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Sammanfattning 
För att stävja spridningen av upphovsrättsskyddat materiel via internet har det i Sverige, med 

bakgrund i en mängd EU-direktiv, införts en rad olika sanktionsmöjligheter. En 

rättighetsinnehavare kan bl.a. vända sig till domstol och yrka på att en intrångsgörare ska 

beläggas med ett förbud vid vite mot att fortsätta med intrånget. Ett sådant föreläggande kan 

även meddelas en mellanhand, i form av exempelvis en internetleverantör, som i objektiv 

mening anses medverka till upphovsrättsintrång. I praxis har förbudet kommit att innebära att 

internetleverantörer ålagts att sluta tillhandahålla internetuppkoppling till internettjänster, 

vilka möjliggjort spridning av upphovsrättsskyddat material. Rättsläget är dock oklart hur 

långt möjligheten till ingripande för att säkerställa immateriella rättigheter sträcker sig och om 

den svenska lagstiftningen även medger att en internetleverantör kan åläggas att blockera sina 

abonnenters tillgång till en hemsida med olovligen upplagt upphovsrättsskyddat material. En 

sådan åtgärd tangerar gränserna till det grundlagsskyddade förbudet mot censur. I 

framställningen har utretts hur problematiken kring upphovsrätten i Sverige förhåller sig till 

skyddet mot censur, med beaktande av bakomliggande EU-rätt. I framställningen har även en 

utgångspunkt varit att redogöra för vilka affärsmässiga effekter en sådan reglering skulle få 

för en internetleverantör. I uppsatsen konstaterade vi att det i nuvarande svensk rätt inte finns 

någon direkt möjlighet till att ålägga en internetleverantör att blockera tillgången till en 

hemsida med olovligen upplagt upphovsrättsskyddat material för en abonnent. Genom 

undersökning har vi dock funnit att de bakomliggande EU-direktiven ger långtgående 

möjligheter till att införa sanktioner mot en mellanhand som medverkar till 

upphovsrättsintrång. I uppsatsen fann vi även att grundlagarna till skydd mot censur, TF och 

YGL inte blev tillämpliga i fråga om vanliga internethemsidor. Istället blev den allmänna 

regleringen i RF, som tillförsäkrar envar rätt till informations- och yttrandefrihet, tillämplig. 

Skyddet enligt RF är dock inte absolut varför vi först fann att det skulle vara möjligt att införa 

en ny reglering som skulle innebär att en internetleverantör, för att inte själv göra sig skyldig 

till medverkan till upphovsrättsintrång, hade varit tvungen att blockera tillgången till en 

hemsida innehållande olovligen upplagt upphovsrättsskyddat material. Trots möjligheten till 

införandet av en sådan lag visade nyligen avgjord EU-praxis att en sådan åtgärd skulle anses 

som alltför långtgående och inskränka inte bara yttrande- och informationsfriheten, utan även 

rätten till den personliga integriteten samt rätten till näringsfrihet för en internetleverantör. 

Mot den bakgrunden fann vi att EU-rätten således utgjorde hinder mot att införa en sådan lag. 

I undersökningen fann vi dessutom att en sådan reglering skulle få långtgående negativa 

affärsmässiga effekter för en näringsidkare.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sedan 1990-talet har den omfattande ökningen av internetanvändning gjort att nya 

immaterialrättsliga problem och frågeställningar har uppstått. Den tekniska utvecklingen har 

möjliggjort att tidigare geografiska och fysiska begränsningar har försvunnit och därmed gjort 

det betydligt enklare att dela och sprida digitalt material. Som en följd av det har särskilda 

forum avsedda för fildelning av framförallt upphovsrättsskyddat material skapats och spridits. 

I ett straffrättsligt mål från 2009 dömde Stockholms tingsrätt fyra personer som misstänktes 

ligga bakom fildelningswebbplatsen The Pirate Bay (TPB), för medhjälp till brott mot 

upphovsrättslagen
1
 (URL), till fängelse. Tingsrätten (TR:n) förpliktade även intrångsgörarna 

att utge skadestånd till målsäganden som utgjordes av flera välkända skiv- och filmbolag. 

Som en följd av ovan nämnda utveckling på det digitala området samt det ökade samarbetet 

inom Europeiska unionen (EU), har den svenska lagstiftningen kommit att anpassats efter ett 

flertal EU-direktiv på immaterialrätts- och upphovsrättsområdet. Direktiven är minimidirektiv 

och ger medlemsstaterna långgående möjligheter till att införa sanktionsåtgärder för att 

säkerställa immateriella rättigheter. Mot den bakgrunden har frågan om mellanhänders ansvar 

vid upphovsrättsintrång, i form av exempelvis internetleverantörer, kommit att aktualiseras. I 

bl.a. Tyskland finns en reglering som innebär att en internetleverantör kan åläggas att helt 

blockera en hemsida vars innehåll möjliggör immaterialrättsligt intrång för sina användare.  

 

I Sverige finns idag möjlighet att vid vite ålägga en mellanhand att upphöra med att medverka 

till upphovsrättsrättsintrång. Frågan om hur långtgående en mellanhands ansvar är och om det 

även skulle innebära att en internetleverantör, för att inte själv anses som medverkande till 

brott, skulle kunna vara tvungen att sluta tillhandahålla sina abonnenter tillgång till hemsidor 

som möjliggör upphovsrättsintrång är dock oklar. Det är också oklart hur en sådan åtgärd 

skulle förhålla sig till de grundläggande bestämmelserna mot censur. Förbudet mot censur 

innebär bl.a. att alla har rätt till ett fritt meningsutbyte samt rätt till att publicera material utan 

föregående granskning från myndigheter. Skyddet återfinns såväl i de svenska grundlagarna 

som inom gemenskapsrätten.  

 

                                                        
1 Lag (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
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1.2 Problemformulering 

 Medger svensk rätt sanktioner som innebär att en internetleverantör kan förpliktas att 

blockera sina användares tillgång till hemsidor som möjliggör upphovsrättsintrång?  

o  Är en sådan bestämmelse i så fall förenlig med förbudet mot censur i svensk 

grundlag samt tillämplig EU-rätt på informations- och yttrandefrihetsområdet?  

o Vilka effekter får möjligheten till sådana sanktioner för internetleverantörers 

möjligheter att utöva affärsverksamhet?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att utreda hur svensk rätt med beaktande av gällande EU-rätt 

förhåller sig till säkerställande av immateriella rättigheter genom blockering av hemsidor som 

möjliggör upphovsrättsintrång. Syftet är också att utreda hur en sådan möjlighet till 

blockering förhåller sig gentemot grundläggande bestämmelser om informationsfrihet och 

förbud mot censur. Slutligen är vårt syfte också att granska vilka affärsmässiga effekter en 

sådan reglering skulle få för mellanhänder, med fokus på internetleverantörer. 

Uppsatsen riktar sig främst till enheten för immaterialrätt och transporträtt på 

Justitiedepartementet som har visat intresse av att få frågan om blockering av hemsidor 

utredd. Uppsatsen riktar sig även till jurister och juridikstuderande samt andra personer med 

intresse av immaterialrättsliga frågor.  

1.4 Metod 

I uppsatsen har vi utgått från traditionell rättsdogmatisk metod. Det innebär att vi utifrån 

tillämplig svensk och EU-rättslig praxis, förarbeten och doktrin fått fram vad som är gällande 

rätt, de lege lata på området. Vi har också de sententia ferenda, utrett hur den gällande rätten 

borde tolkas för att kunna besvara problemformuleringen. Om någon av rättskällorna inte 

överensstämt med varandra har vi löst detta genom att utgå ifrån hierarkisk tolkning.  

 

För att kunna besvara frågeställningen krävdes förutom en genomgång av den svenska 

regleringen avseende upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet, även en genomgång 

av såväl bakomliggande förarbeten som praxis. Mot bakgrund av Sveriges anslutning till EU 

var det, för att kunna svara på problemformuleringen, nödvändigt att utöver en genomgång av 

svenska förarbeten och praxis även nödvändigt att gå igenom motsvarigheterna på EU-nivå. 

Bakgrunden till detta är att olika EU-direktiv till stor del ligger till grund för den svenska 

regleringen på området.  
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1.5 Avgränsning 

I uppsatsen har undersökningen kring mellanhänders ansvar begränsats till att endast omfatta 

internetleverantörer och inte andra former av mellanhänder såsom bl.a. tillhandahållare av 

sociala plattformar och hemsidor.  

 

En avgränsning har även gjorts vid genomgången av Portlane- respektive Black Internetmålen 

där prövningen förutom nämnda bolag också omfattade andra aktörer. Dessa utelämnades 

eftersom framställningen främst tar sikte på internetleverantörer och inte de fysiska 

personerna bakom dessa.  

1.6 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras en genomgång av den svenska upphovsrätten och dess anpassning till 

EU-rätten. I avsnitt 3 behandlas upphovsrättsliga sanktionsmöjligheter och bakomliggande 

EU-direktiv. I avsnittet redovisas också en genomgång av svensk praxis i anslutning till 

sanktionsmöjligheterna. I avsnitt 4 behandlas såväl svensk lagstiftning på yttrande- och 

informationsfrihetens område, som motsvarande reglering på EU-nivå. Avsnittet behandlar 

också relevant EU-praxis. Avsnitt 5 innehåller en analys där det görs en genomgång av 

argument som talar för, respektive emot, att det i svensk rätt finns möjlighet att en 

internetleverantör kan förpliktas att blockera en användares tillgång till hemsidor som 

möjliggör upphovsrättsintrång. Avslutningsvis företas en sammanvägning av argumenten, 

vilket resulterar i en slutsats.  
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2 Bakgrund 

2.1 EU-rätt  

Som en följd av Sveriges inträde i EU 1995 har Sverige successivt anpassat sin nationella 

lagstiftning till att harmoniera med gemenskapsrättens primär- och sekundärrätt. Till 

primärrätten hör främst fördraget om Europeiska unionen, Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och Fördraget om Euroatom, men även anslutningsfördrag, protokoll och 

förklaringar. Vad som hör till sekundärrätten definieras i artikel 288 i fördraget om EU:s 

funktionssätt som direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.
2
 Av artikel 288 st 2 

framgår att förordningar är direkt gällande i alla medlemsstater, medan direktiv enligt st 3 blir 

gällande för en medlemsstats medborgare först sedan medlemsstaten på valfritt 

tillvägagångssätt implementerat dessa i den nationella rätten. I praxis kommer EU-rätten till 

uttryck genom förhandsavgöranden där en nationell domstol ställt en fråga till Europeiska 

unionens domstol (EU-domstolen) om hur en rättsakt bör tolkas samt vid mål om bl.a. 

