

någonting, men visar på en generell ambivalens kring huruvida det krävs att ett subjektivt 

rekvisit är uppfyllt för att rättsliga åtgärder ska kunna riktas mot en presumtiv 

intrångsgörare.50 Med andra ord finns det stöd i TRIPS-avtalet för att ett föreläggande om 

förbud kan utfärdas på grund av intrång som begåtts med uppsåt, och i vissa fall kan 

förelägganden även utfärdas mot bakgrund av intrång som begåtts utan uppsåt.51  

 

TRIPS-avtalet innehåller även en möjlighet för de anslutna staterna att väcka talan mot 

varandra i de fall en stat misstänker att en annan stat inte uppfyller sina åtaganden enligt 

TRIPS-avtalet, artikel 64 TRIPS-avtalet.52 Möjligheten att hållas ansvarig av en annan 

ansluten stat och av WTO är ett starkt incitament för de TRIPS-anslutna staterna att 

upprätthålla skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna. I synnerhet när en 

sådan talan från en annan stat i värsta fall kan resultera i handelssanktioner från WTO:s  

164 medlemsstater.53 

 
                                                
50 Malbon, Lawson och Davison, 2014, s. 650–651. 
51 Jfr Tritton m.fl., 2014, s. 1820. 
52 Seville, 2009, s. 17 och s. 404–405. 
53 Det bör nämnas att handelssanktioner är extrema åtgärder och det finns flera andra åtgärder som ska vidtas 

innan WTO beslutar om handelssanktioner. Dokumentet ”Understanding on Rules and Procedures Governing 
the Settlement of Disputes”, som utformades under förhandlingsrundan som skapade både WTO och 
TRIPS-avtalet, innehåller de regler som styr möjligheten att väcka talan och utfärda sanktioner mellan de 
WTO-anslutna staterna. Se Taubman, 2011, s. 140–141. 
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2.1.5 Sammanfattning av Sveriges internationella åtaganden 
Sverige har under de senaste 150 åren ratificerat ett antal internationella överenskommelser, 

som syftar till att skydda upphovsrättsinnehavare och innehavare av närstående rättigheter. 

Vidare var Sverige bland annat värd för konferensen där Konventionen om upprättande  

av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten undertecknades.54 Sverige har 

således varit drivande i arbetet med att grunda en av de största organisationerna som arbetar 

för att skydda immateriella rättigheter. Det är tydligt att det i Sverige och resten av världen 

finns ett samförstånd kring vikten av att skydda upphovsmän, innehavare av närstående 

rättigheter, och deras kreativa skapande genom att tillerkänna dem juridiska rättigheter. 

Gemensamt för de internationella överenskommelserna som behandlats i avsnitt 2.1 är att 

upphovsrätten och närstående rättigheter ska skyddas, men det är dock enbart de nyare 

överenskommelserna TRIPS-avtalet och WIPO-fördragen som innehåller bestämmelser om 

hur rättighetsinnehavare kan göra gällande sin rätt gentemot intrångsgörare. Enligt  

artikel 42 TRIPS-avtalet ska rättighetsinnehavare ha rätt att väcka en civilrättslig talan mot 

intrångsgörare, och enligt artikel 14.2 WCT-fördraget är de anslutna staterna skyldiga att 

erbjuda effektiva rättsliga åtgärder för att genomdriva skyddet för upphovsrätten.  

 

De internationella överenskommelserna diskuterar dock inte ansvaret för mellanhänder, 

såsom internetleverantörer, vid intrång i upphovsrätten eller de närstående rättigheterna, vilket 

innebär att det inte framgår av internationell rätt vilket ansvar internetleverantörer har för 

intrång som sker över internet. En anledning till det kan vara att de internationella 

överenskommelserna är förhållandevis gamla, och att problemen med fildelning inte 

existerade på samma sätt som efter millenniumskiftet. Det kan även ha att göra med den 

internationella karaktär som överenskommelserna har, då få stater är villiga att ratificera en 

överenskommelse med detaljrika krav på statens nationella lagstiftning. Men för att en 

internationell överenskommelse ska få genomslag krävs dock att ett flertal stater har 

ratificerat den. En allt för detaljrik internationell överenskommelse skulle således troligtvis 

ses som en inskränkning av en stats suveränitet, som i princip utgör grunden för en 

nationalstat.55 TRIPS-avtalet är den internationella överenskommelse som i detalj har störst 

möjlighet att påverka de enskilda staterna som är anslutna till WTO, då TRIPS-avtalet är ett 

obligatoriskt avtal för stater anslutna till WTO.  

                                                
54 Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization; SÖ 1969:72. 
55 Se Bring, Mahmoudi och Wrange, 2014, s. 68–69. Jfr dock med resonemanget i samma uppslag om staters 

underkastelse till vissa folkrättsliga överenskommelser. Stater kan åläggas att skydda vissa rättigheter, men 
överstatliga eller mellanstatliga organ kan inte begära kontroll över lagstiftningsförfaranden.  
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2.2 Det EU-rättsliga skyddet för upphovsrätten och de närstående 
rättigheterna 

I samband med Sveriges inträde i EU år 1995 blev EU-rätten både rättsligt bindande för 

Sverige och överordnad svensk rätt.56 EU styrs ytterst av de två EU-fördragen; Fördraget om 

Europeiska Unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF), där 

bland annat grundprincipen om den gemensamma inre marknaden återfinns. 57  Den 

gemensamma inre marknaden kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 

personer mellan EU:s medlemsstater, vilket framgår av artikel 26 FEUF.58 I strävan efter att 

uppnå en fri inre marknad verkar EU:s institutioner för att förebygga hinder av den fria 

rörligheten.59 Europaparlamentet utfärdar bland annat direktiv, som medlemsstaterna i EU ska 

förhålla sig till i samband med att respektive stat stiftar lagar. På så vis undviks en allt för stor 

diskrepans mellan medlemsstaternas respektive lagstiftning, och aktörer på den inre 

marknaden behöver inte vidta olika åtgärder beroende på vilken medlemsstat de vill etablera 

sig i.60 Utöver FEU och FEUF finns ett tredje styrande dokument för EU, Europeiska 

Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). EU-stadgan innehåller ett 

antal grundläggande rättigheter som varje unionsmedborgare ska tillförsäkras, bland annat 

rätten till liv (artikel 2 EU-stadgan) och förbudet mot tortyr (artikel 4 EU-stadgan), men även 

respekten för privatliv och kommunikationer (artikel 7 EU-stadgan) och näringsfriheten 

(artikel 16 EU-stadgan) tillerkänns EU-medborgarna. I artikel 17 EU-stadgan föreskrivs rätten 

till egendom, och varje EU-medborgare tillskrivs rätten att äga, nyttja och förfoga lagligt 

överkommen egendom. Artikel 17.2 EU-stadgan utvecklar rätten till egendom genom att 

fastslå att immateriell egendom också ska vara skyddad. Immateriella rättigheter har generellt 

sett stor rörlighet över gränser, och de EU-rättsliga bestämmelserna vad gäller immateriella 

rättigheter har harmoniserats på den inre marknaden i form av direktiv som ska 

implementeras i medlemsstaternas nationella rätt.61 Att direktiven implementeras i nationell 

rätt innebär också att de inhemska implementeringarna fortsatt ska tolkas utifrån EU-rätten, 

genom så kallad direktivkonform tolkning.62 Det är EU-domstolen som i slutändan fastställer 

                                                
56 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 100; Jfr Moussis, 2013, s. 43. 
57 Se Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 47; Jfr Moussis, 2013, s. 33.  
58 Moussis, 2013, s. 116. 
59 Moussis, 2013, s. 121–122. 
60 Se Moussis, 2013, s. 478. 
61 Seville, 2009, s. 1, s. 23 och s. 27. 
62 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 123–126; Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 188.  
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tolkningen av de EU-rättsliga bestämmelserna och som garanterar att EU-rätten tolkas unisont 

på den inre marknaden.63  

 

I avsnitt 2.2 redogörs för tre EU-direktiv och rättspraxis från EU-domstolen, vilka alla har 

påverkat och fortsätter att påverka den svenska rättsutvecklingen på upphovsrättsområdet 

samt möjligheten att blockera hemsidor.  

 

2.2.1 E-handelsdirektivet 
Syftet med E-handelsdirektivet är att bidra till att den fria rörligheten för 

informationssamhällets tjänster ska säkerställas och fungera väl på den inre marknaden 

mellan EU:s medlemsstater, artikel 1.1 E-handelsdirektivet.64 E-handelsdirektivet är således 

ett av de direktiv som används för att kontrollera e-handel på EU:s inre marknad. Begreppet 

informationssamhällets tjänster definierades som EU-rättsligt begrepp redan innan 

E-handelsdirektivet trädde i kraft den 8 juni år 2000, i ett tilläggsdirektiv till direktivet om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, vilka båda numera är 

upphävda.65 Samma definition av begreppet används dock fortfarande i det nya direktivet om 

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster, som år 2015 ersatte de två äldre direktiven, och har fortsatt 

samma betydelse i E-handelsdirektivet.66 I artikel 1.1 b direktiv 2015/1535/EU definieras 

”informationssamhällets tjänster” som:  

 

”[…] tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på 

elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.” 

 

E-handelsdirektivet skapar således en gemensam ram för gränsöverskridande tjänster knutna 

till informationssamhället. Harmoniserade regler för avtal som ingås genom digital 

kommunikation infördes därför i artikel 9–11 E-handelsdirektivet, vilket är ett sätt att 

underlätta för gränsöverskridande e-handel på internet. Vissa av informationssamhällets 

tjänsteleverantörer betraktas som mellanhänder vid informationsöverföringar på internet, 

                                                
63 Moussis, 2013, s. 70–71. 
64 Grunden för E-handelsdirektivet var att underlätta för tjänster anknyta till informationssamhället på den inre 

marknaden. Se preambeln (skäl 1) till E-handelsdirektivet. 
65 Se artikel 1.2 i det numera upphävda tilläggsdirektivet 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 

98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.  
66 Direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
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vilket bland annat knyter samman E-handelsdirektivet med Infosoc-direktivet och 

IPRED-direktivet.67 E-handelsdirektivet skyddar i vissa fall en tjänsteleverantör från ansvar 

då olaglig verksamhet bedrivs med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av 

tjänsteleverantören. 68  Bland annat är internetleverantörer att anse som leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. 69  Av artikel 12–14 E-handelsdirektivet framgår tre 

ansvarsfrihetsgrunder för mellanhänder, vilka är 1) mere conduit, 2) cachning och 3) hosting. 

 

Den första ansvarsfrihetsgrunden, mere conduit, återfinns i artikel 12.1 E-handelsdirektivet. 

På svenska kan begreppet översättas till ”vidarebefordran av information”. Bestämmelsen 

brukar tillämpas som ansvarsfrihetsgrund i samband med att ett brott begåtts över internet. 

Tillämpningsområdet för bestämmelsen illustreras här med ett exempel om fildelning:70  

 

Person A är kund hos internetleverantör X. Person A laddar ned en 

otillåten kopia av ett upphovsrättsskyddat verk genom den 

internetuppkoppling som X tillhandahåller. X kommer då inte att 

kunna hållas ansvarig för den information som passerar genom 

nätverket i de fall X inte;  

1) initierat överföringen, 

2) inte valt ut A som mottagare av den överförda informationen, och 

3) inte valt ut eller ändrat den information som överförts. 

Informationen får heller inte ha lagrats längre än nödvändigt.  

 

Den andra ansvarsfrihetsgrunden, cachning, återfinns i artikel 13.1 E-handelsdirektivet. 

Cachning innebär i korthet att information tillfälligt lagras som ett resultat av en teknisk 

process.71 Cachning sker bland annat när en internetanvändare streamar en video via internet 

genom en internetleverantörs nätverk. Videon kan då tillfälligt lagras hos en 

internetleverantör för att ge andra kunder snabbare tillgång till samma video.72 Lagringen 

utgör cachning om den sker per automatik, är mellanliggande och tillfällig, samt om lagringen 

                                                
67 Jfr Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 400; Se avsnitt 2.2.4.2 för utveckling av begreppet mellanhänder 

utifrån EU-domstolens tolkning. 
68 Tritton m.fl., 2014, s. 1796. 
69 Riordan, 2016, s. 388; Jfr Seville, 2009, s. 47. 
70 Riordan, 2016, s. 394–395. 
71 Seville, 2009, s. 48. 
72 Jfr Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 511.  
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av informationen endast görs för att effektivisera informationsöverföringen till 

andra kunder.73  

 

För att internetleverantören ska erhålla ansvarsfrihet från sådan tillfällig lagring, måste de och 

den tekniska processen uppfylla fem krav som framgår av artikel 13.1 E-handelsdirektivet:  

 

1) De får inte ändra informationen som lagras och överförs, 

2) de uppfyller kraven för tillgång av informationen, 

3) internetleverantören följer regler om uppdatering av information 

på ett sätt som är vedertaget och fastställt inom branschen,  

4) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den 

teknik som är allmänt vedertagen och som används inom 

branschen för att få fram data om hur informationen används, och  

5) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den 

information som lagrats, eller gör den oåtkomlig så snart denne 

fått kännedom om att den information som ursprungligen 

överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att 

domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska 

avlägsnas eller göras oåtkomlig. 74 

 

Den tredje och sista ansvarsfrihetsgrunden, hosting, återfinns i  

artikel 14.1 E-handelsdirektivet. Begreppet ”hosting” kan på svenska närmast översättas till 

”värdtjänster”. Värdtjänsterna utgörs av internetbaserade tjänster där en kund kan förvara 

digital information hos en tjänsteleverantör, enkelt uttryckt ”digitala minilager” eller uttryckt i  

modetermen ”molnet”.75 

 

Artikel 14 E-handelsdirektivet kan ligga till grund för ansvarsfrihet för en tjänsteleverantör i 

de fall då denne inte hade kännedom om att olaglig verksamheten bedrevs med  

hjälp av tjänsten. Exempel på olaglig verksamhet kan vara otillåten lagring och  

tillgängliggörande av immaterialrättsligt skyddade verk.76 För att undkomma ansvar krävs det 

att tjänsteleverantören var omedveten om fakta eller omständigheter beträffande förekomsten 
                                                
73 Tritton m.fl., 2014, s. 1798–1799; Riordan, 2016, s. 398–401. 
74 Se Seville, 2009, s. 48–49. 
75 Riordan, 2016, s. 401; Jfr Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 414–415. 
76 Riordan, 2016, s. 401. 
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av lagrad information bestående av otillåtet material. 77  Ett annat alternativ som kan 

aktualisera ansvarsfrihet för en tjänsteleverantör är att, så snart denne fått kännedom om att 

otillåten information lagras via dennes tjänster, utan dröjsmål avlägsnar informationen eller 

gör den oåtkomlig.78  

 

En tjänsteleverantör som tillhandahåller en av informationssamhällets tjänster, genom  

mere conduit, cachning eller hosting kan således inte bli skadeståndsskyldig eller hållas 

straffrättsligt ansvarig, om denne uppfyller kraven i artiklarna 12–14 E-handelsdirektivet.79 

Däremot kan en tjänsteleverantör påverkas av nationella domstols- eller myndighetsbeslut, 

där vissa sådana beslut kan innebära att tjänsteleverantören måste upphöra med vissa 

förfaranden eller lagring av visst material. I artikel 12.3, artikel 13.2 och artikel 14.3 

E-handelsdirektivet föreskrivs nämligen att EU:s medlemsstater får utfärda nationella 

regleringar och föreskrifter som kan tvinga leverantörer av informationssamhällets tjänster att 

ta bort visst material eller göra materialet oåtkomligt, efter beslut från domstol eller 

myndighet. I artikel 15.1 E-handelsdirektivet fastställs dock ett direkt förbud för 

medlemsstaterna att ålägga tjänsteleverantörer en övervakningsskyldighet över den 

information som lagras i, eller färdas genom tjänsteleverantörernas nätverk. Inte heller någon 

allmän skyldighet att efterforska i misstänkt olaglig verksamhet får finnas för en 

tjänsteleverantör.80 

 

2.2.2 Infosoc-direktivet 
Infosoc-direktivet härstammar från en lång diskussion om harmonisering av regleringen av 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna på den inre marknaden. Utformningen av 

direktivet tog mer är tre år.81 Bestämmelserna i Infosoc-direktivet har sin utgångspunkt i 

WIPO-fördragen, men WIPO-fördragen är inte implementerade direkt i direktivet eller 

generellt i EU-rätten.82 Infosoc-direktivet har fått sitt namn efter The information society 

vilket på svenska betyder informationssamhället. Av Infosoc-direktivets bestämmelser 

framgår hur de berörda immateriella rättigheterna ska behandlas av EU:s medlemsstater. 

Infosoc-direktivet fastställer det skydd som upphovsrättsinnehavare och innehavare av 

närstående rättigheter ska tillförsäkras på den inre marknaden och i informationssamhället,  
                                                
77 Riordan, 2016, s. 405. 
78 Riordan, 2016, s. 404–406. 
79 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 512–513. 
80 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 510; Seville, 2009, s. 49. 
81 Seville, 2009, s. 50. 
82 Se preambeln (skäl 15) till Infosoc-direktivet; Jfr Seville, 2009, s. 50. 
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se artikel 1 Infosoc-direktivet. Av artiklarna 2–3 Infosoc-direktivet framgår att upphovsmän, 

utövande konstnärer och fonogramframställare ska inneha ensamrätten att mångfaldiga, 

överföra och tillgängliggöra deras skyddade verk. Rättigheterna som stadgas i  

artiklarna 2–3 Infosoc-direktivet kan jämföras med de rättigheter som tillförsäkras kreatörer 

genom de internationella överenskommelser som omnämnts i avsnitt 2.1.83 Bestämmelserna i 

Infosoc-direktivet är emellertid mer detaljrika än de ovan nämnda internationella 

överenskommelserna, inte minst beträffande rättsliga åtgärder riktade mot mellanhänder.84 

 

Medlemsstaterna i EU ska tillförsäkra rättighetsinnehavare möjligheten att vidta rättsliga 

åtgärder mot mellanhänder som utnyttjas av tredje part för intrång i upphovsrätten eller de 

närstående rättigheterna, artikel 8.3 Infosoc-direktivet. Bestämmelsen blir intressant när den 

sätts i relation till skäl 59 i Infosoc-direktivets preambel, där det påpekas att det inom den 

digitala miljön oftast är mellanhänder som har den största och bästa möjligheten att stoppa 

intrång av tredje part i rättighetsskyddade verk.85 Enligt Infosoc-direktivet är det således 

direkt uttalat att mellanhänder, såsom leverantörer av informationssamhällets tjänster, är de 

som kan stoppa intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna. 86  Vidare ska 

medlemsstaterna, enligt artikel 8.1 Infosoc-direktivet, se till att det finns lämpliga sanktioner 

och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i de rättigheter och skyldigheter 

som regleras i direktivet.87 Sanktionerna ska också vara effektiva, proportionerliga och 

avskräckande. Frågan är dock hur långt mellanhändernas skyldighet sträcker sig för att stoppa 

intrång i immateriella rättigheter, och vad kan krävas av mellanhänderna?  

 

2.2.3 IPRED-direktivet 
IPRED-direktivets syfte är att harmonisera de åtgärder, förfaranden och sanktioner som kan 

vidtas för att skydda rättighetsinnehavare, och de rättsliga åtgärder som kan aktualiseras vid 

intrång i immateriella rättigheter, artikel 1 IPRED-direktivet. IPRED-direktivet är således inte 

exklusivt för upphovsrätten eller de närstående rättigheterna. Harmoniseringen av denna typ 

av lagstiftning inom EU innebär att alla rättighetsinnehavare inom EU ska ha samma tillgång 

till rättsliga åtgärder, oavsett i vilket land ett intrång har skett.88  

 
                                                
83 Seville, 2009, s. 50. 
84 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 397. 
85 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 507. 
86 Jämför med avsnitt 2.2.1 angående E-handelsdirektivet och leverantörer av informationssamhällets tjänster. 
87 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 506. 
88 Se preambeln (skäl 8–10) till IPRED-direktivet. 
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För att skydda de immateriella rättigheterna som omfattas av IPRED-direktivet ska 

medlemsstaterna i EU, enligt artikel 3 IPRED-direktivet, tillhandahålla effektiva, 

proportionerliga och avskräckande åtgärder, sanktioner och förfaranden. De rättsliga 

åtgärderna ska samtidigt vara rättvisa, skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma, 

och inte generera i oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Dessa rättsliga åtgärder får 

heller inte skapa hinder för lagenlig handel eller så att missbruk sker.89 

 

Enligt artikel 4 IPRED-direktivet är det rättighetsinnehavaren, oavsett om denne är den 

ursprunglige upphovsmannen, en licenstagare eller en kollektivt rättighetsförvaltande 

organisation, som får aktualisera de rättsliga åtgärderna i IPRED-direktivet. Dessa 

rättighetsinnehavare kan också begära att nationella domstolar eller myndigheter utfärdar 

interimistiska förelägganden, eventuellt förenat med vite, mot intrångsgörare eller 

mellanhänder vilka intrångsgörarna använder sig av vid intrång i immateriella rättigheter,  

artikel 9.1 a IPRED-direktivet. Syftet med ett sådant interimistiskt beslut är att snabbt stoppa 

pågående intrång i immateriella rättigheter och samtidigt förhindra fortsatt intrång under 

utredningens gång.90 

 

Enligt artikel 11 IPRED-direktivet är det också möjligt att meddela ett föreläggande om 

förbud att fortsätta intrång i en immateriell rättighet. Ett sådant förbudsföreläggande 

förutsätter dock att det fastställts att ett intrång skett i en immateriell rättighet. 91  Ett 

förbudsföreläggande innebär att en intrångsgörare eller en mellanhand kan förbjudas att 

fortsätta med intrånget.92 Om det krävs ska ett förbudsföreläggande förenas med vite, vilket 

ska ske i de fall då det föreligger en risk för att intrångsgöraren som är föremål för 

föreläggandet inte rättar sig efter beslutet.93 Artikel 11 IPRED-direktivet hänvisar till artikel 

8.3 Infosoc-direktivet, vilket är ett sätt att förstärka skyddet för rättighetsinnehavare av 

immateriella rättigheter genom att tydligt ange vilka åtgärder som kan vidtas mot 

intrångsgörare. Enligt artikel 12 IPRED-direktivet kan den som blir föremål för åtgärder 

såsom interimistiska beslut eller vitesförelägganden, ges ersättning för den ekonomiska skada 

som åtgärden orsakat. 

 

                                                
89 Se Seville, 2009, s. 409. 
90 Stamatoudi, 2014, s. 603–604. 
91 Stamatoudi, 2014, s. 619. 
92 Stamatoudi, 2014, s. 620. 
93 Stamatoudi, 2014, s. 620–621; Jfr Nicander, 2012, s. 272–277. 
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2.2.4 Rättspraxis från EU-domstolen  
EU-domstolen har i två mål prövat huruvida förelägganden mot internetleverantörer är 

förenligt med EU-rätten. I avsnitt 2.2.4.1 och avsnitt 2.2.4.2 redogörs för de två rättsfallen. 

Det första målet är det så kallade SABAM-målet94 där EU-domstolen fann att blockering av 

hemsidor inte var förenligt med EU-rätten. Det andra målet är det nyare så kallade 

UPC-målet95 där EU-domstolen fann att blockering av hemsidor till förmån för skydd av 

upphovsrätten kan vara förenligt med EU-rätten. 

 

2.2.4.1 ”SABAM v. Scarlet” 
EU-domstolen meddelade beslut i mål C-70/10 år 2011 mellan Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) och Scarlet Extended SA (Scarlet). Bakgrunden i 

målet var att upphovsrättsorganisationen SABAM hade begärt att internetleverantören Scarlet 

skulle filtrera internettrafiken så att internetanvändare inte kunde komma åt 

fildelningshemsidor. På så vis kunde inte heller Scarlets kunder komma åt de verk som 

skyddades av de närstående rättigheterna, vilka förvaltades av SABAM.96 SABAM hade 

nämligen funnit att flera av de upphovsrättsskyddade verk som de förvaltade fanns olovligt 

tillgängliggjorda på vissa fildelningshemsidor och att Scarlets kunder olovligen laddade ned 

dessa verk.97  

 

Den belgiska Högsta domstolen begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen, där de ville 

få svar på om EU-rätten innehöll något hinder för en domstol att ålägga en internetleverantör 

att i förebyggande syfte, på egen bekostnad, utan begränsning tiden och utan åtskillnad av 

internetleverantörens samtliga kunder, införa ett filtreringssystem för kundernas internettrafik 

i syfte att hindra upphovsrättsintrång.98 EU-domstolen konstaterade att SABAM kunde rikta 

sin talan mot en internetleverantör, eftersom en internetleverantör är att anse som en  

mellanhand i enlighet med artikel 8.3 Infosoc-direktivet.99 EU-domstolen erinrade dock om 

att en internetleverantör inte får åläggas att övervaka ett informationsflöde i internettrafiken, 

och ett filtreringssystem som det av SABAM föreslagna var inte förenligt med  

                                                
94 Mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). 
95 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproduktionsgesellschaft mbH.  
96 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 2. 
97 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 17. 
98 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 2 och p. 28–29. 
99 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 30. 
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artikel 15.1 E-handelsdirektivet. 100  Vidare ansåg EU-domstolen, i likhet med vad som 

påpekats av Scarlet, att ett sådant filtreringssystem skulle vara mycket kostsamt och 

komplicerat, vilket stred mot artikel 3.1 IPRED-direktivet. Vid en proportionalitetsbedömning 

där SABAM:s förvaltande upphovsrätter vägdes mot Scarlets näringsfrihet, fann 

EU-domstolen slutligen att åtgärden som SABAM begärt inte var proportionerlig och därför 

inte tillåten enligt EU-rätten.101  

 

2.2.4.2 ”UPC Telekabel” 
År 2014 meddelade EU-domstolen beslut i mål C-314/12 mellan internetleverantören UPC 

Telekabel Wien GmbH (UPC) och filmbolagen Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproduktionsgesellschaft mbH (filmbolagen). Bakgrunden i målet var att filmbolagen hade 

begärt att den österrikiska domstolen Handelsgericht Wien skulle meddela ett interimistiskt 

beslut, där UPC skulle förbjudas att tillhandahålla internetuppkoppling till en 

fildelningshemsida för UPC:s kunder.  

 

Den österrikiska domstolen bedömde i första instans att UPC var tvungna att blockera 

domännamnet och anknutna IP-adresser till den aktuella hemsidan. I andra instans bedömde 

den österrikiska appellationsdomstolen att UPC fortsatt skulle förhindra tillgången till 

fildelningshemsidan, men att UPC själva skulle avgöra vilka åtgärder som krävdes för att 

beslutet skulle efterlevas. Enligt appellationsdomstolen kunde inte en domstol avgöra vilka 

åtgärder en internetleverantör ska vidta, men de kunde avgöra vad som ska uppnås med de 

aktuella åtgärderna. 102  Tredje instans, den österrikiska Högsta domstolen Oberster 

Gerichtshof, begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen.  

 

Oberster Gerichtshof ville bland annat att EU-domstolen skulle ge svar på om en 

internetleverantör kunde utgöra en mellanhand enligt artikel 8.3 Infosoc-direktivet, även i de 

fall då internetleverantören inte tillhandahåller internetuppkoppling till den som olovligen 

tillgängliggjort immaterialrättsligt skyddat material, men då internetleverantörens kunder 

genom tillhandahållen internetuppkoppling får åtkomst till det olovligen tillgängliggjorda 

                                                
100 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 35 och p. 40. 
101 Mål C-70/10, Scarlet mot SABAM, p. 46–49.  
102 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 11–14.  
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immaterialrättsligt skyddade materialet. 103  Frågan som Oberster Gerichtshof ville att 

EU-domstolen skulle besvara illustreras här med ett exempel:  

 

Person A är kund hos internetleverantör X. Person B är kund hos 

internetleverantör Y. Kan internetleverantör X utgöra en mellanhand i 

relation till kund B, när kund A genom den internetuppkoppling som 

X tillhandahåller, får åtkomst till skyddat material som kund B 

olovligen laddat upp genom den internetuppkoppling som 

tillhandahålls av internetleverantör Y? 

 

EU-domstolen menade att begreppet ”mellanhand” som förekommer i både preambeln  

(skäl 59) till Infosoc-direktivet och artikel 8.3 Infosoc-direktivet ”[…] avser varje person som 

i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller annat alster”.104 Mot den 

bakgrunden konstaterade EU-domstolen att en internetleverantör har en nödvändig 

delaktighet i all överföring mellan intrångsgöraren och tredje part.105 En internetleverantör 

utgör således en mellanhand som utnyttjas vid upphovsrättsintrång på det sätt som avses i 

artikel 8.3 Infosoc-direktivet, trots att något avtalsförhållande eller annan relation saknas 

mellan intrångsgöraren och internetleverantören.106 

 

Vidare ville Oberster Gerichtshof få svar på frågan om det var förenligt med EU-rätten att på 

ett ospecificerat sätt förbjuda en internetleverantör att tillhandahålla uppkoppling mellan en 

fildelningshemsida och internetleverantörens kunder, såvida internetleverantören kunde undgå 

utdömande av vite om de visar att de vidtagit alla rimliga åtgärder.107  EU-domstolen 

besvarade grundligt frågan om hur ett vitesföreläggande får utformas mot en 

tjänstelevererande mellanhand. EU-domstolen konstaterade att Infosoc-direktivet ska 

implementeras i medlemsstaternas nationella rätt, och att medlemsstaterna själva hade att 

avgöra hur de skulle implementeras.108 EU-domstolen underströk dock att den nationella 

rätten måste vara förenlig med EU-rätten, även när de nationella domstolarna tolkade såväl 

den nationella rätten som EU-direktiven.109 Därefter diskuterades avvägningen mellan skydd 

                                                
103 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 17 och p. 23. 
104 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 30. 
105 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 32.  
106 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 40. 
107 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 17. 
108 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 43. 
109 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 44 och p. 46. 
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för immateriella rättigheter, skydd för näringsfriheten och skydd för informationsfriheten. 