fördragsbrott och ogiltighetstalan.
3
  

 

Genom ett flertal rättsfall, däribland fallet Flaminio Costa mot ENEL
4
, har principen om EU-

rättens företräde framför nationell rätt kommit att etablerats.
5
 I svensk rätt är den principen 

lagfäst i 2-3 §§ i lag om Sveriges anslutning till EU.
6
 EU-lagstiftningen kan i sin tur antingen 

ha direkt eller indirekt effekt. Den direkta effekten delas upp i horisontell direkt effekt, som 

innebär att en medborgare direkt kan åberopa en rättsakt mot en annan medborgare, samt i 

vertikal direkt effekt, som innebär att en bestämmelse endast kan åberopas mellan en 

medborgare och en nationell stat. Beroende på typ av rättsakt kan antingen den vertikala eller 

den horisontella direkta effekten bli aktuell. En förordning har alltid direkt effekt, vilket också 

ett direktiv kan få om det är tillräckligt tydligt och precist utformat.
7
 Att en rättsakt har 

indirekt effekt innebär istället att en medlemstat ska tolka nationell rätt som bygger på EU-rätt 

i enlighet med den bakomliggande rättsakten i form av exempelvis direktiv, så kallad 

direktivkonform tolkning.
8
 

                                                        
2 Nilsson, Mattias, Lundberg, Jenny, Europarätten- en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, fjärde upplagan, 

Jure förlag AB, 2010, s. 30 f.  
3 A.a. s.28 f. 
4 EU-domstolen, mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L.- Begäran om förhandsavgörande: Giudice conciliatore di Milano, 15 

juli 1964. 
5 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm (120413). 
6 Lag (SFS 1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
7 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14547_sv.htm (120413). 
8 Nilsson m.fl., Europarätten- en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, s. 47.  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14547_sv.htm
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Utformningen av den svenska upphovsrätten har påverkats av ett antal EU-direktiv bl.a. 

Infosoc-direktivet (2001/29/EG)
 9

 om harmonisering av upphovsrätten och närstående 

rättigheter, vilka har implementerats i URL.  

2.2 Upphovsrättslagen 

Upphovsrätt är en form av immaterialrätt vars omfattning främst regleras i 1 § URL där det 

framgår att upphovsrätt omfattar allt ifrån datorprogram till musikaliska eller sceniska verk. 

URL har från dess instiftande och fram till idag under ett flertal gånger gjorts om för att 

anpassas till den tekniska utvecklingen i samhället, exempel på det är bl.a. att regleringen om 

upphovsrätt till datorprogram tillkommit.
10

  

2.2.1 Verkshöjd 

För att ett verk ska uppnå ett upphovsrättsligt skydd enligt URL:s regler krävs det att verket i 

sig uppnår vissa krav på självständighet och originalitet. Genom att verket når upp till dessa 

krav anses det ha verkshöjd och därmed vara skyddat upphovsrättsligt. Bakom kravet på 

originalitet ligger det s.k. dubbelskapandekriteriet, som innebär att för ett verk ska kunna få 

upphovsrättsligt skydd ska det vara uteslutet att två personer oberoende av varandra ska kunna 

skapa likvärdiga verk.
11

 I det s.k. Smultronfallet
12

 användes begreppet särprägel vid 

bedömningen om ett verk uppnått verkshöjd.
13

 Även om ett verk inte uppnår verkshöjd som 

litterärt eller konstnärligt verk kan dock ändå en annan form av immaterialrättsligt skydd, 

liknande skyddet för upphovsrätt, erhållas. Sådana verk som inte uppnår verkshöjd men ändå 

erhåller visst upphovsrättsligt skydd benämns som närstående rättigheter.
14

 Exempel på 

närstående rättigheter är kataloger eller tabeller som innehåller en mängd sammanställda 

uppgifter, alternativt en sammanställning som utgör resultatet efter en väsentlig investering.  

Trots att dessa prestationer inte uppfyller rekvisiten för verkshöjd erhåller de ändå ett visst 

upphovsrättsligt skydd genom bestämmelsen i 49 § URL, det s.k. katalogskyddet.
15

 

2.2.2 Den ekonomiska upphovsrätten 

I 2 § URL anges grunderna för den ekonomiska upphovsrätten. I 2 § 1 st anges att upphovsrätt 

innebär en uteslutande rätt att förfoga över ett verk genom exemplarframställning och genom 

                                                        
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt 

och närstående rättigheter i informationssamhället. 
10 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan, Norstedts Juridik AB 2011, s. 68. 
11 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, elfte upplagan, 

Jure förlag 2009, s.47 f. 
12 NJA 1994 s. 74.  
13 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 85. 
14 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.103. 
15 A.a. s.107 f. 
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att tillgängliggöra det för allmänheten. I 2 § 2 st anges att exemplarframställning omfattar 

varje tillfällig eller varaktig framställning av verket samt varje direkt eller indirekt 

framställning av det. I 2 § 3 st 1-4 p anges när ett verk anses vara tillgängligt för allmänheten. 

I 2 § 3 st 1 p stadgas att en upphovsrättsinnehavare har exklusiv rätt att överföra exemplar till 

allmänheten, den s.k. överföringsrätten. I 2 § 3 st 2 p anges rätten att offentligt framföra ett 

verk, den s.k. framföranderätten. I 2 § 3 st 3 p anges att en rättighetsinnehavare har rätt att 

offentligt visa ett exemplar av ett verk, den s.k. visningsrätten. Slutligen stadgas att en 

upphovsrättsinnehavare har rätt att sprida exemplar av sitt verk till allmänheten, den s.k. 

spridningsrätten.
16

 Den ekonomiska sidan av upphovsrätten är begränsad i tid genom 

bestämmelser i 43-44a §§. Huvudregeln återfinns i 43 §, där det stadgas att ensamrätten för ett 

upphovsrättsskyddat verk gäller intill utgången av det 70:e året efter att upphovsmannen 

avled. Skyddstiden för ett verk startar i regel när ett verk börjar skapas och/ eller när skyddet 

kan antas få betydelse. Efter att skyddstiden upphört finns det inga större begränsningar för 

någon annan att utnyttja verket.
17

 För närstående rättigheter gäller generellt enligt 46-48 §§ 

istället en skyddstid på 50 år. I 49 § stadgas dock att skyddstiden för en katalogframställning, 

vilket även inkluderar databaser, uppgår till 15 år från framställningsåret.
18

 

2.2.3 Den ideella upphovsrätten 

Den ideella upphovsrätten framgår främst av 3 § URL. Av paragrafen framgår att 

upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver när ett 

exemplar framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Den ideella upphovsrätten omfattar 

också skydd för en skapares verk genom att ett verk varken får ändras eller framställas på ett 

sådant sätt att det kan anses som kränkande för upphovsmannen. 

2.2.4 Inskränkningar 

Upphovsrätten är inte absolut utan kan i vissa delar inskränkas. Syftet med inskränkningar är 

främst att en nyttjare av ett verk inte på förhand ska behöva få tillåtelse av en upphovsman vid 

varje enskilt användande. Andra syften med inskränkningar är exempelvis att kunna 

framställa och sprida exemplar av ett offentliggjort verk till funktionshindrade personer, vilket 

framgår av 17 § URL.
19

 Av 9 § framgår exempelvis att upphovsrätt inte omfattar kartor. 

Inskränkningarna tar främst sikte på den ekonomiska sidan av upphovsrätten, vilket framgår 

av 11 § 2 st där det stadgas att ett verks skapare ska nämnas i den omfattning som god sed 

medger samt att ett verk inte får ändras i större utsträckning än vad omständigheterna kräver. 

                                                        
16 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 68. 
17 A.a. s. 65.  
18 A.a. s. 109. 
19 A.a. s. 88 f. 
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Av 11 a § framgår det att tillfälliga framställningar av exemplar som utgör en integrerad och 

väsentlig del i en teknisk process inte utgör ett upphovsrättsintrång, under förutsättning att det 

tillfälliga exemplaret syftar till att möjliggöra en överföring i ett nät mellan två parter via en 

mellanhand eller att exemplaret framställts med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.  

 

I 12 § anges också, med vissa uppräknade undantag, att alla har rätt att framställa exemplar av 

offentliggjorda verk för privat bruk. Andra undantag är citaträtten som stadgas i 22 § som 

innebär att det står alla rätt att citera ur offentliggjorda verk. Även regleringen i 19 § om fri 

konsumtionsrätt och regeln i 20 § om fri exemplarvisning av offentligt utgivna verk är 

exempel på undantag där ensamrätten inskränks. 
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3 Sanktioner 

3.1 Inledning  

För att det upphovsrättsliga skyddet ska bli effektivt finns en rad sanktionsmöjligheter i form 

av både civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder att vidta. Den svenska lagstiftningen har både 

anpassats efter den snabba utvecklingen på det digitala området och som tidigare nämnts av 

EU-direktiv. I detta avsnitt kommer både de bakomliggande direktiven, den svenska 

lagstiftningen på området samt relevant praxis att behandlas.  

3.2 EU-direktiv och dess införande i svensk rätt 

3.2.1 E-handelsdirektivet  

E-handelsdirektivet (2000/31/EG)
20

 syftade till att garantera fri rörlighet på den inre 

marknaden, avseende elektroniska internethandelstjänster, genom att ta bort de tidigare hinder 

som fanns på området mellan medlemsstaterna.
21

 I artikel 12-14 behandlas tjänstelevererade 

mellanhänders ansvar vid olika tjänster såsom ”mere conduit”, d.v.s. enbart vidarebefordra 

information, ”Cachning”, d.v.s. mellanliggande lagring av information samt ”värdtjänster”, 

d.v.s. tillhandahållande av lagringstjänster. Artikel 12 behandlar mellanhänders ansvar under 

”mere conduit”. I den stadgas att en mellanhand inte ska anses som ansvarig för information 

som denne överför under förutsättning att mellanhanden varken initierat överföringen, inte 

valt ut mottagaren av informationen samt inte valt ut eller ändrat den information som 

överförs. I artikel 13.1 e om ”Cachning” anges att en tjänsteleverantör inte ska anses som 

medverkande till intrång om denne vidtar åtgärder för att ta bort information som den gjort 

åtkomlig eller lagrat, om denne erhållit upplysningar om att informationen som denne 

vidarebefordrat har gjorts oåtkomlig på nätet alternativt att en myndighet med 

bestämmanderätt eller domstol beslutat att den ska göras oåtkomlig. I artikel 14.1 st b om 

tillhandahållande av ”värdtjänster” anges att en mellanhand inte ska omfattas av 

medverkansansvar, under förutsättning att denne gjort lagrad information oåtkomlig, när 

denne erhållit informationen om att den data han lagrat utgjort upphovsrättsintrång.  