Näringsfrihet innebär att en ekonomisk aktör får förvalta sina ekonomiska, tekniska och 

finansiella resurser under eget ansvar.110 Ett föreläggande som det av filmbolagen yrkade 

skulle begränsa UPC:s näringsfrihet, men kärnan i verksamheten skulle inte påverkas varför 

ett sådant föreläggande i grunden skulle vara förenligt med EU-rätten. 111  Domstolen 

konstaterade vidare att en internetleverantör såsom UPC har möjlighet att själv avgöra vilka 

åtgärder som är rimliga att genomföra med beaktande av företagets egna resurser. Utifrån 

näringsfriheten kan det inte krävas orimliga uppoffringar av en internetleverantör som inte 

varit delaktig i upphovsrättsintrånget utan endast agerat mellanhand. Det skälet förstärkte 

även argumentet för att en internetleverantör ska ha möjlighet att avgöra vilka åtgärder som 

ska vidtas.112 Angående kundernas rätt till informationsfrihet ansåg EU-domstolen att den 

rättigheten inte får påverkas av de åtgärder som internetleverantören vidtar för att efterleva 

föreläggandet. Det är kundernas rättighet att på ett tillåtet sätt få tillgång till information som 

inte får rubbas, och välriktade åtgärder som hindrar möjligheten till upphovsrättsintrång 

påverkar nödvändigtvis inte kundernas informationsfrihet. 113  Filmbolagens immateriella 

rättigheter åtnjuter ett skydd enligt artikel 17.2 EU-stadgan, men skyddet för dessa rättigheter 

är inte absolut. Mot bakgrund av det anförda konstaterade EU-domstolen att åtgärder som 

vidtas av en internetleverantör i syfte att förhindra upphovsrättsintrång måste vara 

verkningsfulla och hindra eller göra det svårt för deras kunder att få tag på 

upphovsrättsskyddat material som olovligen tillgängliggjorts.114  

 

Sammanfattningsvis var således EU-domstolens slutsats i UPC-målet att en internetleverantör 

är en mellanhand så som avses i artikel 8.3 Infosoc-direktivet, oavsett koppling till den som 

olovligen tillgängliggjort det immaterialrättsligt skyddade materialet. En internetleverantör i 

egenskap av mellanhand kan även åläggas vitesförbud med krav på att en viss effekt uppnås 

men där åtgärderna som internetleverantören bör vidta är ospecificerade, i syfte att hindra att 

internetleverantörens kunder får tillgång till immaterialrättsligt skyddat material. 

Internetleverantören måste dock ha en rimlig chans att undgå vitesförbudet genom att visa att 

alla rimliga åtgärder vidtagits. 

 

                                                
110 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 49. 
111 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 48–50. 
112 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 52–53. 
113 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 55–56. 
114 Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 61–62. 
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2.2.5 Sammanfattning av EU-rätten beträffande blockering av hemsidor 
Huvudregeln i EU-rätten är att immateriella rättigheter generellt sett ska skyddas,  

se artikel 17.2 EU-stadgan. Upphovsrätten och de närstående rättigheterna skyddas genom 

bestämmelser i Infosoc-direktivet. Ensamrätten till mångfaldigande och tillgängliggörande av 

skyddade verk tillskrivs innehavarna av rättigheterna, det vill säga kreatörerna,  

artikel 2–3 Infosoc-direktivet. Om ett intrång sker i en upphovsrätt eller en närstående 

rättighet, har rättighetsinnehavaren möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot så kallande 

mellanhänder, artikel 8.3 Infosoc-direktivet. Mellanhänder anses nämligen ha stor möjlighet 

att stoppa intrång i upphovsrätten eller de närstående rättigheterna vid de tillfällen då ett 

intrång sker genom tjänster som erbjuds av mellanhänderna, se preambeln (skäl 59) till 

Infosoc-direktivet. I syfte att skydda upphovsrätten och de närstående rättigheterna går det 

därför att vidta rättsliga åtgärder mot mellanhänder som utnyttjas av tredje part för att begå 

intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna enligt bestämmelserna i 

IPRED-direktivet. De rättsliga åtgärderna kännetecknas av interimistiska åtgärder och 

förelägganden om förbud, artikel 9 och artikel 11 IPRED-direktivet. De rättsliga åtgärderna 

måste följaktligen finnas tillgängliga i respektive medlemsstats nationella lagstiftning.  

 

I syfte att underlätta den elektroniska handeln på EU:s inre marknad utfärdades 

E-handelsdirektivet, men direktivet innehåller även skyddsregler för leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. De tre ansvarsfrihetsgrunderna mere conduit, cachning och 

hosting genererar ett rättsligt skydd för tjänsteleverantörer som tillhandahåller neutral 

överföring, neutral tillfällig lagring och neutral lagring av information på beställning av tredje 

part.115 Under förutsättning att de särskilda kraven på neutralitet i förhållande till kundernas 

förehavanden uppfylls av tjänsteleverantören, ska denne inte hållas ansvarig för den 

information som strömmar genom eller lagras i dennes nätverk. En leverantör av 

informationssamhällets tjänster ska således inte hållas straffrättsligt ansvarig eller bli 

skadeståndsskyldig på grund av att tredje part utnyttjat dennes tjänst på ett otillåtet sätt. 

Bestämmelserna innebär dock inte att tjänsteleverantören inte kan tvingas vidta åtgärder för 

att hindra intrång i immateriella rättigheter via dennes nätverk, om information beträffande 

sådana intrång kommer tjänsteleverantören tillhanda. 116  Det finns ingen EU-rättslig 

lagstiftning som uttryckligen tillåter blockering av hemsidor, och direktivens implementering 

i respektive medlemsstats rättsordning är upp till medlemsstaten själv att bestämma.  

                                                
115 Se Tritton m.fl., 2014, s. 1796–1800. 
116 Günther och Norrgård, 2014, s. 106–107. 
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Huruvida det föreligger något hinder att enligt EU-rätten blockera hemsidor med hänsyn till 

upphovsrättsintrång har prövats av EU-domstolen i två mål med ett delat resultat. I 

SABAM-målet prövades möjligheten att ålägga en internetleverantör att filtrera 

internettrafiken genom dennes nätverk i syfte att upptäcka och stoppa intrång i upphovsrätten. 

I domen från år 2011 konstaterade EU-domstolen att en sådan typ av blockering tangerade på 

gränsen till övervakning av EU-medborgarna och det skulle vara både en dyr och komplicerad 

åtgärd för internetleverantören att uppfylla. I SABAM-målet var slutsatsen således den att det 

förelåg hinder enligt EU-rätten att blockera en hemsida genom övervakning och filtrering av 

nätverkstrafiken till internetleverantörens kunder.  

 

Det så kallade UPC-målet från år 2014 visar på en tydlig utveckling av rättsläget i jämförelse 

med SABAM-målet. I UPC-målet prövade EU-domstolen om det stred mot EU-rätten att 

förelägga en internetleverantör att hindra tillgången till vissa intrångsgörande hemsidor för 

dennes kunder, under förutsättning att internetleverantören själv kunde besluta om vilka 

åtgärder som skulle vidtas för att uppfylla föreläggandet. I domen konstaterade EU-domstolen 

att internetleverantörer är att anse som leverantörer av informationssamhällets tjänster  

och därmed att betrakta som mellanhänder enligt den betydelsen som avses i  

artikel 8.3 Infosoc-direktivet. Vidare konstaterades att förelägganden får riktas mot en 

internetleverantör i syfte att hindra att kunderna till internetleverantören får åtkomst till 

rättighetsinnehavarnas skyddade material på ett otillåtet sätt. Enligt EU-domstolen var det 

dock rimligt att internetleverantören fick avgöra vilka åtgärder som skulle vidtas, så länge 

åtkomsten till hemsidan hindrades för kunderna, under förutsättning att kundernas rätt till 

tillgång till information inte påverkades. I UPC-målet var således slutsatsen att det inte stred 

mot EU-rätten att förelägga en internetleverantör att hindra åtkomsten till fildelningshemsidor 

för dennes kunder, under förutsättning att internetleverantören själv kan avgöra på vilket sätt 

det ska genomföras. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att upphovsrätten och de närstående rättigheterna är 

skyddade enligt EU-rätten. Rättighetsinnehavarna kan därför med stöd i EU-rätten vidta 

rättsliga åtgärder mot internetleverantörer, då de är sådana mellanhänder vars tjänster kan 

nyttjas av tredje part för att begå intrång i immateriella rättigheter. Internetleverantörerna kan 

däremot inte hållas straffrättsligt ansvariga eller bli skadeståndsskyldiga.117 På vilket sätt 

                                                
117 Seville, 2009, s. 49. 
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bestämmelserna implementeras i respektive medlemsstats nationella rättsordning är upp till 

varje medlemsstat att avgöra, så länge det faktiska skyddet för immateriella rättigheter finns 

tillgängligt.  

 

2.3 Det svenska skyddet för upphovsrätten och de närstående 
rättigheterna 

I avsnitt 2.3 redogörs för den svenska rättsliga regleringen av upphovsrätten och grunderna 

för upphovsmännens möjlighet att kräva blockering av en hemsida som tillgängliggör 

upphovsrättsskyddat material.  

 

2.3.1 Upphovsrättslagen  
I lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) regleras 

upphovsrätten för verk i svensk lagstiftning. Upphovsrätten är både en rättighet och ett skydd 

för kreatörer, det vill säga upphovsmän.118 Skyddet uppkommer för i princip alla litterära och 

konstnärliga verk såsom skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat 

alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller verk som har kommit till 

uttryck på något annat sätt, 1 § URL. Däremot så omfattas inte författningar, beslut och 

yttranden av svenska myndigheter eller officiella översättningar av beslut och yttranden av 

upphovsrättslagen, 9 § URL.  

 

2.3.1.1 Upphovsrätten  
Upphovsrätten är uppbyggd kring två beståndsdelar, dels den ekonomiska rätten och dels den 

ideella rätten.119 Både den ekonomiska rätten och den ideella rätten tillfaller upphovsmannen 

till ett verk, men den ekonomiska rätten kan till skillnad från den ideella rätten överlåtas till 

annan.120  

 

Den ekonomiska rätten regleras i 2 § URL, och kan enkelt beskrivas som rättigheterna som 

gör det möjligt att göra en ekonomisk vinning på ett upphovsrättsskyddat verk. Ekonomisk 

vinning kan göras på två sätt med hjälp av de ekonomiska rättigheterna; för det första kan 

upphovsmannen välja att utnyttja de ekonomiska rättigheter själv, eller för det andra välja att 

helt eller delvis överlåta de ekonomiska rättigheterna till en annan part med stöd av  
                                                
118 Se Levin, 2011, s. 67. 
119 Olsson och Rosén, 2016, s. 65; Levin, 2011, s. 160. 
120 Levin, 2011, s. 119.  



31 
 

27 § URL.121 De ekonomiska rättigheterna till ett verk innefattar en uteslutande rätt att 

framställa exemplar av verket och att tillgängliggöra verket för allmänheten, 2 § st. 1 URL. 

Vad som utgör ett framställande av ett exemplar framgår av 2 § st. 2 URL, där det stadgas att 

oavsett på vilket sätt ett verk mångfaldigas på, oavsett hur många kopior som skapas, och 

oavsett om exemplaren är permanenta eller tillfälliga så utgör det ett framställande av 

exemplar. Ett sådant framställande kräver upphovsmannens tillstånd om framställandet sker 

av annan än upphovsmannen.122 Tillgängliggörande av ett verk för allmänheten sker enligt  

2 § st. 3 p. 1–4 URL när allmänheten kan ta del av ett verk, antingen där det framförs eller 

visas offentligt, när ett verk överförs till allmänheten så att tillgång till verket finns där en 

person själv väljer att ta del av det, eller när ett verk bjuds ut till försäljning. 

 

Den ideella rätten regleras i 3 § URL och innebär att upphovsmannen aldrig får fråntas 

erkännanden för skapandet av verket, och verket får inte användas på ett sätt som kan kränka 

upphovsmannen. Vem som är upphovsman till ett verk ska alltid anges i anslutning till verket 

när det framställs eller tillgängliggörs för allmänheten, 3 § st. 1 URL. Den del av den ideella 

rätten som förbjuder användning av ett verk utan att upphovsmannen anges brukar även kallas 

namngivelserätten.123 Ett verk får heller inte ändras eller tillgängliggöras på ett sätt eller 

sammanhang som kan uppfattas som kränkande för upphovsmannen, 3 § st. 2 URL. Vad som 

är kränkande för en upphovsman bedöms ur ett objektivt hänseende, men även 

upphovsmannens subjektiva synsätt på vad som är kränkande ingår i bedömningen.124 Den del 

av den ideella rätten som förbjuder kränkande användning av ett verk brukar även kallas 

respekträtten.125 

 

2.3.1.2 Närstående rättigheter 
I nära anknytning till upphovsrätten finns även de närstående rättigheterna, vilka i huvudsak 

regleras i 5 kap. URL. De närstående rättigheterna skyddar ett antal aktörer inom den litterära 

och konstnärliga marknaden som inte skapar ett verk som uppnår verkshöjd, men som 

anknyter till ett skapat verk.126  

 

                                                
121 Jfr Levin, 2011, s. 119–121 och s. 136–137. 
122 Olsson och Rosén, 2016, s. 68–69.  
123 Levin, 2011, s. 160.  
124 Olsson och Rosén, 2016, s. 97. 
125 Levin, 2011, s. 160.  
126 Se Levin, 2011, s. 108–115. 
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Bland dessa aktörer finns utövande konstnärer som framför upphovsrättsskyddade verk, till 

exempel musiker som framför en låt, 45 § URL. Även musikbolag som anordnar 

ljudupptagningar av upphovsskyddade verk, så kallande fonogramproducenter, tillhör de som 

innehar närstående rättigheter och då till den specifika ljudupptagningen, se 46 § URL. En 

fonogramproducent har ensamrätt att mångfaldiga exemplar av ljudupptagningen och göra 

ljudupptagningen tillgänglig för allmänheten, likt en upphovsrättsinnehavarens rätt till ett 

verk, se 46 § st. 1 p. 1–2 URL (jfr 2 § st. 1 p. 1–2 URL). De närstående rättigheterna till en 

ljudupptagning av ett skyddat verk som tillfaller en fonogramframställare samverkar både 

med upphovsmannens rättigheter och den utövande konstnärens rättigheter. Att flera aktörer 

har rättigheter knutna till samma verk är viktigt att beakta både vid ljudupptagningstillfället 

och när ljudupptagningen tillgängliggörs för allmänheten. 127  När ett intrång sker i en 

fonogramproducents rättigheter kan denne dock självmant och oberoende av de andra 

rättighetsinnehavarna skydda sina egna rättigheter med de rättsliga åtgärder som finns 

tillgängliga i upphovsrättslagstiftningen.128  

 

2.3.1.3 Intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna 
Intrång i upphovsrätten, så väl i den ekonomiska rätten som i den ideella rätten, eller i de 

närstående rättigheterna är ett brott som kan generera i fängelse i högst två år, 53 § st. 1 URL 

och 57 § URL. Även försök eller förberedelse till intrång i upphovsrätten eller de närstående 

rättigheterna är straffbart, 53 § st. 5 URL och 57 § URL. Att intrång i upphovsrätten och de 

närstående rättigheterna är ett brott med fängelse i straffskalan understryker det faktum att de 

båda är två starkt skyddade rättigheter.129 Ett intrång kan till exempel bestå i att någon sprider 

ett exemplar av en ljudupptagning till andra över internet, genom att tillgängliggöra 

exemplaret av ljudupptagningen på internet och låta andra kopiera filen, så kallad 

fildelning.130 Ett intrång innebär således ett tillgängliggörande för allmänheten, vilket enbart 

upphovsmannen, den utövande konstnären eller fonogramproducenten har rätt att göra,  

se 2 § st. 3 p. 1 URL, 45 § st. 1 p. 3 URL och 46 § st. 1 URL. 

 

Enligt 53 b § URL får en rättighetsinnehavare rikta en förbudstalan mot den som vidtar eller 

medverkar till intrång i rättigheten. Förbudet kan även förenas med vite för att säkerställa att 

                                                
127 Olsson och Rosén, 2016, s. 379–380. 
128 Olsson och Rosén, 2016, s. 344.  
129 Se Olsson och Rosén, 2016, s. 476.  
130 Ett intrång i upphovsrätten sker när någon kränker de ensamrättigheter som tillskrivs upphovsmän i  

2–3 §§ URL. Se Olsson och Rosén, 2016, s. 478. 
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intrånget upphör. Att den som medverkar till ett intrång kan bli ådömd en förbudstalan är i sig 

inte konstigt, men frågan är vem som ska anses medverka till upphovsrättsintrång och  

när någon kan anses medverka till upphovsrättsintrång. Enligt lagstiftaren är det tillräckligt 

att någon befinns ha medverkanansvar i objektiv mening för att denne ska kunna föreläggas 

ett förbud vid vite.131 Det innebär att något subjektivt rekvisit, såsom uppsåt eller oaktsamhet, 

inte behöver föreligga hos den som medverkar så länge det kan konstateras att ett faktiskt 

intrång i upphovsrätten har skett.132 Det objektiva medverkansansvaret kan dock inte belasta 

den internetleverantör som inte faktiskt medverkar till intrånget i fråga.133 För att anses 

objektivt medverka krävs, i enlighet med 23 kap. 4 § brottsbalken, att en gärning främjas med 

råd eller dåd. 134 Frågan kring internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång trots 

avsaknad av objektiv medverkan diskuterades vid en lagändring år 2009.135 Då var dock 

förslaget huruvida internetleverantören skulle kunna föreläggas vitesförbud för att vidta 

åtgärder mot sådana intrång genom att säga upp intrångsgörande kunders 

internetabonnemang. Förslaget antogs inte då det ansågs vara en alltför ingripande åtgärd som 

kunde få stora konsekvenser för individen och samhället.136 

 

2.3.2 E-handelslagen 
Genom lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 

(E-handelslagen) har E-handelsdirektivet implementerats i svensk lagstiftning. 137  De tre 

bestämmelserna om ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer, mere conduit, cachning och hosting i 

artikel 12–14 E-handelsdirektivet är i stort sett direktimplementerade i E-handelslagen.  

I 16 § E-handelslagen återfinns bestämmelsen om mere conduit, i 17 § E-handelslagen 

återfinns bestämmelsen om cachning och i 18 § E-handelslagen återfinns bestämmelsen om 

hosting. Ansvarsfriheten avser frihet från skadeståndsansvar, straffrättsligt ansvar eller 

sanktionsavgifter.138 

 

Vad som skiljer E-handelslagen från E-handelsdirektivet är 19 § E-handelslagen.139 Enligt den 

bestämmelsen får en tjänsteleverantör som överför eller lagrar information från annan dömas 

                                                
131 Prop. 2004/05:110, s. 338. 
132 Prop. 1993/94:122, s. 45. 
133 Prop. 2004/05:110, s. 338. 
134 Olsson och Rosén, 2016, s. 502–503. 
135 Förslaget väcktes i promemorian DS 2007:29. 
136 Prop. 2008/09:67, s. 195. 
137 Prop. 2001/02:150, s. 1.  
138 Nicander, 2012, s. 272–273. 
139 Jfr Prop. 2001/02:150, s. 90–92. 
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till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts 

uppsåtligen.140 Det innebär således att 16–18 §§ E-handelslagen inte kan ge ansvarsfrihet från 

brott som begåtts uppsåtligen av en tjänsteleverantör.141  

 

2.3.3 ”Black Internet-målet” 
Ett antal skiv- och filmbolag stämde år 2009 internetleverantören Black Internet AB142 och 

menade att internetleverantören gjorde sig skyldig till medverkan till upphovsrättsintrång  

(se 53 § st. 5 URL).143  

 

Bakgrunden i målet var att Black Internet tillhandahöll internetuppkoppling direkt till 

The Pirate Bays servrar genom ett avtal. Black Internet menade att de endast hade förvärvat 

avtalet av en tidigare internetleverantör, DCP Networks, och att de själva inte hade slutit 

avtalet med The Pirate Bay. En av frågorna i målet var om Black Internet objektivt sett kunde 

ha medverkat till upphovsrättsintrång, när de tillhandahöll internetuppkoppling till 

The Pirate Bays servrar. Skiv- och filmbolagen yrkade att Black Internet vid vite skulle 

förbjudas att tillhandahålla internetuppkoppling till The Pirate Bays servrar, det vill säga 

upphöra att medverka till upphovsrättsintrång, som enligt bolagen utgjorde tillgängliggörande 

av upphovsrättsskyddat material (se 53 § URL). 

 

I avvaktan på dom beslutade tingsrätten om ett interimistiskt förbud för Black Internet att 

tillgängliggöra ett antal olika musik- och filmverk samt tv-serier för allmänheten genom att 

tillhandahålla internetuppkoppling till The Pirate Bay.144 

 

Det interimistiska vitesförbudet överklagades och prövades av Svea hovrätt, innan tingsrätten 

hade fattat sitt slutliga avgörande.145 Hovrätten ansåg att Black Internet hade kunnat vidta 

åtgärder mot det aktuella intrånget tidigare, bland annat genom att säga upp avtalet med 

The Pirate Bay. Eftersom Black Internet inte hade sagt upp avtalet föranledde det att de hade 

medverkat till upphovsrättsintrång. Hovrätten gjorde en proportionalitetsbedömning och kom 

fram till att skyddet för rättighetsinnehavarna vägde tyngre än uppsägningen av 
                                                
140 Jfr Prop. 2001/02:150, s. 95–97. 
141 Jfr Prop. 2001/02:150, s. 87–88. 
142 När Black Internet stämdes hette bolaget Black Internet AB. Under domstolsprocessens gång bytte dock 

bolaget namn till Abandonner AB, och de försattes i konkurs. I uppsatsen omnämns bolaget som 
Black Internet.  

143 Stockholms tingsrätt, dom 2012-10-16 i mål T 7540-09 och T 11712-09. 
144 Stockholms tingsrätt, beslut 2009-08-21 i mål T 7540-09 och T 11712-09. 
145 Svea hovrätt, protokoll 2010-05-04 och 2010-05-05 i mål Ö 7131-09 och Ö 8773-09.  
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internetuppkopplingen för en kund. 146  Hovrätten fastställde efter detta resonemang 

tingsrättens interimistiska beslut.147  

 

Enligt tingsrätten gick det att styrka att Black Internets uppkoppling använts vid fildelning av 

ett antal upphovsrättsskyddade verk. Tingsrätten ansåg av den anledningen att Black Internet 

kunde betraktas som objektivt medverkande till upphovsrättsintrång, med hänvisning till att 

personerna bakom The Pirate Bay tidigare hade dömts för brott mot upphovsrättsintrång, och 

att Black Internet varit medvetna om att internetuppkopplingen som de tillhandahöll användes 

för fildelning. Ett förbud att medverka till upphovsrättsintrång utfärdades vid vite om  

500 000 kronor för Black Internet av tingsrätten med stöd av 53 b § URL.148 

 

Slutsatsen av tingsrättens dom är således att medverkansansvar i objektiv mening kan 

föreligga i de fall då internetleverantören har ett avtalsförhållande med en hemsida som 

olovligen tillhandahåller upphovsrättsskyddat material.  

 

2.3.4 ”B2 Bredband-målet” 
I B2 Bredband-målet 149 blev utgången en annan i jämförelse med Black Internt-målet. 

Bakgrunden i målet var att ett antal skiv- och filmbolag innehade upphovsrättigheter till ett 

antal verk som hade tillgängliggjorts för allmänheten utan samtycke från skiv- och 

filmbolagen på internetsidorna The Pirate Bay och Swefilmer. Internetleverantören 

B2 Bredband som tillhandahållit internetuppkoppling till sina kunder stämdes år 2014 av 

skiv- och filmbolagen. Skiv- och filmbolagen ansåg att B2 Bredband hade medverkat i 

objektiv mening till upphovsrättsintrång, då de hade tillhandahållit internetuppkoppling till 

privatpersoner som begått intrång i upphovsrätten via hemsidorna The Pirate Bay och 

Swefilmer. 

 

Skiv- och filmbolagen yrkade att tingsrätten vid vite om 500 000 kronor skulle förbjuda 

B2 Bredband att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång. I tingsrättens dom från november 

2015, konstaterade domstolen att det enbart var en liten del av B2 Bredbands kunder som 

besökte hemsidorna The Pirate Bay och Swefilmer och som använde dessa för brottslig 

verksamhet. Tjänsten som B2 Bredband erbjöd sina kunder, det vill säga 

                                                
146 Svea hovrätt, protokoll 2010-05-04 och 2010-05-05 i mål Ö 7131-09 och Ö 8773-09. 
147 Svea hovrätt, beslut 2010-05-21 i mål Ö 7131-09. 
148 Stockholms tingsrätt, dom 2012-10-16 i mål T 7540-09 och T 11712-09. 
149 Stockholms tingsrätt, dom 2015-11-27 i mål T 15142-14. 
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internetuppkopplingen, ansågs i första hand vara ett värdefullt verktyg för laglig verksamhet 

och för ett allmännyttigt samhällsändamål. B2 Bredband hade heller inte haft någon 

avtalsrelation eller någon annan särskild relation till The Pirate Bay eller Swefilmer. För att 

ett objektivt medverkansansvar skulle komma i fråga för en mellanhand som är 

internetleverantör ansåg domstolen att det i regel skulle krävas någonting mer än själva 

tillhandahållandet och bedrivandet av leverantörsverksamheten. B2 Bredband hade av den 

anledningen i objektiv mening inte medverkat till intrång i skiv- och filmbolagens 

immateriella rättigheter.  

 

Skiv- och filmbolagen hävdade även att EU-rätten hade företräde framför svensk rätt, och att 

de svenska bestämmelserna skulle ses i ljuset av en direktivkonform tolkning av 

Infosoc-direktivet. Tingsrätten konstaterade att EU:s medlemsstater själva hade att införa de 

rättsliga åtgärder som behövdes för att uppfylla bestämmelserna i Infosoc-direktivet och 

IPRED-direktivet. Tingsrätten ansåg att den svenska rätten uppfyllde kraven som ställs på 

nationell rätt i de EU-rättsliga bestämmelserna. Vidare konstaterade tingsrätten att 

UPC-domen saknade betydelse för det aktuella målet i tingsrätten och dess inverkan på 

svensk rätt diskuterades därför inte.  

 

Slutsatsen av tingsrättens dom är således att det inte finns ett objektivt medverkansansvar i de 

fall då internetleverantören enbart erbjuder internetuppkoppling till privata kunder, och inte 

har något avtal med en fildelningshemsida likt The Pirate Bay och Swefilmer. För att en 

internetleverantör ska kunna föreläggas att, med hänvisning till intrång i upphovsrätten, 

blockera en hemsida krävs det således ett objektivt medverkansansvar enligt det rådande 

rättsläget i Sverige.  

 

Tingsrättens dom har dock överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen. Domen är 

beräknad att meddelas i slutet av januari 2017. Rättsläget är således fortfarande oklart tills det 

att dom meddelats slutligt från övre instans.150  

 

2.3.5 Sammanfattning av svensk rätt beträffande blockering av hemsidor 
Den svenska regleringen av upphovsrätten och de närstående rättigheterna sker till 

övervägande del i URL. Upphovsmän tillerkänns både ekonomiska och ideella rättigheter, 

                                                
150 Svea hovrätt, beslut 2016-02-24 i mål T 11706-15. 
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och dessa tillsammans med vissa till upphovsrätten närstående rättigheter skyddas från intrång 

vid hot om straffrättsligt- och sanktionsrättsligt ansvar. Internetleverantörers verksamhet i 

förhållande till digital fildelning skyddas främst genom de tre ansvarsfrihetsgrunderna,  

mere conduit, cachning och hosting i E-handelslagen, vilka förutsätter ett neutralt 

tillhandahållande av tjänster. 

 

Enligt 53 b § URL kan rättighetsinnehavare begära att domstol riktar föreläggande om förbud 

mot mellanhänder som bidrar till intrång i ensamrätterna. Som visat av B2 Bredband-målet 

och Black Internet-målet krävs det dock att objektivt medverkansansvar visas hos en 

mellanhand för att domstolen ska besluta om att rikta ett förbudsföreläggande mot denne, men 

det finns inget krav på att mellanhanden måste uppfylla något subjektivt rekvisit. I dagsläget 

krävs således någon koppling mellan internetleverantören och den som olovligen 

tillgängliggör upphovsrättsskyddat material. Enligt Black Internet-målet och de svenska 

förarbetena kan ett avtalsförhållande mellan parterna innebära att det finns ett objektivt 

medverkansansvar.  

 

Det rådande rättsläget i Sverige tillåter således förlägganden mot internetleverantörer, dock 

under förutsättning att det föreligger ett objektivt medverkansansvar. En neutral 

internetleverantör kan i dagsläget inte föreläggas att blockera hemsidor. Den svenska rätten på 

området är dock inte fastställd och rättsläget får betraktas som oklart i avvaktan på en 

prejudicerande dom. Kanske kan den dom som Patent- och marknadsöverdomstolen förväntas 

meddela i slutet av januari 2017 generera ett tydligare rättsläge.  

 

2.4 Sammanfattande kommentar om skydd för immateriella rättigheter 
Sverige har genom åren försökt skydda immateriella rättigheter genom att ratificera och 

ansluta sig till flera olika internationella överenskommelser, vars övergripande syften är att 

skydda upphovsrättsinnehavare och innehavare av närstående rättigheter inom de anslutna 

staterna. EU har på ett liknande sätt försökt att harmonisera skyddet för upphovsrätten och de 

närstående rättigheterna, samtidigt som de försökt balansera skyddet för immateriella 

rättigheter gentemot intresset av att skydda informationsfrihet och näringsfrihet. Det rådande 

rättsläget i Sverige kring blockering av hemsidor är ännu inte klarlagt, då prejudikat från 

högre instans saknas. Vad som däremot kan konstateras är att den svenska regleringen av 

skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter är starkt, och präglat av både internationell 

rätt och EU-rätt. De internationella överenskommelserna är långt ifrån detaljerade kring 
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frågan om hur rättighetsinnehavare ska ges möjlighet att hävda sin rätt vid intrång. De 

EU-rättsliga bestämmelserna är betydligt mer detaljerade, men överlämnar ett stort ansvar för 

implementeringen av bestämmelserna till medlemsstaterna i EU. Angående frågan om 

internetleverantörers ansvar vid intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna kan 

det därtill konstaterats att den är omtvistad i både EU och i Sverige. 
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3 Blockering av hemsidor i Tyskland och Finland 
 
3.1 Internetleverantörens ansvar vid upphovsrättsintrång i Tyskland 
Tyskland är bundet av samma internationella och EU-rättsliga bestämmelser som Sverige. Det 

innebär bland annat att de måste implementera de EU-rättsliga direktiven, och de är således 

skyldiga att upprätthålla ett skydd för både upphovsrättsinnehavare och internetleverantörer 

under samma premisser som Sverige. Intressant i sammanhanget är att implementeringen av 

direktiven i tysk rätt har genererat i skilda resultat jämfört med motsvarande implementering 

av direktiven i svensk rätt. I avsnitt 3.1.1 följer en kort redogörelse för den tyska 

lagstiftningen som kan påverka möjligheten att förelägga internetleverantörer att blockera 

hemsidor. I avsnitt 3.1.2 refereras för två på området prejudicerande avgöranden från den 

tyska Högsta domstolen Bundesgerichtshof. 