 

Gemensamt för ovan nämnda artiklar om mellanhänders ansvar är de alla innehåller en sista 

punkt, som stadgar att ansvarsbegränsningarna för en mellanhand inte ska hindra en 

medlemsstats domstolar och administrativa myndigheter från att kräva ett en leverantör 

                                                        
20 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.   
21 Prop. 2001/02:150 s. 2. 
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upphör med eller förhindrar upphovsrättsintrång. Inför implementeringen i Sverige 

diskuterades om ovan nämnda utrymme för att införa s.k.”notice and take down”-regler också 

skulle utnyttjas i den svenska lagstiftningen. En sådan reglering skulle innebära att en 

internetleverantör, för att inte själv anses som medverkande till upphovsrättsintrång, skulle 

efter att ha mottagit en formellt riktig anmälan från en upphovsrättsinnehavare vara tvungen 

att direkt ta bort eller blockera upphovsrättsskyddat material utan föregående prövning i 

domstol. Regeringen konstaterade först att om en sådan reglering infördes skulle en 

mellanhand, även om denne följt en upphovsrättsinnehavares begäran om att ta bort 

upphovsrättsskyddat material, ändå inte kunna gå fri från ansvar. Grunden till uttalandet är en 

grundläggande princip i svensk rätt som innebär att samtliga åberopade omständigheter i ett 

fall ska prövas för att ansvaret ska kunna fastställas. Regeringen konstaterade också att en 

sådan reglering skulle medföra att en mellanhand inte skulle behöva ta ställning till 

materialets innehåll, utan det skulle bli en fråga för domstolarna, vilket i förlängningen skulle 

innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Slutligen uttalade regeringen att 

tjänstemottagarens möjlighet att få tillbaka blockerat alternativt borttaget material kraftigt 

skulle begränsas, eftersom den frågan i så fall skulle avgöras av domstol vilket enligt 

regeringen skulle ta oproportionerligt lång tid. Mot bakgrund av dessa skäl konstaterades att 

det varken fanns tillräckliga skäl eller förutsättningar att införa en sådan typ av regler i 

Sverige. Regeringen hänvisade även till att förslagets yttrandefrihetspåverkan behövde 

utredas närmre innan en sådan reglering skulle kunna implementeras. Utifrån dessa grunder 

beslutades att i den svenska E-handelslagen
22

 inte införa så långtgående bestämmelser.
23

 

 

I artikel 15.1 anges en inskränkning av medlemsstaternas inflytande över leverantörerna 

genom att det stadgas att en leverantör inte får åläggas någon aktiv övervakningsskyldighet 

över den information de överför. I artikel 15.2 anges dock att medlemsstaterna får ålägga 

leverantörer att rapportera till berörda myndigheter i respektive land vid misstanke om 

abonnenters olagliga förehavanden samt att leverantörerna kan åläggas att lämna ut en 

användares IP-adress.
24

 I E-handelslagen kommer direktivets bestämmelser om mellanhänders 

ansvar och ansvarsfrihet till uttryck i 16-19§§.  

 

                                                        
22 Lag (SFS 2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.  
23 Prop. 2001/02:150 s. 98 f. 
24 A.prop. s. 53.  
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3.2.2 Infosoc-direktivet 

Infosoc-direktivet innehåller bestämmelser om harmonisering av vissa aspekter på 

upphovsrätt och närstående rättigheter. Bakgrunden till direktivet var att den snabba 

utvecklingen av internet möjliggjort att tidigare nationella gränser för upphovsrätten kommit 

att ändras. Med anledning av det bedömdes införandet av grundläggande regler på EU-nivå, 

om upphovsrätt och närstående rättigheter, som en nödvändig åtgärd för att inte konkurrensen 

på den inre marknaden skulle snedvridas.
25

 Infosoc-direktivet implementerades i svensk rätt 

genom propositionen 2004/2005:110. Implementeringen medförde stora förändringar av URL 

2005 bl.a. i form av en ändring av 2 § URL, så att tillgängliggöranderätten kompletterades 

med bestämmelser om ensamrätt till verk vid överföring till allmänheten oavsett arten av 

verk.
26

  

 

I artikel 5.1 Infosoc-direktivet anges undantag och begränsningar av upphovsrätten för 

tillfälliga former av exemplar, som utgör en väsentlig och integrerad del i en flyktig process, 

vilken implementerades i Sverige genom 11 a § URL (se avsnitt 2.2.4). Undantaget gäller 

under förutsättning att en överföring sker mellan två parter av en mellanhand, alternativt att 

överföringen syftar till möjliggöra en laglig användning. 

 

Av st 59 i skälen till direktivet framgår att mellanhänder som erbjuder IT-tjänster, exempelvis 

nätoperatörer, i regel har störst möjligheter att sätta stopp för intrång i IT-miljö. P.g.a. det ska 

därför en rättighetsinnehavare ha rätt att vända sig direkt till en mellanhand som möjliggör att 

en abonnent kan begå intrång, trots begränsningen av upphovsrätten enligt ovan nämnda 

artikel 5.  

 

Artikel 8 anger att en medlemsstat ska tillhandahålla lämpliga sanktioner för att åtgärder mot 

intrång ska kunna vidtas. I bestämmelsen stadgas att sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionerliga och avskräckande. Artikeln innehåller även bestämmelser om att en 

rättighetsinnehavare ska kunna begära att föreläggande riktas mot en intrångsgörare och att en 

rättighetsinnehavare ska kunna föra en talan om skadestånd mot en intrångsgörare. Slutligen 

stadgar artikeln att medlemsstaterna ska tillgodose att rättighetsinnehavare ska ha möjlighet 

att begära föreläggande mot mellanhänder som tillhandahåller tjänster som utnyttjas av tredje 

man för att begå upphovsrättsintrång, alternativt intrång i närstående rättigheter.  

                                                        
25 Prop. 2004/2005:110 s. 43 f. 
26 A.prop. s. 68 f. 
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I de svenska förarbetena till URL diskuteras om det av ovan nämnda st 59 direkt följer att en 

rättighetsinnehavare vid ett intrång skulle kunna vända sig till en mellanhand och kräva att 

materialet tas bort.
27

 I propositionen hänvisas till dåvarande 53 a § URL (nuvarande 53 b §) 

som redan då, trots att det inte uttryckligen angavs, medgav att ett vitesförbud kunde göras 

gällande mot en medverkande part.
28

 I propositionen konstateras att det visserligen räcker 

med att en mellanhand medverkat objektivt sett för att den skulle anses som medverkande till 

ett intrång, d.v.s. att en kärande inte behöver bevisa att intrångsgöraren handlat med vare sig 

oaktsamhet eller uppsåt. Med hänvisning till artikel 5 i Infosoc-direktivet och dess planerade 

införande i URL, genom 11 a §, fastslås emellertid att en mellanhand inte ansvarar för 

tillfälliga kopior av upphovsrättsskyddat material. Det konstateras också att det för en 

mellanhand inte finns någon generell skyldighet att granska om information som denna 

vidarebefordrar innehåller upphovsrättsskyddat material. Av den anledningen borde inte 

heller medverkan föreligga endast på den grunden att en mellanhand underlåtit att granska den 

överförda informationen.  

 

I förarbetena anges också att medverkan i ett objektivt hänseende inte heller föreligger när en 

mellanhand endast tillhandahåller serverutrymmen för en intrångsgörare. För att ett sådant 

ansvar ska uppkomma krävs någonting mer än bara leverans av internetuppkoppling. Som 

exempel på när ansvar skulle kunna anses föreligga, anges situationen där en mellanhand fått 

konkreta indikationer på att en server tillhandahållen av mellanhanden använts till att begå 

upphovsrättsintrång.
29

 Angående frågan om det även borde införas en möjlighet där en 

rättighetshavare skulle kunna yrka på utdömande av ett vitesföreläggande för en mellanhand 

som inte ens medverkat i objektiv mening, uttalade regeringen att det saknades underlag för 

att kunna göra en sådan bedömning. Samtidigt hänvisades till en pågående utredning om 

Ipred-direktivet (2004/48/EG)
30

 i anledning av dess implementering i svensk rätt.
31

 

  

                                                        
27 Prop. 2004/05:110 s. 338. 
28 A.prop. s. 341. 
29 A.prop. s. 338 ff.  
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter. 
31 Prop. 2004/05:110 s. 342. 
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3.2.3 Ipred-direktivet 

Ipred-direktivet innehåller regler om civilrättsliga sanktionsmöjligheter i form av exempelvis 

förbud, skadestånd och säkerhetsåtgärder på immaterialrättens område. Direktivet är inte 

begränsat till upphovsrätt utan omfattar också exempelvis patent- och varumärkesrätt.
32

 

Direktivets syfte är att harmonisera gemenskapsrätten i fråga om skydd för immateriella 

rättigheter, för att genom det uppnå en liknande skyddsnivå inom den inre gemensamma 

marknaden.
33

 Ett annat syfte är att underlätta bevissäkring för en rättighetsinnehavare vid ett 

begått upphovsrättsintrång eller överträdelse av andra rättigheter.
34

 För svenskt vidkommande 

föranledde direktivet ändringar i bl.a. URL i form av exempelvis möjligheten att meddela 

informations- och intrångsförelägganden.
35

 Dessa implementerades slutligen i URL 2009, där 

53 b–56 b §§ ändrades och 53 c-h §§ infördes. Mot bakgrunden av artikel 9.1 a i Ipred-

direktivet infördes i 53 b § 3 st en bestämmelse om att paragrafens sanktionsåtgärd i form av 

vitesförbud även är tillämplig vid försök eller förberedelse till upphovsrättsintrång eller 

överträdelse som avses i 53 §.
36

 Med överträdelse avses bl.a. en överträdelse av det s.k. 

titelskyddet i 50 §. I enlighet med 57 § är ändringarna och de nya paragraferna också 

tillämpliga på närstående rättigheter.  

 

Av artikel 2.1 Ipred-direktivet framgår att direktivet syftar till att etablera en lägstanivå för 

immaterialrättsligt skydd i medlemsstaterna. Det innebär att det enligt direktivet inte finns 

några hinder mot att införa hårdare bestämmelser än de i direktivet angivna, så länge det 

medför en fördelaktigare situation för en rättighetsinnehavare. Den möjligheten för 

medlemsstaterna framgår också av artikel 16 som stadgar att medlemsstaterna får tillämpa 

andra sanktioner än de som framgår av direktivet.  