 

3.1.1 Rättslig reglering i Tyskland 
E-handelsdirektivet har i tysk rätt implementerats i lagen Telemediengesetz (TMG). De tre 

ansvarsfrihetsgrunderna för internetleverantörer, mere conduit, cachning och hosting, regleras 

i 8–10 §§ TMG. I 7 § TMG framgår det att en internetleverantör inte har en absolut skyldighet 

att övervaka den information som överförs via deras nätverk. I den tyska rätten regleras 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna i Gesetz über Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte (TY-URL). Bland annat stadgas ett skydd för upphovsmän i 2 § TY-URL, de 

ideella rättigheterna i 12–14 §§ TY-URL och de ekonomiska rättigheterna i 15 § TY-URL. 

Fonogramproducenters rättigheter stadgas i 85–86 §§ TY-URL.151  

 

Möjlighet att utfärda ett förbudsföreläggande finns enligt 97 § TY-URL, men det kan enbart 

riktas mot den som faktiskt begått intrång i upphovsrätten eller närstående rättigheter, och 

således inte mot neutrala mellanhänder.152 Den tyska civilkoden Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) innehåller allmänna reglerna för reglering av skada och intrång i egendom, vilka även 

kan bli aktuella vid bland annat upphovsrättsintrång. I 823 § BGB och 1004 § BGB återfinns 

två relevanta regleringar beträffande medverkansansvar, det vill säga det ansvar som kan 

aktualiseras mot en internetleverantör vid upphovsrättsintrång. Enligt 823 § BGB ska skada 

som orsakas på en individs egendom eller rättighet ersättas av den som med uppsåt eller av 

oaktsamhet orsakat skadan. I 1004 § BGB stadgas vidare att i de fall då någons ägande 

                                                
151 Adler, Herrman och Lehnhardt, 2014, s. 148–150. 
152 Jfr Adler, Herrman och Lehnhardt, 2014, s. 149. 
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påverkas av en annan persons handlingar, kan ägaren kräva att en domstol fattar beslut om att 

den som rubbar ägandet ska upphöra med den intrångsgörande handlingen. Bestämmelsen i 

1004 § BGB har givit upphov till doktrinen om störerhaftung, vilken vid tillämpning på 

upphovsrättsintrång innebär att den som utan att begå det faktiska intrånget men som bidrar 

till att intrånget möjliggörs kan tvingas att upphöra med åtgärden.153  

 

3.1.2 Rättspraxis från Tyskland 
Frågan om hemsidor kan blockeras vid upphovsrättsintrång har prövats vid flera tillfällen i 

Tyskland.154 Ingen hemsida har fram till denna tidpunkt ännu blockerats på grund av 

upphovsrättsintrång i Tyskland, men den tyska Högsta domstolen, Bundesgerichtshof, 

öppnade i november 2015 upp möjligheten för rättighetsinnehavare att begära att en 

internetleverantör blockerar åtkomsten till vissa hemsidor genom IP-blockering, eller 

blockering av domäner genom så kallad DNS-blockering.155 De två liknande målen som 

gemensamt avgjordes av Bundesgerichtshof i november 2015 benämns härefter som 

Goldesel/3dl.am-målen.156 

 

I Goldesel/3dl.am-målen yrkade rättighetsinnehavarna (kärandena) att internetleverantörerna 

(svarandena) skulle blockera åtkomsten till två olika fildelningshemsidor. 

Rättighetsinnehavarna anförde i första hand att internetleverantörerna gjorde sig skyldiga till 

tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material (jfr 17 § och 86 § TY-URL). I andra hand 

anförde rättighetsinnehavarna att doktrinen om störerhaftung var tillämplig avseende 

internetleverantörerna, och att de skulle tvingas upphöra med att tillhandahålla tillgång till de 

två hemsidorna åt deras kunder.157  

 

Bundesgerichtshof ansåg inte att internetleverantörernas handlande utgjorde direkt 

upphovsrättsintrång då de var neutrala i förhållande till intrångsgörande hemsidor och andra 

hemsidor, men däremot diskuterades möjligheten att tillämpa doktrinen om störerhaftung.158 

Enligt Bundesgerichtshof krävde doktrinen om störerhaftung ett visst mått av medvetenhet 

hos internetleverantören om upphovsrättsintrången i fråga, men det fanns ingen skyldighet 
                                                
153 Kleinschmidt, 2010, s. 347. 
154 Riordan, 2016, s. 513. 
155 Se Riordan, 2016, s. 463–465, angående IP-blockering; Se Riordan, 2016, s. 465–467, angående 

DNS-blockering. 
156 Bundesgerichtshof, dom 2015-11-26 i mål I ZR 172/14 (Goldesel-målet); Bundesgerichtshof, dom 

2015-11-26 i mål I ZR 3/14 (3dl.am-målet).  
157 Mimler, 2016, s. 486. 
158 Mimler, 2016, s. 486. 
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hos internetleverantören att aktivt övervaka trafiken i nätverken. Om internetleverantörerna 

istället skulle upplysas av rättighetsinnehavarna om de aktuella intrången fanns det däremot 

en öppning för tillämpning av störerhaftung, då internetleverantörerna skulle göras medvetna 

om de specifika intrång i upphovsrätten som pågick. Beträffande blockering av hemsidor 

ansåg Bundesgerichtshof med hänvisning till UPC-målet att det var en rimlig åtgärd som 

kraftigt begränsade lättillgängliga möjligheter att illegalt ladda ned upphovsrättskyddade verk, 

trots att en blockering av IP-adresser och domäner inte nödvändigtvis skulle få effekten att all 

illegal fildelning upphör. Även viss åtkomst till legalt tillgängliga verk kunde komma att 

hindras av en sådan blockeringsåtgärd, men det skulle inte påverka en internetleverantörs 

affärsmodell så pass mycket att åtgärden skulle vara oproportionerlig.159  

 

Den tyska Högsta domstolen kom således fram till att blockering av hemsidor är en tillgänglig 

och proportionerlig rättslig åtgärd i tysk rätt. I just dessa två rättsfall skulle dock  

inte hemsidorna blockeras, då rättighetsinnehavarna inte hade uttömt alla  

rättsmedel som fanns tillgängliga mot de intrångsgörare som hade tillgängliggjort  

de upphovsrättsskyddade verken på fildelningshemsidorna. 160  Rättighetsinnehavarna i 

Goldesel-målet skulle till att börja med vänt sig direkt till hemsidan som tillgängliggjort 

materialet, i detta fall en rysk hemsida, men rättighetsinnehavarna hade valt att inte göra 

det.161 En blockeringsåtgärd riktad mot internetleverantörerna skulle inte vara proportionerlig 

mot bakgrund av att de primära intrångsgörarna inte ställts till svars, och 

rättighetsinnehavarnas yrkanden avslogs.162 Hade internetleverantörerna däremot inte varit 

neutrala, och istället visat sig aktivt medverka till fildelning genom underlåtenhet att agera när 

de fick kännedom om upphovsrättsintrång, så hade doktrinens om störerhaftung kunnat 

tillämpas.163  

 

3.2 Internetleverantörens ansvar vid upphovsrättsintrång i Finland 
Finland är likt Tyskland bundet av samma internationella och EU-rättsliga bestämmelser som 

Sverige. I generella ordalag brukar den finska lagstiftningen många gånger liknas med den 

svenska, men när det gäller blockering av hemsidor har Finland kommit att utveckla en annan 

                                                
159 Mimler, 2016, s. 488. 
160 Riordan, 2016, s. 516. 
161 Mimler, 2016, s. 488. 
162 Riordan, 2016, s. 516. 
163 Mimler, 2016, s. 485–489.  
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rättstradition än Sverige. 164  Många internetleverantörer i Finland har tvingats blockera 

enskilda hemsidor, men också tvingats blockera internettillgången för enskilda individer som 

begått omfattande intrång i upphovsrätten.165 I avsnitt 3.2.1 redogörs kortfattat för den finska 

upphovsrättslagstiftningen och i avsnitt 3.2.2 refereras ett av de första finska rättsfallen där en 

internetleverantör förelades att blockera en hemsida. 

 

3.2.1 Rättslig reglering i Finland 
De tre ansvarsfrihetsgrunderna i E-handelsdirektivet, mere conduit, cachning, och hosting, har 

implementerats i den finska lagstiftningen genom Informationssamhällsbalk 917/2014 

(Infosam-balken). Bestämmelserna om ansvarsfrihetsgrunderna återfinns i 182–184 §§ 

Infosam-balken, och ordalydelsen är i princip densamma som i E-handelsdirektivet.  

 

Den upphovsrättsliga lagstiftningen återfinns i den finska upphovsrättslagen 404/1961  

(FI-URL), där de upphovsrättsliga bestämmelserna regleras i 1–3 §§ FI-URL och 

bestämmelserna om de närstående rättigheterna regleras i 45–46 a §§ samt 48–50 §§ FI-URL. 

De nämnda bestämmelserna är snarlika de svenska motsvarande bestämmelserna i URL. 

  

Enligt 56 g § FI-URL har de nationella domstolarna rätt att förbjuda en intrångsgörare från att 

upprepa eller fortsätta med en kränkning av upphovsrätten. Detsamma gäller för kränkningar 

av de närstående rättigheterna enligt 60 § FI-URL. En upphovsrättsinnehavare eller en 

innehavare av de närstående rättigheterna får väcka talan mot en part som tillgängliggör 

upphovsrättsskyddat material. En sådan talan ska förenas med ett förbud om fortsatt  

intrång i upphovsrätten om domstolen bifaller en rättighetsinnehavares yrkande, se 60 b § och  

60 g § FI-URL. 166  Domstolens föreläggande om förbud kan även förenas med vite,  

60 c § FI-URL. Om en rättighetsinnehavare väljer att väcka talan mot en intrångsgörare kan 

de även begära ett beslut mot en tjänstelevererande mellanhand, vars tjänst används av en 

tredje part för att begå upphovsrättsintrång. Mellanhanden kan då tvingas avbryta de åtgärder 

som möjliggör fortsatt överföring av skyddade verk till allmänheten, 60 c § st. 1 FI-URL. För 

att ett föreläggande om att avbryta åtgärder ska åläggas en tjänstelevererande mellanhand får 

föreläggandet inte bedömas som oskäligt när de inblandade parternas rättigheter vägs mot 
                                                
164 Anledningen till varför den finska lagstiftningen är lik den svenska beror på 1734 års lag som utgör den 

gemensamma grunden för dagens lagstiftning i både Sverige och Finland. Sedan dess har rättsutvecklingen 
fört ländernas lagstiftning åt olika håll, men vissa delar är alltjämt lika varandra. Se Wickbom och Taxell, 
1984, s. 679–680; Danelius, 2016, s. 11–12.  

165 Riordan, 2016, s. 527. 
166 Norrgård, 2012, s. 174–175. 
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varandra. Parterna ska också ges tillfälle att yttra sig över åtgärden.167 Vidare får möjligheten 

att sända och ta emot meddelanden inte påverkas för tredje part, alltså kunden till den 

tjänstelevererande mellanhanden, 60 c § st. 2–3 FI-URL.168 

 

3.2.2 Rättspraxis från Finland 
En av de största internetleverantörerna i Finland, Elisa Oyj (Elisa), var part i ett 

uppmärksammat mål där de i egenskap av mellanhand tvingades blockera tillgången till 

fildelningshemsidan The Pirate Bay för sina kunder.169 Hovrätten i Helsingfors, som i stora 

delar fastställde tingsrättens beslut170, ställde höga krav på proportionalitetsbedömningen och 

upphovsrättsinnehavarnas rättigheter vägdes mot yttrandefriheten.171 Enligt domstolen var 

The Pirate Bays hemsida ett verktyg för intrång i upphovsrätten och av den anledningen fanns 

det stöd för att blockera hemsidan. Domstolen ansåg inte att åtgärden var oproportionerlig i 

förhållande till det intrång i upphovsrätten som pågick via The Pirate Bays hemsida.172 Vidare 

konstaterades att ingen form av blockering var helt effektiv, men att åtgärderna som krävdes 

av en internetanvändare för att kringgå blockeringen av hemsidan kraftigt minskade viljan hos 

internetanvändarna att besöka hemsidan.173 Vilken typ av föreläggande och hur detaljerat 

föreläggandet skulle vara som riktades mot Elisa var också en fråga som domstolen 

diskuterade. Det finska lagrådet hade uttryckligen sagt att förelägganden bör vara generella, i 

syfte att ge en mellanhand så stor frihet som möjligt att utforma den mest effektiva och 

proportionerliga metoden för att tillmötesgå ett domstolsbeslut. Dock ansåg domstolen att ett 

detaljerat föreläggande är bättre om beslutet förenas med vite, och oklarheter kring 

mellanhandens skyldigheter försatte domstolen i en svår position. 174  I det slutliga 

föreläggandet som riktades mot Elisa framgick det att Elisa var skyldiga att blockera all trafik 

till IP-adresser och domäner knutna till The Pirate Bay för att hindra att intrång i 

upphovsrätten fortgick.175  

 

                                                
167 Jfr Norrgård, 2012, s. 178. 
168 Norrgård, 2012, s. 178–179. 
169 Helsingin Hovioikeus, beslut 2012-06-15 i mål S 11/3097, beslut nr 1687; Se Norrgård, 2012, s. 181–184; 

Günther och Norrgård, 2014, s. 117–118; Riordan, 2016, s. 528–530. 
170 Helsingin Käräjäoikeus, beslut 2011-10-26 i mål nr H 11/20937, beslut nr 11/41552; Se Norrgård, 2012,  

s. 181–184. 
171 Riordan, 2016, s. 529; Günther och Norrgård, 2014, s. 118; Norrgård, 2012, s. 182. 
172 Riordan, 2016, s. 528; Norrgård, 2012, s. 182. 
173 Riordan, 2016, s. 529. 
174 Norrgård, 2012, s. 183. 
175 Riordan, 2016, s. 529; Günther och Norrgård, 2014, s. 117–118; Norrgård, 2012, s. 182. 
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Efter att Elisa-målet avgjordes har ett flertal andra internetleverantörer genom 

förbudsförelägganden ålagts att blockera hemsidor där immaterialrättsligt skyddat material 

olovligen tillgängliggörs. 176 Bland annat har internetleverantörerna TeliaSonera AB och 

DNA Oy tvingats blockera IP-adresser och domäner knutna till The Pirate Bay.177 

 

3.3 Sammanfattning av skyddet för upphovsrätt i tysk och finsk rätt 
Både Tyskland och Finland har, till viss del, öppnat upp för möjligheten att blockera hemsidor 

i samband med intrång i upphovsrättsskyddat material på internet. Internetleverantörerna har 

dock inte hållits direkt ansvariga för själva intrånget i upphovsrätten, men vid en 

proportionalitetsavvägning har det ansetts vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att få intrång 

i immateriella rättigheter via internet att upphöra. Tillvägagångssätten förefaller även vara 

förenligt med vad som föreskrivs i preambeln (skäl 59) till Infosoc-direktivet. 

 

Den finska domstolen valde att utforma ett förhållandevis detaljerat föreläggande mot 

internetleverantören, vilket inte överensstämmer med EU-domstolens synsätt på hur ett 

föreläggande ska utformas enligt domen i UPC-målet. Skillnaden mellan den finska 

domstolens föreläggande och EU-domstolens avgörande kan förklaras med att domen i 

UPC-målet meddelades två år efter det att Elisa-målet avgjordes i Finland. Det kan även 

tänkas att förelägganden i finska domstolar har förändrats efter det att Elisa-målet avgjordes, 

vilket inte vore orimligt med beaktande av att både den tekniska och juridiska utvecklingen 

går framåt. 

 

Det finns några skillnader i den tyska och finska rätten som är värda att uppmärksamma. Den 

tydligaste distinktionen mellan rättssystemen är att 60 c § FI-URL innehåller en uttrycklig 

bestämmelse om att mellanhänder kan föreläggas att avbryta överföring av information. Ett 

sådant uttryckligt stöd saknas i den tyska rätten, men tolkas analogt in i doktrinen om 

störerhaftung i kombination med 97 § TY-URL. Den andra skillnaden är att i tysk rätt måste 

alla rättsmedel uttömmas gentemot den faktiska intrångsgöraren innan åtgärder kan riktas mot 

en mellanhand. Den finska rätten å sin sida innehåller ett uttryckligt lagstöd för interimistiska 

åtgärder mot en mellanhand redan innan talan väckts mot en intrångsgörare,  

se 60 d § FI-URL. Både de tyska och de finska domstolarna är dock överens om att det är 

proportionerligt med krav om blockering av hemsidor riktade mot mellanhänder, trots att inga 

                                                
176 Riordan, 2016, s. 529. 
177 Günther och Norrgård, 2014, s. 118–119. 
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blockeringsmöjligheter för att stoppa intrång i upphovsrätten och närstående rättigheter har 

visats vara effektiva till 100 procent.  

 

Att medlemsstaterna själva implementerar bestämmelserna i de EU-rättsliga direktiven har 

bevisligen utmynnat i olika tolkningar av direktiven. De olika nationella implementeringarna 

av bestämmelserna förbättras inte av att direktivtexterna översätts av varje medlemsstat. 

Exempelvis gjordes en jämförelse av ett antal översättningar av artikel 11 i IPRED-direktivet, 

vilken visade att den engelska språkversionen inte i sig medför en självklar översättning, då 

begreppet ”injunction” har två olika betydelser i den juridiska engelskan och kan avse tvång 

att vidta en åtgärd eller förbud mot att vidta en åtgärd. I samma jämförelse bedömdes dock 

både den svenska, den finska och den tyska språkversionen av artikel 11 IPRED-direktivet 

vara närliggande varandra beträffande språklig innebörd, men den rättsliga tolkningen är som 

visat inte samstämmig.178 Språkliga skillnader och tolkningar kan således generera i olika 

tolkningar av hur bestämmelserna i EU-direktiven ska implementeras i de nationella 

rättsordningarna.  

  

                                                
178 Norrgård, 2004, s. 446–447. 
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4 Analys 
 
4.1 Möjligheten att blockera hemsidor i Sverige  
Det saknas idag svensk rättspraxis beträffande förbudsförelägganden som riktas gentemot en 

internetleverantör i syfte att hindra intrång i immateriella rättigheter, och EU är något 

ambivalent i frågan. I UPC-målet har förvisso EU-domstolen konstaterat att det inte är 

oförenligt med EU-rätten att förelägga en internetleverantör att hindra åtkomsten till 

fildelningshemsidor. Likaså föreskriver artikel 8.3 Infosoc-direktivet att rättighetsinnehavare 

ska kunna rikta förelägganden mot mellanhänder som används av tredje part för intrång i 

immateriella rättigheter. Samtidigt tillerkänns internetleverantörer genom E-handelsdirektivet 

tre ansvarsfrihetsgrunder, mere conduit, cachning och hosting, vilka skyddar 

internetleverantören från ansvar när tjänsten används av en tredje part för att begå intrång i 

upphovsrätten. Det ska även erinras om att det i slutändan är de enskilda medlemsstaterna 

som avgör hur de EU-rättsliga direktiven ska implementeras, varför rättsläget skiljer sig åt 

mellan olika stater.  

 

4.1.1 Är den svenska upphovsrättsregleringen förenlig med Sveriges 
internationella överenskommelser? 

Sverige har ratificerat Bernkonventionen, Romkonventionen och Fonogramkonventionen, och 

därigenom åtagit sig att skydda upphovsrätten och de närstående rättigheterna. De 

internationella konventionerna ålägger de anslutna staterna att ge upphovsmän och andra 

rättighetsinnehavare skydd, främst genom att garantera dem ensamrätt till bland annat 

mångfaldigande och tillgängliggörande av deras skyddade verk. I svensk rätt fastställs dessa 

rättigheter i 1–3 §§, 45 § och 46 § URL. De ovan nämnda internationella konventionerna 

ställer däremot inga krav på hur de anslutna staterna genomdriver skyddet för rättigheterna 

vid eventuella intrång.  

 

De något modernare internationella överenskommelserna, WIPO-fördragen, fastställer likt 

Bernkonventionen, Romkonventionen och Fonogramkonventionen ett skydd för upphovsmän 

och fonogramproducenter genom att tillförsäkra dem ensamrätten att vidta vissa åtgärder, som 

tillexempel att tillgängliggöra och mångfaldiga verken. WIPO-fördragen innehåller, till 

skillnad från de äldre konventionerna, även bestämmelser om hur rättighetsinnehavarna ska 

ges möjlighet att genomdriva skyddet för sina rättigheter. I både artikel 14 WCT-fördraget 

och artikel 23 WPPT-fördraget fordras att de anslutna staternas lagstiftning ska erbjuda 
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rättighetsinnehavare tillgång till effektiva rättsliga åtgärder, i syfte att förhindra och straffa 

intrång i rättighetsinnehavarnas ensamrätter. På vilket sätt de rättsliga åtgärderna ska utformas 

i respektive stats lagstiftning detaljregleras däremot inte i WIPO-fördragen. WIPO-fördragen 

kallas gemensamt för The WIPO Internet Treaties, men innehåller trots det inga specifika 

krav på hur de anslutna medlemsstaterna ska erbjuda rättighetsinnehavare möjligheten att 

rikta rättsliga åtgärder mot internetleverantörer, eller att hemsidor ska kunna blockeras. Det 

vill säga, WIPO-fördragen kräver effektiva rättsliga åtgärder, men det står inte specifikt att de 

effektiva rättsliga åtgärderna ska kunna riktas mot internetleverantörer. Det kan misstänkas att 

sådana bestämmelser inte finns i WIPO-fördragen då demokratiska rättigheter och censur av 

internet inte går hand i hand. Internationella överenskommelser som ställer lagstiftningskrav 

på anslutna stater, såsom WIPO-fördragen, bör inte innehålla regleringar som kan inskränka 

yttrande- och informationsfriheten, då det potentiellt sett kan missbrukas av en ansluten stat. I 

svensk rätt finns det möjligheter för rättighetsinnehavare att väcka talan i domstol mot 

intrångsgörare, såväl straffrättsligt som civilrättsligt med krav på skadestånd, se bland annat 

53 § URL och 53 b § URL. 

 

TRIPS-avtalet är den mellanstatliga överenskommelse som troligen har störst möjlighet att 

internationellt harmonisera skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna,  

då TRIPS-avtalet måste ratificeras av alla WTO-anslutna stater. Genom  

TRIPS-avtalet finns det således möjlighet att påverka upphovsrättsregleringen i 164 olika 

stater, däribland Sverige, men även inom mellanstatliga- och överstatliga organisationer 

såsom EU. I artikel 42 TRIPS-avtalet ställs krav på att rättighetsinnehavare ska kunna föra 

civilrättslig talan mot den som begår intrång i immateriella rättigheter. Nationella domstolar 

ska vidare ha möjlighet att utfärda förelägganden mot intrångsgörare om förbud mot fortsatta 

intrång, enligt artikel 44.1 TRIPS-avtalet. Likt WIPO-fördragen saknar TRIPS-avtalet 

bestämmelser om möjligheten att rikta rättsliga åtgärder specifikt mot en internetleverantör, 

och istället lämnas det fritt åt de anslutna staterna att avgöra vem som begår intrång i 

upphovsrätten eller de närstående rättigheterna och därigenom kan hållas ansvarig. Enligt 

sista meningen i artikel 44.1 TRIPS-avtalet måste inte förelägganden riktas mot den som utan 

uppsåt begår intrång i en immateriell rättighet; men den delen av artikel 44.1 TRIPS-avtalet är 

dispositiv för de anslutna staterna. I svensk rätt saknas krav om att något subjektivt rekvisit 

ska vara uppfyllt hos en medverkande part mot vilken ett förbudsföreläggande utfärdas.179 Att 

                                                
179 Se avsnitt 2.3.1.3 ovan. 
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det i den svenska lagstiftningen går att ställa en internetleverantör till svars på grund av 

objektiv medverkan till upphovsrättsintrång får mot bakgrund av det anförda anses vara en 

rimlig implementering av påbuden i TRIPS-avtalet. På så vis skyddas rättighetsinnehavare, 

och krav på effektiva rättsliga åtgärder kan förverkligas när upphovsrätten och de närstående 

rättigheterna ska skyddas.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden 

beträffande skydd för upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Tillåtligheten av 

förelägganden riktade mot internetleverantörer om blockering av hemsidor där intrång i 

upphovsrätten och de närstående rättigheterna begås, avgörs dock inte av de internationella 

överenskommelser som Sverige ratificerat och förbundit sig till. Överenskommelserna är allt 

för generella och saknar detaljerade regler som krävs för att ge ett klart svar i frågan. Tydligt 

är dock att det internationella skyddet för innehavare av immateriella rättigheter i Sverige har 

haft en stark utveckling de senaste 150 åren. 

 

4.1.2 Strider den svenska upphovsrättsregleringen mot EU-rätten? 
Både artikel 17.2 EU-stadgan och artiklarna 1–3 Infosoc-direktivet ställer krav på att EU:s 

medlemsstater ska skydda immateriella rättigheter, såsom upphovsrätten och de närstående 

rättigheterna. Så långt är det inga större skillnader mellan EU-rättens och de internationella 

överenskommelsernas påverkan på den svenska lagstiftningen; och den svenska 

upphovsrättslagstiftningen garanterar, som nämnt i avsnitt 2.3.1, vissa ensamrätter till 

upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter. Frågan är dock hur långt det 

EU-rättsliga skyddet för upphovsrätten och de närstående rättigheterna sträcker sig. Kan 

skyddet för immateriella rättigheter användas för att ställa krav på en objektivt oberörd part, 

som alltså inte är rättighetsinnehavare eller intrångsgörare?  

 

Enligt artikel 16 EU-stadgan skyddas leverantörer av informationssamhällets tjänster genom 

att garanteras näringsfrihet, och i preambeln (skäl två) till E-handelsdirektivet betonas att 

informationssamhällets tjänster är en viktig del av handeln på EU:s inre marknad. En 

internetleverantör är en leverantör av informationssamhällets tjänster, och om deras tjänster 

nyttjas till olovlig verksamhet av en tredje part, kan internetleverantören under vissa 

förutsättningar undkomma repressalier. Det förutsätter dock att någon av de tre 

ansvarsfrihetsgrunderna, mere conduit, cachning och hosting är uppfyllda. Om 

immaterialrättsligt skyddat material tillgängliggjorts på ett olovligt sätt, kan alltså en 
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internetleverantör i egenskap av mellanhand undkomma repressalier om rekvisiten för  

mere conduit, cachning eller hosting är uppfyllda. Internetleverantörens tjänst, det vill säga 

uppkoppling till internet, måste då tillhandahållas neutralt, och intrånget i den immateriella 

rättigheten måste ha initierats av någon annan än internetleverantören. Det innebär att en 

internetleverantör inte kan hållas ansvarig för intrång i immateriella rättigheter enbart på 

grund av att den tillhandahållna tjänsten (internetuppkopplingen) potentiellt kan nyttjas till 

otillåten verksamhet. Mellanhänder, såsom internetleverantörer, pekas däremot ut i premabeln 

(skäl 59) till Infosoc-direktivet som de som har bäst möjlighet att stoppa intrång i 

immateriella rättigheter när intrång sker via cyberspace. Med andra ord kan en 

internetleverantör enligt E-handelsdirektivet inte hållas ansvarig för upphovsrättsintrång, men 

de har troligen ett ansvar enligt Infosoc-direktivet att hindra att sådana intrång sker. 

EU-domstolens avgörande i UPC-målet talar i vart fall för att ett sådant ansvar kan åläggas 

internetleverantörer. De tre ansvarsfrihetsgrunderna, mere conduit, cachning och hosting har i 

princip ordagrant implementerats i svensk rätt genom 16–18 §§ E-handelslagen. Men frågan 

är om det finns en möjlighet att ställa krav på internetleverantörer att hindra 

upphovsrättsintrång enligt svensk rätt? 

 

Artikel 8 Infosoc-direktivet ställer i mångt och mycket samma krav på EU:s medlemsstater 

som TRIPS-avtalet gör i frågan om rättighetsinnehavares tillgång till rättsliga åtgärder  

mot intrångsgörare, såsom möjligheten till förelägganden och skadestånd, och utgör i  

grunden en implementering i EU-rätten av TRIPS-avtalet och de båda WIPO-fördragen.180 I 

Infosoc-direktivet finns dock en tredje punkt, artikel 8.3 Infosoc-direktivet, där det framgår att 

rättighetsinnehavare ska ha möjlighet att begära förlägganden mot mellanhänder vars tjänster 

nyttjas av tredje part för att begå intrång i upphovsrätten och närstående rättigheter.  

Till kategorin mellanhänder hör internetleverantörer, men även andra  

leverantörer av informationssamhällets tjänster.181 I artikel 8 Infosoc-direktivet ställs krav på 

medlemsstaterna att tillhandahålla tillgängliga rättsliga åtgärder, men det är i 

IPRED-direktivet som de rättsliga åtgärderna regleras i detalj.  

 

Av artikel 11 IPRED-direktivet framgår att EU-medlemsstaternas nationella rätt ska ge 

möjlighet för rättighetsinnehavare att begära förelägganden mot mellanhänder, och att ett 

sådant föreläggande får förenas med vite. Enligt artikel 9.1 a IPRED-direktivet ska även 

                                                
180 Stamatoudi och Torremans, 2014, s. 506. 
181 Seville, 2009, s. 47; Jfr Riordan, 2016, s. 27. 
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interimistiska förelägganden kunna riktas mot mellanhänder. Således ska följaktligen 

mellanhänder kunna föreläggas förbud att upphöra med medverkan till intrång i immateriella 

rättigheter, enligt EU-rätten.  

 

I Sverige är Black Internet-målet182 ett exempel på att förelägganden om förbud kan riktas 

mot mellanhänder, och att ett sådant föreläggande är ett tillgängligt rättsinstrument utvecklat i 

svensk rättspraxis. Internetleverantören som tillhandahöll internetuppkopplingen till 

fildelningshemsidan The Pirate Bay förelades vid vite att upphöra med det, då 

tillhandahållandet av internetuppkopplingen utgjorde medverkan till upphovsrättsintrång. 