 

Artikel 3.1 stadgar att medlemsstaterna ska tillhandahålla nödvändiga sanktioner för att 

säkerställa immateriella rättigheter. I artikeln anges dock att åtgärderna måste vara skäliga och 

inte onödigt komplicerade eller kostsamma. Artikel 3.2 innebär att åtgärderna och 

sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, vilket är samma innehåll 

som återfinns i tidigare nämnda artikel 8 Infosoc-direktivet.  

 

                                                        
32 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 545.  
33 Prop. 2008/09:67 s.1. 
34 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.180. 
35 Prop. 2008/09:67 s. 1 f. 
36 A.prop.  s. 200 f. 
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I artikel 9.1 a i Ipred-direktivet finns bestämmelser om att interimistiska förbud ska kunna 

utfärdas på yrkande av en rättighetsinnehavare samt att förbud även får meddelas en 

mellanhand vars tjänster en intrångsgörare utnyttjar. I artikel 11 finns bestämmelser om att ett 

varaktigt förbud kan meddelas både en intrångsgörare och en mellanhand. 

3.2.4 Svenska förarbeten i anslutning till Ipred-direktivet 

Vad gäller implementeringen av ovan nämnda artikel 9.1 a, om att vitesförbud också skulle 

kunna utfärdas vid förberedelse eller försök till intrång, diskuterades i förarbetena huruvida en 

sådan bestämmelse var förenlig med förbudet mot föregående granskning i 

Tryckfrihetsförordning
37

 (TF) samt Yttrandefrihetsgrundlag
38

 (YGL). Regeringen 

konstaterade först att YGL och TF är exklusiva straff- och processlagar vid yttrandefrihets- 

och tryckfrihetsbrott, men att dessa regler inte omfattar samtlig användning av 

grundlagsskyddade medier som t.ex. tryckt skrift, tv och internet. Detta beror på att 

regleringen utgår från yttrande- och tryckfrihetens innebörd och därför kan yttranden som inte 

omfattas av grundlagarna istället falla under ordinär svensk lag. Regeringen konstaterade 

också att det föreslagna vitesförbudet inte avsåg innehållet i en viss medieform, utan istället 

riktade sig mot sådana åtgärder som utgjorde upphovsrättsintrång. I sin bedömning uttalade 

regeringen att förbudet avsågs utgöra en direkt följd av ett försök eller förberedelse till 

upphovsrättsintrång, som ett led i hindra att brottet fullbordades. Avslutningsvis kom 

regeringen fram till slutsatsen att TF och YGL inte utgjorde hinder för att redan på försöks- 

och förberedelsestadiet införa en lag om vitesförbud.
39

 Regeringen konstaterade också att det 

inte fanns skäl för att reglerna om försök och förberedelse till brott även skulle bli tillämpliga 

på åtgärder som inte ens objektivt utgjorde medverkan till brott.
40

 

 

I propositionen behandlades också en utredning i form av departementspromemorian med 

titeln ”Musik och film på internet – hot eller möjlighet?”. Syftet med utredningen var i 

huvudsak att redogöra för hur utvecklingen inom området upphovsrätt skett samt att föreslå 

lämpliga åtgärder i anledning av frågor om upphovsrätten.
41

 Av särskilt intressant betydelse är 

propositionens avsnitt om ”Utökat ansvar för mellanhänder?” där författaren diskuterar frågan 

om det skulle finnas möjlighet till att ingripa och meddela vitesförbud mot en mellanhand 

som inte ens medverkat till intrång i objektivt hänseende. I utredningen förordar författaren 

                                                        
37 Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105).  
38 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469).  
39 Prop. 2008/09:67 s. 191 f. 
40 A.prop. s. 193.  
41 Ds (2007:29) s. 13. 
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att en sådan möjlighet bör finnas. Först tar utredningen upp ett alternativ om en självreglering 

inom branschen liknande en sådan som finns om frivillig filtrering vid barnpornografibrott. 

Med anledning av det, baserat på författarens möten med branschaktörer, kommer författaren 

dock till slutsatsen att det frivilliga alternativet inte är att föredra utan för att komma till rätta 

med upphovsrättsintrången, krävs ett införande av en lag som ger en leverantörer en uttrycklig 

rätt och skyldighet att vidta åtgärder vid brott mot URL.
42

 Som en direkt konsekvens föreslogs 

därför inrättandet av en ny bestämmelse, 53 c § URL.
43

 Paragrafen skulle innebära att 

internetleverantörer faktiskt gavs en uttrycklig rätt och skyldighet att säga upp en användare 

som begått systematiska upphovsrättsintrång. Samma bestämmelse skulle ge en 

rättighetsinnehavare möjlighet att vid hot om vite kunna yrka på att en internetleverantör 

förpliktas att stänga av en intrångsgörande abonnent.
44

 I utredningen tas också förslagets 

verkan upp i förhållande till bestämmelserna i Infosoc- och E-handelsdirektivet och det 

konstateras att inrättandet av förslaget går i linje med st 59 i ingressen till Infosoc-direktivet, 

som innebär att ett föreläggande kan meddelas när en mellanhand endast överför tillfälliga 

exemplar av ett verk. Författaren konstaterar även att E-handelsdirektivets inskränkningar av 

förbudet mot aktiv övervakningsskyldighet är förenligt med förslaget.
45

 I propositionen 

diskuterades det ovan nämnda förslaget från utredningen. I den hänvisades bl.a. till att flera 

olika remissinstanser uttalat sig negativt inställda till införandet av en sådan typ av reglering. 

Mot den bakgrunden uttalade regeringen att:  

”Avstängning av ett Internetabonnemang är en ingripande åtgärd som kan få allvarliga 

följder för ett samhälle som vårt, där tillgången till Internet är en välfärdsfråga. Förslaget 

har som framgått fått omfattande och allvarlig kritik under remissbehandlingen. Regeringen 

väljer därför att inte gå vidare med promemorians förslag till ändringar i upphovs-

rättslagen.”
46

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
42 Ds (2007:29) s. 345 f. 
43 A.ds. s. 365.  
44 A.ds. s. 356.  
45 A.ds. s. 358.  
46 Prop. 2008/09:67 s. 195. 
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3.2.5 Sammanfattning bakomliggande direktiv och svenska förarbeten 

Av den presenterade genomgången av bakomliggande EU-direktiv och svenska förarbeten till 

dessa, framgår att direktiven ger långtgående möjligheter till införandet av 

sanktionsmöjligheter för att säkerställa upphovsrätten. För att direktiven ska bli tillämpliga i 

en medlemsstat måste de som nämnts i avsnitt 2.1 först implementeras i den nationella 

rättsordningen. Av det som har behandlats framkommer att Sverige i många avseenden valt 

att tolka direktivens möjligheter till att införa sanktionsåtgärder restriktivt. Mot bakgrund av 

E-handelsdirektivets bestämmelser i artikel 12-14, om att en mellanhand trots artiklarnas 

ansvarsfrihetsbegränsning ändå ska kunna åläggas av myndigheter att förhindra 

upphovsrättsintrång, diskuterades om s.k. ”notice and take down”-regler borde införas i 

Sverige. Med hänvisning till bl.a. principerna i svensk rätt om fri bevisprövning, fri 

bevisvärdering och yttrandefriheten kom dock dessa regler aldrig att implementeras.  

 

Vid implementeringen av det nästkommande Infosoc-direktivet diskuterades om st 59 i 

ingressen till direktivet samt artikel 8 innebar att en rättighetsinnehavare vid 

upphovsrättsintrång, direkt hade kunnat yrka på att en mellanhand vid vite skulle åläggas att 

ta bort det skyddade materialet. Först konstaterades att dåvarande 53 a § URL innebar att ett 

vitesförbud kunde åläggas en mellanhand som endast medverkat i objektiv mening. Med 

hänvisning till undantaget i artikel 5 för tillfälliga kopior av upphovsrättsskyddat material som 

utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, inskränktes dock ansvaret för 

mellanhänder. Regeringen konstaterade också att det skulle krävas någonting mer än bara 

tillhandahållande av internetuppkoppling, för att en mellanhand skulle kunna anses som 

medverkande i objektiv mening och därmed kunna meddelas ett föreläggande. 

 

I anledning av implementeringen av Ipred-direktivet infördes bl.a. regler om 

informationsföreläggande och intrångsundersökning i URL. Det infördes en reglering som 

innebar att vitesförbudet i 53 b § blev tillämpligt på försöks- och förberedelsestadiet. I 

förarbetena till direktivet behandlades också en utredning som förordade att det i svensk rätt 

skulle finnas en möjlighet att vitesförelägga en mellanhand som inte ens objektivt medverkat 

till upphovsrättsintrång. Regeringen kom dock att avslå utredningens förslag, med hänvisning 

till att tillgången till internet är en välfärdsfråga.  
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3.3 Straff  

I 53 § URL regleras förutsättningarna för straffrättsligt ansvar vid upphovsrättsintrång. För att 

straffrättsligt ansvar ska uppkomma krävs att någon vidtar åtgärder som innebär intrång i ett 

verks upphovsrätt samt att det antingen skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Om 

rekvisiten är uppfyllda kan den som begår upphovsrättsintrång dömas till böter eller fängelse i 

max två år. I 53 § 5 st stadgas att försök och förberedelse till brott är straffbart och bedöms 

enligt reglerna i 23 kap Brottsbalken
47

 (BrB). I 53 § 4 st stadgas att den som överträtt ett 

vitesförbud enligt 53 b § inte får dömas till ansvar för intrång som förbudet omfattar, vilket är 

ett uttryck för principen om förbud mot dubbelbestraffning av samma brott.
48

 

 

I praxis har medverkansansvaret bl.a. behandlats i TPB-målet
49

 som fått stor uppmärksamhet i 

media. I målet dömde Stockholms TR fyra personer som låg bakom webbsidan TPB för 

medverkan till brott mot URL enligt 23 kap 4 § BrB, till fängelse samt förpliktades att utge 

skadestånd till målsägandena som utgjordes av fler välkända skiv- och filmbolag. Domen 

överklagades till Svea hovrätt som tog upp målet för prövning,
50

 vilket resulterade i att 

hovrätten (HovR:n) i huvudsak fastställde domen i TR:n, med undantag för att de fyra åtalade 

blev friade från vissa åtalspunkter. Domen överklagades sedan till Högsta domstolen (HD) 

som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Medverkansansvaret på internet har bl.a. 

prövats av HD i ett annat mål.
51

 I målet klargjorde HD att en underlåtenhet att agera mot ett 

brottsligt agerande på en hemsida, i det aktuella fallet rörde det sig om hets mot folkgrupp, 

kan medföra ansvar för den som tillhandahåller tjänsten.  

3.4 Skadestånd 

Rätten till skadestånd behandlas i 54 § URL där det stadgas att den som i strid med URL 

utnyttjat ett skyddat verk ska betala skälig ersättning till den skadelidande för utnyttjandet av 

verket. Den skadelidande kan vara upphovsmannen eller dennes rättighetsinnehavare. I 54 § 3 

st anges att skadestånd även kan förenas med straff enligt 53 §. Skadeståndet bestäms enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga principer och ska uppgå till ett belopp som gör att den 

skadelidande parten försätts i samma situation som innan skadan inträffade. Till följd av 

införandet av Ipred-direktivet har skadeståndet utformats närmre, till att dels ersätta liden 

                                                        
47 Brottsbalken (SFS 1962:700). 
48 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.388. 
49Stockholms tingsrätt, mål B 13301–06, TPB-målet.  
50Svea hovrätt, mål B 4041-09, TPB-målet.  
51 NJA 2007 s. 805. 
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förlust och dels ersätta det ekonomiska utnyttjandet av rättigheten.
52

 Det framgår tydligt av 

artikel 13.1 a i direktivet som stadgar att omständigheter av annan än rent ekonomisk 

betydelse, som exempelvis ideell skada, ska beaktas. 

3.5 Informationsföreläggande 

Informationsföreläggande är en form av civilrättslig sanktion som har sin grund i artikel 8 

Ipred-direktivet. I artikeln stadgas att en medlemsstat ska tillse att en myndighet på yrkande 

av en kärande får besluta att information om ursprung och distributionsnät avseende 

intrångsgörande tjänster och varor ska lämnas ut av en intrångsgörare. Som förslag på vad 

informationen ska omfatta anges exempelvis namn och adress på distributörer och 

leverantörer. Direktivet har införlivats i svensk rätt genom införandet av 53 c-h §§ URL. I 53 

c § anges att en rättighetsinnehavare kan ansöka om ett informationsföreläggande under 

förutsättning att denne visar sannolika skäl för att någon begått intrång eller överträdelse 

enligt 53 §. En domstol kan sedan utdöma ett informationsföreläggande förenat med vite där 

intrångsgörarna åläggs att lämna information om ursprung och distributionsnät för de varor 

och tjänster som upphovsrättsintrånget eller överträdelsen avser. I paragrafen stadgas även att 

ett informationsföreläggande endast får meddelas om informationen kan underlätta en 

utredning av upphovsrättsintrång eller överträdelse. I 53 c § 2 st anges vem som är skyldig att 

lämna information. Först stadgas det att den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång 

eller överträdelse är skyldig att lämna information. Av samma paragraf framgår att den som 

kommersiellt tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst kan åläggas att lämna ut 

information. Det innebär exempelvis att en internetleverantör kan åläggas att lämna 

information om en abonnent bakom en IP-adress som använts vid upphovsrättsintrång via 

internet.  

 

 I 53 d § återfinns en proportionalitetsbedömning som innebär att informationsföreläggande 

endast får meddelas om skälen för åtgärden överväger olägenheten för den drabbade. I 53 h §, 

som också har sin grund i Ipred-direktivet artikel 15, återfinns en bestämmelse om att domstol 

på yrkande av en rättighetshavare får ålägga en intrångsgörare att stå kostnaden för lämpliga 

åtgärder för att sprida information om målets utgång.  

                                                        
52 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 556. 
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3.6 Säkerhetsåtgärder 

3.6.1 Intrångsundersökning 

I 56 a-h §§ URL finns bestämmelser kring åtgärden intrångsundersökning. Reglerna har 

anpassats efter Ipred-direktivets bestämmelser i artikel 7 om åtgärder för att skydda bevisning. 

Åtgärden kan främst liknas vid en form av husrannsakan. Bestämmelserna innebär att en 

domstol får meddela beslut om intrångsundersökning i syfte att säkra bevisning om det kan 

antas att någon i objektiv mening begått eller medverkat till upphovsrättsintrång. Liksom vid 

informationsföreläggande finns regler om att en proportionalitetsbedömning ska göras innan 

beslut om en intrångsundersökning meddelas.
53

 Av 56 b § framgår att intrångsundersökning 

endast döms ut på yrkande av en upphovsrättsinnehavare. I 56 c § stadgas att också vid 

intrångsundersökning måste den sökande ställa säkerhet vid domstolen för den skada som 

eventuellt kan drabba intrångsgöraren. I 56 g § anges att det är Kronofogdemyndigheten som 

verkställer beslut om intrångsundersökning.  

3.6.2 Förverkande 

I 55 § URL återfinns bestämmelser om förverkande på yrkande av en berörd 

rättighetsinnehavare av egendom som använts vid försök eller fullbordat upphovsrättsintrång. 

Grunden till bestämmelsen återfinns i artikel 10 Ipred-direktivet samt under artikel 9.1 b. 

Syftet med åtgärden är att försvåra för intrångsgöraren att kunna fortsätta med sin olagliga 

verksamhet. 55 § förskriver också att ett s.k. intrångsföremål ska kunna ändras, förstöras eller 

återkallas från marknaden. Bestämmelsen om förverkande är i egentlig mening ingen 

straffrättslig sanktion eftersom den bygger på att motparten och inte staten initierat åtgärden.
54

 

3.7 Vitesförbud  

3.7.1 Förbud enligt upphovsrättslagen 

Förbud i förening med vite har vid immaterialrättsintrång i många fall kommit att bli en, för 

den skadelidande, mer fördelaktig sanktion än straff. Regleringen innebär att en 

intrångsgörare uttryckligen förbjuds att fortsätta med intrånget.
55

 Sett till immaterialrättens 

speciella natur är förbud ett instrument som ofta leder till bättre effekter för en 

rättighetsinnehavare, i form av ett stoppat pågående intrång, än en straffsanktion som grundas 

på tidigare begångna intrång. 
56

 

 

                                                        
53 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.395. 
54 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 584. 
55 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens , s. 387. 
56 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 552. 
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I 53 b § URL stadgas att allmän domstol på yrkande av en upphovsrättsinnehavare och den 

som p.g.a. upplåtelse har rätt att nyttja ett upphovsrättsskyddat verk får utfärda vitesförbud 

mot den som gör sig skyldig till, eller har medverkat till upphovsrättsintrång alternativt 

överträdelse av andra rättigheter i URL, enligt 53 §. I förarbetena till lagen anges att det vid 

meddelande av vitesförbud räcker med att det föreligger ett intrång i objektivt hänseende, 

vilket innebär att en rättighetsinnehavare inte behöver visa att en intrångsgörare begått intrång 

av oaktsamhet eller med uppsåt. Det anges även att en rättighetsinnehavare inte heller behöver 

styrka eventuella skador av intrånget.
57

 Av paragrafen framgår dessutom att en domstol under 

ett pågående mål, kan utfärda interimistiskt vitesförbud för tiden fram till målet avgjorts. Det 

gäller under förutsättning att en rättighetsinnehavare gör det sannolikt att en åtgärd som 

innebär överträdelse alternativt upphovsrättsintrång enligt 53 § pågår och att det finns skäl att 

befara att intrångsgöraren genom att fortsätta med åtgärden, minskar värdet av 

upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till sitt verk.  

 

Med artikel 9.1 a i Ipred-direktivet som utgångspunkt införlivades också en bestämmelse om 

försök- och förberedelse till upphovsrättsintrång respektive överträdelse i 53 b § URL (se 

avsnitt 3.2.3). Av paragrafen framgår slutligen att ett vitesförbud endast får meddelas om 

käranden som ansöker om vitesföreläggande, ställer en säkerhet i domstolen som ersättning 

för eventuell skada som svaranden kan tillfogas i anledning av åtgärden. Det finns dock ett 

undantag från bestämmelsen, vilket gäller om käranden visar att han saknar ekonomiska 

möjligheter till att tillhandahålla en sådan säkerhet. Det undantaget kan exempelvis komma i 

fråga om den svarande endast lider en mindre skada i förhållande till kärandens skada av 

intrånget i dennes rättighet.
58

 I fråga om det interimistiska förbudets verkan gäller förbudet 

fortsatt även om utdömandet av det skulle överklagas till högre instans.
59

 Ett förbud enligt 53 

b § är fördelaktigt för en upphovsrättsinnehavare eftersom paragrafen, till skillnad från 

straffbestämmelserna i 53 §, både är tillämplig på fysiska såväl som juridiska personer.
60

 I 

Sverige har internetleverantörers ansvar vid tillhandahållande av internettjänster kommit att 

prövas vid utdömandet av interimistiska vitesförbud enligt 53 b §. 

                                                        
57 Prop. 1993/1994:122 s. 45. 
58 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 554. 
59 A.a. s. 555. 
60 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.387. 
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3.7.2 Praxis interimistiskt vitesförbud 

3.7.2.1 Portlane-målet 

Frågan om interimistiska vitesförbud har prövats av Stockholms TR genom en deldom 

Portlane-målet.
61

 I huvudmålet yrkade rättighetsinnehavarna i form av ett filmbolag att ett 

informationsföreläggande skulle utdömas till internetföretaget Portlane AB. I deldomen 

prövades frågan om interimistiskt vitesförbud där rättighetsinnehavarna yrkade på att bolaget 

skulle meddelas interimistiskt förbud. Skälen till det var att Portlane AB påstods ha 

medverkat till digital exemplarframställning och digitalt tillgängliggörande för allmänheten 

genom att ha tillhandahållit internettillgång till s.k. ”trackrar”
62

 som används vid fildelning. 

Portlane bestred yrkandet med hänvisning till att åtgärden skulle strida mot yttrande- och 

informationsfriheten samt den Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter 

(EKMR). Portlane hävdade även att de inte medverkat till upphovsrättsintrång samt att ett 

meddelat förbud skulle innebära att de inte skulle kunna tillhandahålla internetsaccess till sina 

kunder. 