Speciellt i Black Internet-målet var dock att internetleverantören och intrångsgöraren befann 

sig ett avtalsförhållande med varandra, varför objektivt medverkansansvar ansågs föreligga 

för internetleverantören. Frågan för den här uppsatsen är emellertid om liknande 

förelägganden kan riktas mot internetleverantörer som saknar ett avtalsförhållande med den 

intrångsgörarande hemsidan. Det vill säga, är det möjligt att enligt svensk rätt rikta 

förelägganden mot internetleverantörer som skyddas av de tre ansvarsfrihetsgrunderna,  

mere conduit, cachning och hosting? 

 

I B2 Bredband-målet var frågan huruvida internetleverantören kunde föreläggas att blockera 

två hemsidor där immaterialrättsligt skyddade verk tillgängliggjorts.183 De två hemsidorna 

och internetleverantören saknade avtalsförhållande med varandra. Tingsrättens avgörande i 

målet har överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen.184 Tingsrättens dom är för 

närvarande det enda avgörandet från en svensk domstol som ger någon form av vägledning i 

frågan om förelägganden riktade mot internetleverantörer beträffande blockering av hemsidor. 

Viktigt att uppmärksamma är dock att tingsrättens dom saknar prejudicerande verkan i svensk 

rätt. Enligt tingsrättens dom kan inte förelägganden riktas mot en part som inte har ett 

objektivt medverkansansvar i förhållande till intrånget i de immateriella rättigheterna. Att ett 

objektivt medverkansansvar bör krävas framgår av förarbetsuttalanden, och diskuterades 

bland annat vid implementeringen av IPRED-direktivet i den svenska lagstiftningen.185 Det 

krävs varken uppsåt eller oaktsamhet av en internetleverantör för att denne ska anses objektivt 

medverka till intrång, men råd eller dåd i någon form måste förekomma för att 

                                                
182 Stockholms tingsrätt, dom 2012-10-16 i mål T 7540-09 och T 11712-09. 
183 Stockholms tingsrätt, dom 2015-11-27 i mål T 15142-14. 
184 Patent- och marknadsöverdomstolen förväntas meddela dom 31 januari 2017, i mål PMT 11706-15. 
185 Prop. 2008/09:67, s. 195. 
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medverkansansvar överhuvudtaget ska aktualiseras.186 Tingsrätten ansåg inte att B2 Bredband 

bidragit till intrånget i de immateriella rättigheterna med råd eller dåd, och något föreläggande 

om förbud kunde av den anledningen inte utfärdas mot internetleverantören.  

 

Rättighetsinnehavarna som väckte talan mot B2 Bredband anförde bland annat med 

hänvisning till UPC-målet att EU-rätten tillät förelägganden om förbud mot 

internetleverantörer. Enligt deras uppfattning skulle därför tingsrätten tillämpa en 

direktivkonform tolkning av den svenska upphovsrättslagningen i förhållande till 

Infosoc-direktivet. Tingsrätten ansåg dock att UPC-målet var irrelevant för utgången i 

B2 Bredband-målet, med hänvisning till att den österrikiska lagtexten låg närmare 

formuleringarna i Infosoc-direktivet än den svenska lagtexten. Den lingvistiska diskrepansen 

som råder mellan de båda nationella lagtexterna medförde ett minskat utrymme för tingsrätten 

att tolka de svenska bestämmelserna utifrån EU-domstolens avgörande i UPC-målet. Vidare 

menade tingsrätten att den svenska formuleringen i 53 b § URL var förenlig med  

artikel 8.3 Infosoc-direktivet. Innebörden av medverkanansvar skulle därför inte genom en 

direktivkonform tolkning vidgas och gå utöver ett objektivt medverkansansvar, med beaktade 

av den diskussionen som hade föregåtts i de svenska förarbetena i samband med 

implementeringen av EU:s bestämmelser. Förvisso är det upp till varje medlemsstat att 

implementera EU-direktiven i den nationella rätten, men en nationell implementering får inte 

begränsa innebörden av direktiven.187  

 

I artikel 8.3 Infosoc-direktivet omnämns inte begreppet medverkan, utan istället riktar sig 

artikeln mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje part. Att internetleverantörer utgör 

mellanhänder var parterna överens om i B2 Bredband-målet, det framgår av de svenska 

förarbetena, och har slagits fast av EU-domstolen i bland annat UPC-målet.188 Tingsrättens 

resonemang i B2 Bredband-målet är ohållbart vad gäller deras sätt att tänka kring 

EU-domstolens avgörande i UPC-målet, det vill säga att avgörandet enbart är relevant för 

Österrike och deras inhemska lagstiftning. Avgöranden från EU-domstolen måste beaktas, av 

alla medlemsstater inom EU, som teleologiska tolkningar av hela EU-rätten; vilken som 

bekant är överordnad den nationella lagstiftningen.189 En rimligare tolkning av UPC-målet, än 

den tingsrätten gjorde i B2 Bredband-målet, hade varit att betrakta avgörandet som ett 
                                                
186 Se Olsson och Rosén, 2016, s. 502–503.  
187 Jfr Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 179–184. 
188 Se Prop. 2004/05:110, s. 338; Mål C-314/12, UPC Telekabel, p. 32. 
189 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 168. 
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konstaterade av att förelägganden om förbud riktade mot internetleverantörer inte är 

oförenligt med EU-rätten, och i synnerhet inte oförenligt med artikel 8.3 Infosoc-direktivet, 

även när det saknas avtalsförhållande mellan internetleverantören och den intrångsgörande 

hemsidan. EU-domstolens avgörande i UPC-målet antyder att syftet med uttalandet i 

preambeln (skäl 59) till Infosoc-direktivet, artikel 8.3 Infosoc-direktivet och  

artikel 11 IPRED-direktivet, är att internetleverantörer ska kunna föreläggas en skyldighet att 

vidta åtgärder för att förhindra upphovsrättsintrång. En sådan tolkning ter sig fullt rimlig för 

att skydda immateriella rättigheter, under förutsättning att demokratiska-, medborgerliga- och 

mänskliga rättigheter beaktas av en domstol innan ett föreläggande utfärdas mot en 

internetleverantör.  

 

Den svenska lagstiftaren gjorde en snäv implementering av artikel 8.3 Infosoc-direktivet när 

krav ställdes på att objektivt medverkanansvar måste påvisas hos en mellanhand för att 

förelägganden skulle kunna riktas mot denne. Det innebär emellertid inte att den svenska 

implementeringen av Infosoc-direktivet och IPRED-direktivet nödvändigtvis är oförenlig med 

EU-rätten, utan visar snarare på att hänsyn tagits till näringsfrihet och informationsfrihet i 

större utsträckning än skyddet för immateriella rättigheter. Ponera ändå att det svenska kravet 

på objektivt medverkansansvar är oförenligt med de i uppsatsen diskuterade EU-rättsliga 

bestämmelserna om skyddet för immateriella rättigheter; hur borde då möjligheten till 

förelägganden riktade mot internetleverantörer utformas i svensk rätt?  

 

Enligt UPC-målet är det proportionerligt att förelägga en internetleverantör att vidta åtgärder i 

syfte att förhindra intrång i en immateriell rättighet, även med hänsyn till näringsfriheten och 

informationsfriheten. Det förutsätter dock att internetleverantören själv styr vilka åtgärder 

som vidtas för att uppfylla syftet med föreläggandet. De svenska domstolarna behöver alltså 

inte utfärda ett föreläggande med specificerade krav på tekniska åtgärder som en 

internetleverantör ska vidta. I B2 Bredband-målet har skiv- och filmbolagen yrkat att 

B2 Bredband ska föreläggas att aktivt blockera IP-adresser och DNS-domäner. Min 

uppfattning är, i linje med EU-domstolens avgörande i UPC-målet, att internetleverantören 

har en bättre möjlighet att själv avgöra vilka åtgärder som är rimliga att vidta för att förhindra 

intrång i immateriella rättigheter som sker via internet. Med beaktande av att det är en teknisk 

fråga förankrad i internetleverantörens verksamhetsområde, framstår det som rimligt att en 

internetleverantör innehar bättre teknisk kunskap om hur nätverkstrafik över cyberspace kan 

regleras, jämfört med den tekniska kunskap som domstolar och intresseorganisationer likt 
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upphovsrättsorganisationer besitter. Ett sådant tillvägagångssätt, där mellanhanden själv avgör 

vilka åtgärder som ska vidtas, är troligen rimligare än att upphovsmän eller innehavare av 

närstående rättigheter, ges inflytande över vilka hemsidor som ska blockeras. Syftet med ett 

förläggande om förbud riktat mot en internetleverantör är trots allt att hindra intrång i 

immateriella rättigheter, inte att censurera internet. Innehavarna av immateriella rättigheter 

har endast att ta hänsyn till sina egna intressen och att skydda sina immateriella tillgångar. 

Internetleverantörerna har å sin sida att ta hänsyn till både sina egna intressen, så som 

näringsfrihet och vinstintresse, och sina kunders intressen, såsom fria 

kommunikationsmöjligheter och informationsfrihet. En internetleverantör måste alltså bejaka 

mer än sina egna intressen och är därför mer nyanserad än till exempel en 

upphovsrättsorganisation vars intresse främst är att skydda sina egna immateriella tillgångar. 

Således bör förelägganden som utfärdas av svenska domstolar mot internetleverantörer inte 

preciseras mer än nödvändigt i de delar som avser de tekniska åtgärder som måste vidtas. 

Istället bör ett föreläggande utformas utifrån vilket resultat som eftersträvas med 

föreläggandet, till exempel att hindra åtkomsten till olovligen tillgängliggjort 

immaterialrättsligt skyddat material på vissa fildelningshemsidor. Viktigt att komma ihåg är 

dock att ett föreläggande aldrig får innebära att enskilda individers internettrafik aktivt 

övervakas och filtreras, oavsett vem som beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas av 

internetleverantören, vilket har fastslagits i både artikel 15 E-handelsdirektivet och i 

EU-domstolens avgörande i SABAM-målet. 

 

4.2 Import av lagstiftning på den inre marknaden – Tyskland och 
Finland  

Byggt på förutsättningen att de svenska reglerna beträffande förlägganden om förbud måste 

ändras och anpassas efter EU-rätten, och att svenska domstolar alltså måste utfärda 

förelägganden även mot neutrala internetleverantörer, är frågan på vilket sätt sådana ändringar 

borde genomföras i svensk lagstiftning. Både Tyskland och Finland tillåter den här typen av 

förelägganden, men de regleras på olika sätt i respektive land. Kan det i svensk lagstiftning 

införas en modell hämtad från något av dessa länder? 

  



54 
 

4.2.1 Den tyska rättsmodellen för förelägganden mot mellanhänder 
Tyskland har varit motvilliga till att blockera hemsidor, främst med hänsyn till en eventuell 

begränsning av yttrandefriheten.190 Avgörandet i Goldesel/3dl.am-målen191 från Tysklands 

Högsta domstol i november 2015, har dock öppnat upp för möjligheten att rikta förelägganden 

om förbud mot internetleverantörer. Den tyska Högsta domstolen argumenterade kring 

tillämpningen av doktrinen om störerhaftung, och om att sekundärt ansvar kan uppstå på 

grund av kännedom om upphovsrättsintrång. Domstolen ansåg att det fanns en möjlighet för 

innehavare av immateriella rättigheter att begära ett föreläggande om förbud riktat mot en 

internetleverantör. Doktrinen om störerhaftung är dock specifik för den tyska rättstraditionen, 

och är svår att införa i en annan nationell rättsordning. I avgörandet av  

Goldesel/3dl.am-målen utformade däremot den tyska Högsta domstolen en princip som är 

möjlig att införa även i en annan nationell rättsordning. Principen som framkom i 

Goldesel/3dl.am-målen var att: innan en innehavare av immateriella rättigheter kan rikta talan 

mot en internetleverantör, som kan vara sekundärt ansvarig, bör alla rättsmedel uttömmas mot 

den som i första hand begår intrång i en immateriell rättighet. I Goldesel-målet drevs 

hemsidan, där immaterialrättsligt skyddade verk olovligen tillgängliggjordes, från Ryssland. 

Rättighetsinnehavarna ansåg att det var svårt att rikta en rättslig talan mot en rysk hemsida. 

Den tyska högsta domstolen ansåg däremot att rättighetsinnehavarna åtminstone borde försökt 

att vidta rättsliga åtgärder mot den ryska hemsidan, innan internetleverantören hölls ansvarig. 

Det tyska systemet är förhållandevis nytt och oprövat, men utformandet av principen om 

uttömmande av rättsmedel mot den primärt ansvarige intrångsgöraren är inte desto mindre 

intressant. 

 

4.2.2 Den finska rättsmodellen för förelägganden mot mellanhänder 
I Finland kan internetleverantörer föreläggas att blockera hemsidor för att skydda 

immaterialrättsligt skyddade verk, vilket framgår av Elisa-målet. Enligt de finska domstolarna 

förhindrar en begränsad åtkomst till fildelningshemsidor att upphovsrättsintrång sker via 

cyberspace. Av den anledningen är det därför en rimlig åtgärd att vända sig till en 

internetleverantör, i egenskap av mellanhand, för att hindra tillgången till vissa hemsidor.  

 

                                                
190 Till exempel utfärdades 2009 en lag som krävde blockering av hemsidor som tillgängliggjorde 

barnpornografi, men lagen upphävdes efter protester om censur av internet. Se Riordan, 2016, s. 516–517. 
191 Bundesgerichtshof, dom 2015-11-26 i mål I ZR 172/14 (Goldesel-målet); Bundesgerichtshof, dom 

2015-11-26 i mål I ZR 3/14 (3dl.am-målet). 
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Den finska lagstiftningen speglar EU-rätten, på så vis att begreppet mellanhänder specifikt 

används i 60 c § FI-URL. Att rikta förelägganden mot internetleverantörer oavsett graden av 

medverkansansvar ter sig därför rimligt, i vart fall lingvistiskt. Finland har även 

implementerat de tre ansvarsfrihetsgrunderna, mere conduit, cachning och hosting för 

leverantörer av informationssamhällets tjänster från E-handelsdirektivet i Infosam-balken, där 

ansvarsfrihetsgrunderna verkar balanseras mot möjligheten att rikta förelägganden mot 

mellanhänder. Likt de svenska bestämmelserna i E-handelslagen begränsas möjligheten att 

rikta straffrättsligt ansvar mot en neutral mellanhand, men ett ansvar att förhindra intrång 

kvarstår för finska internetleverantörer.  

 

4.2.3 Plocka russinen ur kakan  
Då varje nationell rättsordning innehåller olika egenheter, anpassade efter var stats 

rättstradition, är det inte nödvändigtvis en god idé att importera främmande lagtext direkt till 

en annan stats lagstiftning. Det kan däremot vara en god idé att se hur olika rättsordningar 

hanterar juridiska problem, och inspireras av lösningarna under ett lagstiftningsförfarande. Ett 

klassiskt exempel på influerad lagstiftning är från Indien, som tog de bäst fungerande 

principerna ur flera olika rättsordningar för att lära av andra nationers misstag, när de skapade 

sin konstitution. 192  Viktigt är dock att granskning av utländsk rätt inte sker vid 

rättstillämpning i nationella domstolar, då det skapar rättssäkerhetsproblem, och 

förutsägbarheten av utgången i ett eventuellt mål minskar drastiskt för de inblandade 

parterna.193 Frågan är dock vad den svenska rättsordningen kan lära av Tysklands respektive 

Finlands reglering av förelägganden riktade mot internetleverantörer för förhindrande av 

upphovsrättsintrång. 