 

I domskälen prövade TR:n förutsättningarna för att kunna meddela interimistiskt förbud enligt 

53 b § URL. Med anledning av det hänvisade den till ett uttalande i förarbetena till lagen
63

 (se 

avsnitt 3.2.2). I den uttalades att medverkansansvar normalt sett inte anses föreligga endast 

genom själva bedrivandet av en internetleverantörsverksamhet. Filmbolagen hävdade att 

Portlane känt till att upphovsrättsintrång begåtts genom tillhandahållandet av internettillgång 

till trackrarna och att den vetskapen medförde en skyldighet för Portlane att agera mot 

intrånget, annars förelåg medverkan till intrång. Portlane hävdade i sin tur att företaget 

vidtagit åtgärder efter filmbolagens påpekande att intrång begåtts genom Portlanes tjänster, 

bl.a. genom att ha tagit bort sin tracker som förval till TPB:s torrentfiler.
64

 I anledning av det 

hävdade Portlane att den enda möjligheten för dem som återstod var att stänga av 

internettillgången till trackern, vilket filmbolagen fann rimligt och proportionellt. TR:n kom 

dock fram till att ett sådant ansvar för en leverantör skulle vara alltför långtgående och att det 

inte ansågs följa av bestämmelsen om vitesförbud samt att filmbolagen inte lyckats visa 

sannolika skäl till att Portlane medverkat till intrång och därför avslogs yrkandet. 

 

                                                        
61 Stockholms tingsrätt, mål T 17127-09, Portlane AB ./. Filmbolagen.  
62 En tracker består av en server som sammankopplar användare för nedladdning av material från varandra. 
63 Prop. 2004/05:110. 
64 Med torrentfiler avses filer som skapas vid nedladdning i peer to peer-nätverk. Torrentfilen laddas sedan upp till en tracker, 

som användare kan ladda ner filer ifrån. 
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Målet överklagades till Svea HovR som tog upp målet för prövning.
65

 I målet yrkade parterna 

på liknande grunder som i TR:n. I domskälen gjorde HovR:n en proportionalitetsbedömning, 

där den kom fram till att rättighetsinnehavarnas intresse av få stopp på intrången vägde över 

de nackdelar som vitesförbudet mot att inte tillhandahålla internetaccess till trackrarna skulle 

innebära för Portlane. Rättighetshavarna hade i sitt yrkande hävdat att ett förbud skulle 

omfatta såväl en viss använd tracker (tracker.openbittorrent.com) som andra trackrar. Det för 

att undvika att Portlane enkelt skulle kunna kringgå bestämmelsen genom att byta ut 

domännamnet. HovR gjorde först bedömningen att åtgärden om interimistiskt vitesförbud inte 

var oförenlig med varken YGL, EKMR eller annan lagstiftning. HovR uttalade därefter att ett 

interimistiskt förbud mot att tillhandahålla internetaccess till mer än bara den särskilt 

utpekade trackern (tracker.openbittorrent.com), skulle innebära en alltför långtgående åtgärd 

mot både Portlane och tredje man. Därför begränsades det interimistiska förbudet vid vite om 

500 000 kr till att endast omfatta den angivna trackern. 

3.7.2.2 Black Internet-målet 

I praxis har det interimistiska förbudet enligt 53 b § URL också behandlats i det närliggande 

s.k. Black Internet-målet.
66

 I de gemensamt behandlade målen prövade Stockholms TR ett 

mål med två samlingar av käranden, i form av skiv- respektive filmbolag, som gemensamt 

yrkade på att TR:n skulle utdöma ett interimistiskt förbud mot Black Internet AB. I delmålet 

T 7540-09 yrkade skivbolagen på att TR:n skulle meddela ett förbud vid vite för de svarande 

att sluta medverka till intrång i deras rättigheter. Käranden yrkade utöver detta på att ett 

omedelbart interimistiskt förbud också skulle meddelas utan att svaranden skulle få möjlighet 

att yttra sig. Yrkandet om utfärdandet av ett omedelbart interimistiskt förbud avslogs av TR:n 

den 25 maj 2009 men yrkandet på utdömandet av ett förbud vid vite kvarstod för prövning. 

Den 30 juli samma år lämnade istället filmbolagen in ett motsvarande yrkande i delmål T 

11712-09, vilket föranledde att TR:n beslutade om gemensam handläggning av ärendena. 

TR:n meddelade även att endast de specifika yrkandena mot Black Internet AB togs upp i 

målet. 

 

Skivbolagen yrkade på att TR:n skulle utdöma ett interimistiskt vitesförbud mot Black 

Internet AB att medverka till intrång i kärandens rättigheter, i form av samtliga av 

musikinspelningar som skivbolaget ägde rättigheterna till. Under målet påstod skivbolagen att 

Black Internet tillhandahållit internettjänster, vilka möjliggjorde driften av fildelningssidan 

                                                        
65 Svea hovrätt, mål Ö 10146-09, Portlane AB ./. Filmbolagen.  
66 Stockholms tingsrätt, mål T 7540-09 och T 11712-09, Black Internet AB ./. Film- och Skivbolagen. 
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TPB och därigenom medverkat till upphovsrättsintrång. Sedan tidigare hade Black Internet 

uppmärksammats på att det genom tillhandahållandet av tjänsterna medverkade till 

upphovsrättsintrång, bl.a. genom ”varningsbrev” från skivbolagen. Trots det hade intrången 

fortsatt genom Black Internets trafik. Vidare yrkade Filmbolagen på att Black Internet skulle 

anses ha medverkat till olovlig exemplarframställning och tillgängliggörande av 

upphovsrättsskyddade filmer genom tillhandahållande av internetaccess och serverutrymme 

för de servrar som lagrade webbsidan och trackrarna till TPB. Black Internet bestred yrkandet 

och i sitt bestridande hävdade de att de förvärvat sin verksamhet från bolaget DCP Networks 

(DCP) som tidigare tillhandahållit bredband till TPB.  Avtalen mellan DCP och TPB hade 

dock varit svåröverskådliga och av den anledningen ansåg svaranden att Black Internet saknat 

vetskap om intrången, därmed hade någon medverkan till upphovsrättsintrång inte medvetet 

förelegat. Black Internet anförde också att endast tillhandahållandet av driften av 

internettjänster som mellanhand inte kunde anses medföra ansvar för medverkan till brott och 

att det inte skulle vara förenligt med proportionalitetsprincipen.  

 

I bedömningen prövade TR:n först förutsättningarna för att meddela förbud enligt 53 b §. 

Prövningen tog först sikte på om det förelåg sannolika skäl för att det skett intrång i 

rättighetsinnehavarnas rättigheter avseende olovligt tillgängliggörande för allmänheten. I både 

film- och skivbolagens fall kunde nedladdning av upphovsskyddade exemplar styrkas och 

därmed förelåg sannolika skäl för intrång. I målet hade skivbolagen anfört att ett vitesförbud 

skulle omfatta förbud mot att tillgängliggöra samtliga av de musikinspelningar som 

skivbolagen hade rättigheterna till för allmänheten. TR:n gjorde emellertid bedömningen att 

förbudet inte skulle omfatta mer än de musikalbum där sannolika skäl för intrång förelåg, 

därför bifölls inte yrkandet till mer än dessa nämnda musikalbum.  

 

Yrkandet, om att även olovlig exemplarframställning ägt rum, prövades inte av TR:n av den 

anledningen att det för att ett interimistiskt förbud ska kunna meddelas räcker det med att det 

finns sannolika skäl för att olovligt tillgängliggörande föreligger.   

 

TR:n prövade sedan om Black Internet AB objektivt kunde anses ha medverkat till 

upphovsrättsintrång. TR:n hänvisade först till att personerna bakom TPB blivit dömda för 

medverkan i tidigare nämnda straffrättsliga målet
67

 samt att svarandena redan tidigare blivit 

                                                        
67 Stockholms tingsrätt, mål B 13301–06, TPB-målet.  
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uppmärksammade på att de genom tillhandahållandet av internettjänsterna medverkat till 

upphovsrättsintrång. Mot den bakgrunden ansåg TR:n att Black Internet kunde anses som 

medverkande i objektivt hänseende till de intrång som begåtts genom TPB. Vid en 

proportionalitetsbedömning konstaterades dessutom att film- och skrivbolagens intresse av att 

få stopp på intrång i deras rättigheter vägde över nackdelarna för Black Internet. Därför 

utfärdades ett interimistiskt vitesförbud, på 500 000 kr, enligt 53 b §.  

 

Black Internet överklagade förbudet till Svea HovR och anförde att det interimistiska förbudet 

skulle upphävas. HovR:n tog upp målet för prövning i maj 2010.
68

 I sin talan hävdade Black 

Internet att beslutet inte var tillräckligt klart avgränsat och p.g.a. det kunde inte beslutet följas. 

Black Internet hävdade även att ett sådant förbud skulle strida mot såväl 

regeringsformen
69

(RF) som EKMR. I HovR:n yrkade skivbolagen och filmbolagen på samma 

grunder som i TR:n, men anförde att det i TR:n utfärdade interimistiska förbud hade haft 

verkan och därmed varit tillräcklig väldefinierat.  

 

HovR:n konstaterade att film-och skivbolagen visat tillräckligt sannolika skäl för att 

rättighetsintrång förelegat användningen av hemsidan TPB och tog därefter upp frågan om 

medverkansansvaret. Här konstaterades att Black Internet tillhandahållit internetuppkoppling 

till TPB, direkt eller indirekt via dotterbolaget DCP samt att Black Internet var medvetna om 

det. Genom att de inte vidtagit några åtgärder för att motverka det olovliga tillgänggörandet, 

som exempelvis avstängning av internettillgången till TPB samt omständigheterna i övrigt, 

ansåg HovR:n att ett objektivt medverkansansvar förelåg. Vidare gjorde HovR:n, liksom 

TR:n, också bedömningen att en rättighetsinnehavares intressen av att stoppa ett intrång måste 

anses väga tyngre än de nackdelar som vitesförbudet innebar för Black Internet. HovR:n fann 

också att det i TR:n meddelade förbudet borde anses som begränsat inom ramen för 

rättighetsinnehavarnas yrkanden, varför HovR:n bedömde att ett längre gående förbud skulle 

anses som oproportionerligt. I domskälen konstaterade HovR:n att beslutet inte ansågs strida 

mot varken RF, EKMR eller andra bestämmelser. HovR:n konstaterade att vitesförbudet 

endast avsåg förbud för Black Internet och dess dotterbolag DCP mot att tillhandahålla 

internetuppkoppling till TPB. HovR:n uttalade även att om någon på annat sätt skulle ta sig in 

på hemsidan skulle inte vite utdömas p.g.a. det. Mot dessa skäl fastställde HovR:n det förbud 

som TR:n tidigare utdömt. 

                                                        
68 Svea hovrätt, mål Ö 7131-09 och Ö 8773-09, Black Internet AB ./. Film- och Skivbolagen.  
69 Regeringsformen (SFS 1974:152). 
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I anslutning till Black Internet-målet yrkade också film- och skivbolagen på att interimistiska 

vitesförbud skulle utfärdas mot Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg samt Peter Sunde 

Kolmisoppi, eftersom dessa ansågs ha medverkat till upphovsrättsintrång. Bakgrunden till det 

var att samma personer tidigare dömts för att på olika sett bidragit till driften av hemsidan The 

Pirate Bay. I korthet gjorde både Stockholms TR och Svea HovR bedömningen att utfärdande 

av interimistiska vitesförbud även här stod i proportion till rättighetsinnehavarnas intresse av 

att motverka framtida upphovsrättsintrång och därför kunde förbud utfärdas. 

3.7.2.3 Praktiska konsekvenser av Black Internet-domarna 

I anslutningen till domen mot Black Internet i TR:n uttalade sig en forskare och expert på IT-

relaterade brott, Daniel Westman, om domen. Han menade att TR:ns vitesförbud i praktiken 

innebar att en internetleverantör som en konsekvens av ett förbud vid vite är tvungen att 

stänga av sin internetuppkoppling till en fildelningshemsida. Westman ifrågasatte också om 

utdömandet av ett vitesförbud var proportionerligt mot yttrande- och informationsfriheten.
70

 

 

Efter domen i HovR:n uppgav Vd:n för Black Internet, Victor Möller, att Black Internet tolkat 

domen såsom att Black Internet var tvungna att stänga av sina abonnenters tillgång till The 

Pirate Bay för att inte riskera ett utdömande av vite. I anslutning till uttalandet replikerade 

dock en domare som dömt i HovR:n, att föreläggandet om vitesförbud endast omfattade 

uppkopplingen till The Pirate Bays hemsida och inte innebar ett direkt förbud för Black 

Internet mot att tillhandahålla sina abonnenter uppkoppling till sidan.
71

 

3.8 Närliggande lagstiftning 

3.8.1 Sambandet mellan rättegångsbalken och upphovsrättslagen 

URL är sammankopplad med Rättegångsbalken
72

 (RB) genom den med URL parallellt 

tillämpliga regleringen i 15 Kap RB om kvarstad m.m.
73

, vilka innehåller regler där 

förutsättningarna för att meddela ett vitesförbud är liknande de i 53 b § URL. I 15 kap 3 § RB 

stadgas att en domstol får besluta om lämplig åtgärd för att säkerställa en sökandes rättigheter 

under förutsättning att denne som visar att han har fordringar på någon annan och där det 

skäligen kan befaras att motparten genom att företa eller underlåta en handling förringar eller 

                                                        
70 http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/forskare-ser-flera-principiella-problem-med-tingsrattens-beslut_3407431.svd 

(120420). 
71 http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/internetoperator-sparrar-the-pirate-bay_4922505.svd (120420). 
72 Rättegångsbalk (SFS 1942:740). 
73 Prop. 2008/2009:67 s. 198. 

http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/forskare-ser-flera-principiella-problem-med-tingsrattens-beslut_3407431.svd
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/internetoperator-sparrar-the-pirate-bay_4922505.svd
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försvårar en sökandens rätt. Av bestämmelsen framgår det att ett förbud vid vite att företa 

någon åtgärd är ett exempel på åtgärd som domstol får meddela. En viktig skillnad mellan 

regleringen i RB och URL om vitesförbud framgår av 53 b § URL, som stadgar att det krävs 

ett pågående mål i domstol för att förbud ska kunna meddelas. Bestämmelsen i 15 kap 3 § RB 

anger istället att ett interimistiskt vitesförbud kan meddelas endast på den grund att en tvist, 

där någon visar att han har anspråk mot någon annan, kan bli föremål för rättegång eller 

prövning i allmän domstol. Det gäller under förutsättning att målet tas upp i domstol inom en 

period av tre månader.
74

 I 15 kap 6 § stadgas att ett förbud endast får meddelas om motparten 

ställer en säkerhet för sitt yrkande.  

3.8.2 Lag om viten 

I viteslagen
75

 finns generella bestämmelser om viten, som utgör grunden för 

vitesbestämmelserna i tidigare nämnda 53 b § URL och 15 kap RB. I 1 § viteslagen anges att 

lagen är tillämplig på viten som får föreläggas av myndigheter. I 2 § viteslagen anges 

förutsättningar för vitesföreläggande, exempelvis ska ett föreläggande om vite vara riktat mot 

en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Det finns således inget hinder mot att 

vitesföreläggande både meddelas en juridisk person och dess ställföreträdare. 

 

3 § behandlar vitesbeloppet och enligt paragrafen skall ett vitesbelopp grundas på den fysiska 

eller juridiska personens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt och uppgå 

till en sådan summa att personen ska rätta sig efter föreläggandet. Paragrafen stadgar även att 

om flera personer beläggs med vitesföreläggande ska vitet bestämas till ett individuellt 

belopp.  

3.9 Reglering i andra europiska länder avseende mellanhänders ansvar 

Som nämnts i avsnitt 1.1 finns i Tyskland en reglering som innebär att en rättighetshavare kan 

yrka på att en internetleverantör ska föreläggas att hindra tillgången till, alternativt radera 

information som utgör intrång i upphovsrätt. Regleringen i Tyskland liknar delvis den svenska 

i 11 a § URL, genom att det inte krävs att en kopia av ett exemplar ska vara framställt på 

lovlig väg, för att omfattas av undantaget från intrång i upphovsrätten enligt artikel 5 i 

Infosoc-direktivet. I Storbritannien finns inte heller någon reglering som innebär att ett 

exemplar måste vara framställt på lovlig väg för att undantaget för tillfälliga kopior enligt 

artikel 5 Infosoc-direktivet ska bli tillämpligt. Den brittiska rätten medger dock att 

                                                        
74 Levin m.fl., Lärobok i immaterialrätt, s. 551. 
75 Lag (SFS 1985:206) om viten. 
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föreläggande om vite kan utfärdas mot en mellanhand som trots vetskap om att intrång begås 

via mellanhandens tjänster, inte agerar mot intrångsgöraren.
76

 I Storbritannien har nyligen 

frågan om mellanhänders ansvar kommit att prövats av ”High court of Justice”, vilket är den 

lägre instansen i den brittiska motsvarigheten till HD.
77

 I målet ålades de brittiska 

internetföretagen: O2, Virgin Media, TalkTalk, Everything Everywhere och Sky att blockera 

tillgången till hemsidan TBP för sina abonnenter.
78

  

 

I Danmark gäller till skillnad från i Tyskland och Storbritannien att en mellanhands ansvar tar 

sin utgångspunkt i om en digital kopia av ett exemplar som överförs, framställts på lovlig eller 

olovlig väg. Det får till följd att om en leverantör överför tillfälliga kopior av olovligen 

upplagt upphovsrättsskyddat material, är denne objektivt sett ansvarig. Förhållandet medför 

att en rättighetsinnehavare kan yrka på att en domstol vid vite kan förbjuda en leverantör att 

medverka till intrång, vilket de facto innebär att en leverantör måste stänga av en 

intrångsgörare för att inte anses som medverkande till upphovsintrång. I Danmark finns också 

en möjlighet att stänga av en utländsk webbplats som används vid intrång i upphovsrätt.
79

 

Synsättet skiljer sig alltså från i Sverige där tidigare nämnda 11 a § URL innebär att en 

mellanhand inte är ansvarig för en kopia av ett exemplar som överförs, även om det är 

framställt på olaglig väg.  

  

                                                        
76 Ds (2007:29) s. 334.  
77 http://www.svd.se/kultur/brittisk-dom-kan-stoppa-pirate-bay_6871677.svd (120525). 
78 http://www.bbc.com/news/technology-17894176 (120525).  
79 Ds (2007:29) s. 331 ff. 

http://www.svd.se/kultur/brittisk-dom-kan-stoppa-pirate-bay_6871677.svd
http://www.bbc.com/news/technology-17894176
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3.10 Sammanfattning sanktionsmöjligheter  

Som framgår av kapitlet finns en rad olika sanktionsmöjligheter i form av både straffrättsliga 

och civilrättsliga sanktioner att vidta på upphovsrättens område, där olika EU-direktiv haft 

stor inverkan på utformningen av den svenska regleringen. Direktiven medger i många fall 

dock mer långtgående sanktioner än vad som införts i Sverige. Det framgår bl.a. av att 

mellanhänder i några närliggande EU-länder ges ett utökat ansvar jämfört med i Sverige att 

agera vid upphovsrättsintrång (se avsnitt 3.9).  

 

Av genomgången framkommer att det i Sverige idag inte finns någon uttrycklig lagstiftning 

som skulle innebära att en internetleverantör kan föreläggas att blockera tillgången till en 

hemsida innehållande upphovsrättsskyddat material. Den närmsta regleringen på området är 

möjligheten till att utfärda interimistiska vitesförbud mot en medverkande mellanhand enligt 

53 b § URL, alternativt enligt 15 kap RB beroende på om det föreligger en prövning i 

pågående mål eller inte. 

 

I de presenterade Portlane- och Black Internetmålen utdömdes interimistiska vitesförbud, 

enligt 53 b § URL, till internetleverantörerna mot att tillhandahålla internettillgång till 

internettjänster som möjliggjorde upphovsrättsintrång. I Portlane-målet kom TR:n först fram 

till att käranden inte lyckades visa att sannolika skäl för att Portlane i objektiv mening 

medverkat till intrång och därför avslogs yrkandet. I HovR:n blev bedömningen den motsatta 

efter att den gjorde en proportionalitetsbedömning av åtgärden och då fann att Portlane 

medverkat i objektiv mening, vilket ledde till att HovR:n förbjöd bolaget att tillhandahålla 

internetuppkoppling till en viss tracker (tracker.openbittorrent.com). 

 

I Black Internet-målen fann TR:n att medverkan i objektiv mening förelåg för Black Internet 

eftersom bolaget möjliggjorde driften av TPB. TR:n fäste särskild vikt vid att 

rättighetsinnehavarna utan reaktion tidigare uppmärksammat Black Internet på att bolaget 

genom tillhandahållandet av internetuppkoppling till TBP medverkat till intrång. Även i 

HovR:n tog domstolen fasta på att Black Internet inte hörsammat uppmaningarna och därför 

ansågs medverkan till intrång i objektiv mening föreligga. Av den anledningen meddelade 

HovR:n förbud för Black Internet mot att tillhandahålla internetuppkoppling till hemsidan 

TPB, vilket varken ansågs strida mot RF eller EKMR. I målet uttalade HovR:n att om någon 

av Black Internets abonnenter ändå skulle lyckas ta sig in på TPB via Black Internets 

bandbred skulle inte något vite utdömas. 
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4 Informations- och yttrandefrihet 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer en genomgång av regleringen kring yttrandefrihet och 

informationsfrihet att göras. I framställningen kommer såväl skydd mot censur i svensk rätt 

såväl som i EU-rätt att behandlads. Dessutom kommer också EU-rättslig praxis på området att 

tas upp.  