 

Den tyska regleringen kring förelägganden riktade mot internetleverantörer vid intrång i 

upphovsrätten och närstående rättigheter är egentligen oprövad. Förvisso finns två 

prejudicerande domar som fastställer att utfärdande av sådana förelägganden är teoretiskt 

möjligt enligt tysk rätt, men något föreläggande har ännu inte utfärdats i praktiken såvitt jag 

vet. Att rättighetsinnehavare ska uttömma alla rättsmedel mot den faktiska intrångsgöraren, 

innan talan riktas mot en mellanhand, är en intressant princip inom den tyska rätten. Det finns 

både positiva och negativa aspekter i ställningstagandet som den tyska Högsta domstolen 

                                                
192 Sharma, 1966, s. 103–112; Prafull, 2013-11-30. 
193 Förutsägbarhet i nationella domstolar är beroende av att de juridiska frågorna bedöms utifrån nationell 

inhemsk lagstiftning. Se Zila, 1990, s. 284. 
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gjorde i Goldesel/3dl.am-målen. Positivt för internetleverantörer är att de troligtvis inte 

kommer föreläggas att vidta åtgärder lika frekvent som internetleverantörer i andra länder. 

Vad som däremot framstår som negativt är att rättighetsinnehavarna tvingas driva flera  

dyra rättsprocesser för att nå motsvarande skydd för immateriella rättigheter som erbjuds i  

till exempel Finland.  

 

En positiv aspekt med den finska regleringen av förelägganden riktade mot 

internetleverantörer, beträffande upphovsrättsintrång är att den finska lagtexten är tydlig i 

förhållande till artikel 8.3 Infosoc-direktivet. I den finska lagtexten används begreppet 

”mellanhand”, istället för begreppet ”medverkande” som används i Sverige. Att som Finland 

använda samma begrepp, det vill säga ”mellanhand”, som i artikel 8.3 Infosoc-direktivet 

skapar en tydlig och klar förbindelse mellan EU-rätten och den finska rätten. Den svenska 

implementeringen av Infosoc-direktivet, som gav begreppet ”medverkande”, genererar istället 

en otydlighet, och skapar förvirring vid frågan om den svenska lagstiftningens förenlighet 

med EU-rätten.  

 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det framstår som rimligt att i första hand rikta 

rättsliga åtgärder mot den primära intrångsgöraren, och i andra hand mot den neutrala 

mellanhanden det vill säga internetleverantören. Förutsatt att de svenska reglerna måste 

ändras och anpassas efter EU-rätten, är det således rimligt att ett liknade krav framgår i den 

svenska rätten, i samband med att en talan om förbudsföreläggande riktas mot en 

internetleverantör i Sverige. Om även begreppet ”mellanhand” hade införts i svensk 

lagstiftning, förslagsvis i 53 b § URL, hade den svenska rättens förenlighet med EU-rätten 

inte kunnat ifrågasättas på samma sätt som idag, med det relativt oklara rådande rättsläget.  

 

4.3 Avslutande diskussion  
Den svenska regleringen är oklar kring förelägganden riktade mot internetleverantörer, för 

förhindrandet av intrång i upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Likaså kan den 

svenska rättens förenlighet med EU-rätten ifrågasättas, och det enda avgörandet från en 

svensk domstol som ger en fingervisning om det rådande rättsläget i Sverige är tingsrättens 

dom i B2 Bredband-målet som överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen. Med 

beaktande av tingsrättens dom i B2 Bredbandmålet kan det dock konstateras att det rådande 

rättsläget i Sverige tyder på att förelägganden om förbud inte kan riktas mot 

internetleverantörer i de fall då ett objektivt medverkansansvar inte kan styrkas. Huruvida det 
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rådande rättsläget är förenligt med EU-rätten finns det heller inget tydligt svar på, då den 

svenska tillämpningen och implementeringen av EU:s direktiv inte har varit uppe för 

prövning hos vare sig högre rättsinstanser i Sverige eller i EU-domstolen. Patent- och 

marknadsöverdomstolens dom förväntas dock meddelas i slutet på januari 2017 och kanske 

klarnar rättsläget då. 

 

De begränsade möjligheterna att förelägga internetleverantörer att vidta rättsliga åtgärder i 

syfte att förhindra upphovsrättsintrång, som för närvarande förekommer i den svenska 

lagstiftningen, visar dock att Sverige gjort en snäv implementering av EU-rätten. I synnerhet 

beträffande artikel 8.3 Infosoc-direktivet och artikel 11 IPRED-direktivet. Enligt  

artikel 8 Infosoc-direktivet och artikel 11 IPRED-direktivet ska effektiva, avskräckande och 

proportionerliga rättsliga åtgärder finnas tillgängliga i den svenska lagstiftningen, och det ska 

vara möjligt att rikta förelägganden, med hot om vite, mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas 

av tredje part vid intrång i immateriella rättigheter. Det rådande rättsläget talar för att Sverige 

inte uppfyller samtliga krav som stipuleras av EU-rätten på upphovsrättsområdet. Sverige får 

däremot anses uppfylla de internationella överenskommelserna, där krav ställs på skydd för 

immateriella rättigheter och effektiva rättsmedel. De internationella åtagandena är dock 

förhållandevis enkla att leva upp till, då de generellt sett är odetaljerade och ofta så gamla att 

just digital fildelning inte beaktades i samband med uppkomsten av överenskommelserna.  

 

Ett objektivt medverkansansvar är ett rekvisit i svensk lagstiftning som måste visas hos en 

internetleverantör för att denne ska kunna åläggas ett föreläggande om förbud, vilket kan visa 

sig problematiskt. Det objektiva medverkansansvaret kan bland annat yttra sig genom ett 

avtalsförhållande mellan en internetleverantör och en hemsida som olovligen tillgängliggör 

immaterialrättsligt skyddat material. Det kan potentiellt sett vara svårt att bevisa ett objektivt 

medverkansansvar hos en svensk internetleverantör, när intrång begås i immateriella 

rättigheter via utländska fildelningshemsidor vars internetuppkoppling tillhandahålls av 

utländska internetleverantörer.194 Blockering av hemsidor kan då troligen enbart ske via 

hemsidor som drivs över servrar belägna i Sverige. Samtidigt får de öppna gränserna på EU:s 

inre marknad den effekten att fildelningen i Sverige fortgår, eftersom internettrafik till och 

från hemsidor på servrar i andra länder inte får eller kan hindras. 

 

                                                
194 Observera likheten med situationen som utretts av EU-domstolen i UPC-målet. Se avsnitt 2.2.4.2 ovan. 
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Om Sverige ska eftersträva ett rättsläge som är förenligt med EU-rätten, bör Sverige frångå 

rekvisitet om ett objektivt medverkansansvar beträffande neutrala internetleverantörer. De 

svenska domstolarna skulle då behöva tillämpa en direktivkonform tolkning av EU-rätten och 

bortse från rekvisitet om ett objektivt medverkansansvar i den svenska lagstiftningen samt 

bortse från de uttalanden om objektivt medverkansansvar som gjorts i svenska förarbeten. 

Alternativt bör även den svenska lagstiftningen ändras för att språkligt möta de EU-rättsliga 

bestämmelserna, så att begreppet mellanhand även förtydligas i svensk rätt. Enligt min 

uppfattning finns det även tre rättsliga principer som bör införlivas i den svenska rätten för att 

förtydliga rättsläget och komma närmare en klar förenlighet med EU-rättens bestämmelser. 

 

Den första principen är hämtad ur UPC-målet, och innebär att internetleverantören själv ska 

avgöra vilka tekniska åtgärder som ska vidtas i syfte att hindra tillgången till de aktuella 

fildelningshemsidorna. Som tidigare anförts i avsnitt 4.1.2 finns det anledning att låta 

internetleverantören tillgodose dels sina egna intressen, dels sina kunders intressen, då en 

avvägning måste balansera mellan näringsfrihet, informationsfrihet samt rätten till ett 

privatliv. En internetleverantör vill givetvis behålla sina kunder och har god kunskap om 

tillgängliga tekniska åtgärder, men om ett föreläggande med hot om vite åläggs en 

internetleverantör kan de även tvingas att skydda och ta hänsyn till de intressen som en 

innehavare av en upphovsrätt eller närstående rättighet har. Skulle upphovsrättsinnehavarna 

och innehavarna av närstående rättigheter fatta beslut om potentiella åtgärder, föreligger det 

istället en risk för att de blint ser till sina egna intressen, och att det bortses från 

näringsfriheten och informationsfriheten. Det är också orimligt att det i domstolar ska 

spekuleras över tillgängliga tekniska åtgärder, då den specialkompetensen som huvudregel 

saknas i en rättssal men uppenbart finns på annat håll.195 

 

Den andra principen härstammar från Tyskland och innebär att alla tillgängliga rättsmedel 

ska vara uttömda mot den faktiska intrångsgöraren innan ett föreläggande om förbud kan 

riktas mot en neutral mellanhand. Inledningsvis bör således rättighetsinnehavaren göra reella 

försök att inleda en rättsprocess mot den primära intrångsgöraren, och åtgärder mot en 

mellanhand bör enbart vara en sekundär utväg. Det finns givetvis svårigheter med ett sådant 

system, och bland annat kan det vara svårt att identifiera intrångsgörarna. Kravet på effektiva 
                                                
195 Observera dock att i de nya Patent- och marknadsdomstolarna dömer även tekniska ledamöter med 

expertkunskaper, vilkas kompetens inte ska förringas. Se 2 kap. 1–4 §§ lagen om patent- och 
marknadsdomstolar. De tekniska ledamöterna kan eventuellt skapa utrymme för proportionerliga 
förelägganden riktade mot mellanhänder. 
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rättsliga åtgärder kan också generera i problem, varför det uttryckligen framgår att 

mellanhänder är de som har bäst möjlighet att hindra intrång i den digitala miljön, se 

preambeln (skäl 59) till Infosoc-direktivet. Det kan tolkas som att det enligt EU är synonymt 

med effektiva rättsliga åtgärder att rikta krav mot mellanhänder, då det är svårt och ineffektivt 

att ställa primära intrångsgörare inför rätta. Utifrån den tolkningen kan det därför enligt 

EU-direktiven föreligga ett hinder mot att kräva uttömmandet av alla rättsmedel emot den 

faktiska intrångsgöraren, innan en process kan inledas mot en mellanhand.  

 

Den tredje principen är en administrativ blockeringsregel som är inspirerad av 

rättsordningarna i Finland och Sverige, och i viss mån Tyskland. Finland och Sverige 

utfärdar, var för sig, kontinuerligt en (svart-)lista över hemsidor som publicerar 

barnpornografiskt material. Internetleverantörer uppmanas att blockera de svartlistade 

hemsidorna, men är inte tvingade att blockera dem.196 En sådan svartlista publiceras inte över 

hemsidor som tillgängliggör upphovsrättsskyddat material, men skulle troligen underlätta den 

konkurrensförsvagning som uppstår för en internetleverantör när denne föreläggs att blockera 

en hemsida. Ett föreläggande om att blockera en hemsida som riktas mot en internetleverantör 

bör därför få prejudicerande verkan beträffande den specifika hemsidan, det vill säga att 

hemsidan svartlistas, så att andra internetleverantörer också är förbundna att blockera 

hemsidan. På så vis går det att minska domstolsprocesser samt höga processkostnader, och 

skyddet för de immateriella rättigheterna skulle utökas. Konkurrensen mellan 

internetleverantörerna skulle minska och skydda dem mot kundbortfall jämfört med om 

enbart någon enstaka internetleverantör blir tvungen att blockera en fildelningshemsida. En 

svartlistning måste givetvis föregås av en domstolsprocess där varje enskild hemsida prövas, 

och svartlistningen måste även vid behov kunna omprövas, då det är viktigt ur en 

rättssäkerhetsaspekt.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att utifrån det rådande rättsläget i Sverige kan inte 

förelägganden om förbud riktas mot neutrala internetleverantörer som inte objektivt 

medverkar till upphovsrättsintrång. De tre ansvarsfrihetsgrunderna mere conduit, cachning 

och hosting finns som ett skydd för internetleverantörer, men de frikänner däremot inte 

internetleverantörer från ansvar att vidta åtgärder mot intrång i upphovsrätten och de 
                                                
196 En svartlista med hemsidor som tillgängliggör barnpornografiskt material utfärdas med stöd av lag i både 

Finland och Sverige. Svartlistan distribueras sedan till internetleverantörer. I Tyskland infördes en liknande 
lag år 2009, den upphävdes dock efter stora protester från allmänheten om censur av internet. Se Riordan, 
2016, s. 516, s. 527 och s. 530. 
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närstående rättigheterna. Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, men den svenska 

rättens förenlighet med EU-rätten går att ifrågasätta. EU:s medlemsstater får själva avgöra hur 

de EU-rättsliga direktiven ska implementeras i respektive stat, och Sverige har gjort en 

tillsynes snäv tolkning av direktiven. Det kan däremot vara dags för Patent- och 

marknadsöverdomstolen att utnyttja sin rätt enligt artikel 267 FEUF och begära ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen innan de meddelar dom i B2 Bredband-målet. Det 

finns ingen anledning att hasta fram en dom i B2 Bredband-målet, då samma fråga kommer 

uppstå snart igen oavsett utgången i målet. Om förelägganden i slutändan måste riktas mot 

neutrala internetleverantörer i Sverige finns det lärdomar att dra från både Tysklands och 

Finlands rättsordningar.  
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Svea hovrätt, beslut 2016-02-24, mål T 11706-15.  

 

Tingsrättsavgöranden 
Stockholms tingsrätt, beslut 2009-08-21, mål T 7540-09 och T 11712-09. 

Stockholms tingsrätt, dom 2012-10-16, mål T 7540-09 och T 11712-09.  

Stockholms tingsrätt, dom 2015-11-27, mål T 15142-14.  
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Avgöranden från EU-domstolen 
Mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 

SCRL (SABAM), ECLI:EU:C:2011:771. 

 

Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproduktionsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2014:192. 

 

Avgöranden från Finland 
Helsingin käräjäoikeus [Tingsrätten i Helsingfors] beslut 2011-10-26, mål H 11/20937, 
beslut nr 11/41552. 
 
Helsingin hovioikeus [Hovrätten i Helsingfors] beslut 2012-06-15, mål S 11/3097,  
beslut nr 1687. 
 

Avgöranden från Tyskland 
Bundesgerichtshof [Högsta domstolen] dom 2015-11-26, i mål I ZR 3/14.  

Bundesgerichtshof [Högsta domstolen] dom 2015-11-26, i mål I ZR 174/14.  

 

Internationella konventioner och avtal 
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organisations. Done at Rome on October 26, 1961. 
 
Agreement Establishing the World Intellectual Property Organisation (Signed at Stockholm 
on July 14 1967, and as amended on September 28, 1979). 
 
Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication 
of Their Phonograms of October 29, 1971. 
 
Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization, 17 
december 1974, A/RES/3346 (XXIX). 
 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on 
September 28, 1979). 
 
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Concluded at Marrakesh 
on 15 April 1994. 
 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C, Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization. Concluded at Marrakesh on 15 April 
1994. 
 
WIPO Copyright Treaty (WCT) (Adopted in Geneva on December 20, 1996). 
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WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (Adopted in Geneva on December 20, 
1996). 
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