4.2 Omfattning 

4.2.1 Bakgrund 

I svensk rätt finns grundläggande bestämmelser om informations- och yttrandefrihet i 

grundlagarna. I 2 kap 1 § 1-6 p RF tillförsäkras envar ett antal opinionsfriheter, som 

exempelvis religionsfrihet och yttrandefrihet. I paragrafen hänvisas till TF och YGL i fråga 

om tryck- och yttrandefrihetsbestämmelser avseende ett antal specifika medier. Av 

bestämmelsen framgår att YGL och TF är lex specialis i förhållande till RF
80

 vilket innebär att 

dessa ska tillämpas före regleringen i RF.  TF och YGL tar i sin tur utgångspunkt i 

människans rätt till att fritt kunna sprida sina tankar och åsikter utan påtryckningar från det 

allmänna, d.v.s. myndigheter och andra offentliga organ. Det stadgande framgår av 

portalparagraferna i 1 kap 1 § TF, respektive 1 kap 1 § YGL.  

4.2.2 RF 

I 2 kap 1 § RF stadgas att var och en mot det allmänna är tillförsäkrad en generell 

yttrandefrihet som innebär en rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter 

och känslor. Yttrandefriheten i RF är generell i den mening att den till skillnad från 

regleringen i TF och YGL inte bygger på att yttranden görs i en viss form av medium.
81

 Av 2 

kap 1 § RF framgår även att alla är tillförsäkrade informationsfrihet d.v.s. en rätt att ta del av 

andras yttranden samt att själv mottaga eller hämta in upplysningar exempelvis genom 

användning av Internet.  

4.2.3 TF 

I TF kommer åsikts- och yttrandefrihet till uttryck vad gäller tryckta skrifter. I 1 kap 1 § TF 

anges att med tryckfrihet avses en grundläggande rätt för alla svenska medborgare att, utan 

föregående granskning av myndigheter eller liknande, utge skrifter och endast inför en laglig 

domstol behöva svara för innehållet i dessa. Av paragrafen framgår att syftet med TF är att 

                                                        
80 Bull, Thomas, Sterzel, Fredrik, Regeringsformen- en kommentar, första upplagan, SNS Förlag 2010, s. 73. 
81 A.a. s. 65.  
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verka till förmån för ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Den bakomliggande 

tanken yttrar sig på så vis att det står alla fritt att genom tryckt skrift yttra tankar, åsikter samt 

offentliggöra allmänna handlingar och meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som 

helst. I 1 kap 3 § anges att tryckfrihetsförordningen är exklusiv straff- och processlag vid 

missbruk av tryckfriheten. Det innebär en begränsning av TF på så vis att om en tryckt skrift 

inte bedömts falla inom ramen för tillämpningsområdet i TF, blir ordinära lagar tillämpliga. 

Exklusiviteten innebär att speciella ansvarsregler blir tillämpliga vid tryckfrihetsbrott. I 8 kap 

1 § stadgas att det i första hand är en skrifts ansvarige utgivare som blir ansvarig vid brott.
82

  

4.2.4 YGL 

Regleringen i YGL bygger i huvudsak på den ovan nämnda TF i den mening att den 

innehåller särskilda exklusivitetsregler samt uppställer krav på att det ska finnas en ansvarig 

utgivare.
83

 YGL är inte bundet till någon speciell form av medium som TF, utan har snarare 

TF som en utgångspunkt för sin reglering och följer de principer som framgår av lagen. 

Genom det förhållandet anses praxis som fastslagits på tryckfrihetens område också 

tillämpligt vid mål om yttrandefrihet, således är YGL i högsta grad beroende av regleringen i 

TF.
84

 I 1 kap 1 § YGL tillförsäkras varje svensk medborgare att, i ett antal uppräknade former 

av tekniska medier bl.a. i form av radio och tv, ha rätt att ta del av och överföra fritt uttrycka 

tankar, åsikter, känslor samt i övrigt lämna upplysningar i vilket ämne som helst. I paragrafen 

stadgas att lagens ändamål är ”att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning 

och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer 

av denna grundlag.” I 1 kap 6 § 1 st anges en bestämmelse om att YGL endast är tillämplig 

på sändningar som är riktade mot allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska 

hjälpmedel. I samma stycke nämns även att direktsända eller inspelade program ur en databas 

likställs med radioprogram.  

4.2.4.1 YGL:s tillämplighet på Internet 

YGL är inte tillämplig på all former av yttranden på internet utan tar endast sikte på ett 

begränsat antal situationer. Av 1 kap 9 § 1 p YGL framgår den s.k. databasregeln som innebär 

att YGL är tillämplig på ett företag som yrkesmässigt framställer tryckt material eller tekniska 

upptagningar och som på en särskild begäran av allmänheten tillhandahåller information ur en 

databas. Tillhandahållandet kan antingen ske i form av direktöverföring, alternativt indirekt 

genom tillhandahållande av information genom framställning av en teknisk upptagning i form 

                                                        
82 Warnling-Nerep, Wiweka, Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, fjärde upplagan, Jure Förlag AB 

2009, s. 26 f. 
83 A.a. s. 111.  
84 Strömberg, Håkan, Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsrätt, första upplagan, Studentlitteratur 2004, s. 121 ff. 
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av en skrift eller en bild. Bestämmelsen är också tillämplig på nyhetsbyråer, redaktioner för 

periodiska skrifter samt redaktioner för radioprogram. Paragrafen tar således sikte på så kallad 

”print on demand”-verksamhet.
85

 Av 2 p framgår att YGL även är tillämplig när information i 

förväg tillhandahålls av tidigare nämnda parter genom direktöverföring ur en databas.
86

 

Regeln avser s.k. skydd för användning av ”push-teknik”.
87

 I 3 p stadgas att databasregeln är 

tillämplig när en yrkesmässig framställare av tryckt skrift eller tekniska upptagningar, en 

nyhetsbyrå eller en redaktion, tillhandahåller allmänheten information ur en databas genom 

offentlig uppspelning. I 2 st stadgas att regeln är tillämplig om den som tillhandahåller 

informationen har ett utgivningsbevis för sådan verksamhet. Tidigare nämnda 6 § innebär 

också att YGL till viss del kan bli tillämplig vid radioöverföringar via internet (se avsnitt 

4.2.4).  

 

Av de ovan redovisade förutsättningarna för att YGL ska vara tillämplig på yttranden över 

internet följer att regleringen i regel varken tar sikte på innehåll i bloggar, eftersom andra än 

utgivaren kan ändra på innehållet, eller innehållet på en normal hemsida.
88

 Att inte innehållet 

på en ordinär hemsida i regel omfattas av YGL beror på att hemsidans innehåll inte anses 

utgöra någon sändning enligt 1 kap 6 §. Innehållet på en sådan hemsida faller inte heller in 

under 1 kap 9 §, eftersom en användare av en hemsida själv styr över sitt användande av 

sidan.
89

 Således faller dessa yttranden istället in under ovan nämnda allmänna reglering i 2 

kap 1 § RF.  

 4.3 Förbud mot censur 

4.3.1 RF 

Av 2 kap 20 § 1 p RF följer att informations- och yttrandefriheten får begränsas genom lag. 

Genom regleringen i 2 kap 21 § följer dock att ovanstående begränsning endast får göras för 

att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vid begränsningar ska 

det göras en proportionalitetsbedömning för att inte begränsningarna ska gå utöver dess 

ändamål. I 2 kap 21 § stadgas slutligen också att en inskränkning inte heller får vara så 

omfattande att den hotar den fria åsiktsbildningen.  

 

                                                        
85 Med print on demand verksamhet avses en teknik för tillhandahållande av en framställning på beställning. 
86 Warnling-Nerep m.fl., En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 119 f. 
87 Med push-teknik avses en teknik för att skicka data i realtid över internet. 
88 Warnling-Nerep m.fl., En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 123. 
89 A.a. s. 140.  
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I 2 kap 23 § stadgas att yttrande- och informationsfriheten bl.a. får begränsas med hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet samt förebyggandet och beivrandet av brott. Bestämmelsen 

omfattar dock främst brott där det är viktigt att polisen kan upprätthålla 

förundersökningssekretess.
90

 I 2 kap 16 §, i katalogen om grundläggande fri- och rättigheter, 

stadgas också att upphovsmän äger rätt till sina verk enligt bestämmelser i lag, exempelvis i 

form av URL.  

4.3.2 TF och YGL 

I 1 kap 2 § TF stadgas ett generellt förbud mot censur av tryckta skrifter både före och efter 

utgivandet av dessa. Motsatsvis innebär det också att om inte TF anses som tillämplig på en 

skrift, omfattas den heller inte av förbudet mot censur i TF.
91

 I YGL finns motsvarande 

bestämmelser i 1 kap 3 § 1 st YGL vilken uppställer ett förbud mot föregående granskning, av 

det allmänna, i fråga om program som är avsedda att framföras via radioprogram eller annan 

teknisk upptagning. Censurförbudet gäller även efter det att ett program har sänts. I 2 st 

inskränks dock förbudet mot censur genom att det, trots förbudet, får meddelas bestämmelser 

om föregående granskning av rörliga bilder innan dessa visas eller sprids för allmänheten. 

Inskränkningen kommer främst till uttryck genom föregående censurering av biofilmer innan 

visning. 
92

 

4.4 EU-rättsligt skydd för mänskliga rättigheter 

4.4.1 Bakgrund 

På europarättslig nivå finns främst två regleringar som säkrar rätten till grundläggande 

mänskliga rättigheter, där rätt till yttrandefrihet och förbud mot censur ingår. Dels finns 

EKMR och dels den närliggande Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna.
93

 I EU-fördraget,
94

 under artikel 6.1, framgår att EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna ska ha samma värde som fördragen d.v.s. att stadgan ska vara 

bindande för medlemsstaterna. I 2 p anges att unionen ska ansluta sig till EKMR om de 

grundläggande friheterna och i 3 p stadgas att EKMR ska ingå i unionsrätten som allmänna 

principer. Konventionens bakomliggande syfte är att tillförsäkra medborgarna grundläggande 

mänskliga rättigheter mot det allmänna, vilket indirekt innebär att det offentliga kan åläggs att 

                                                        
90 Bull m.fl., Regeringsformen- en kommentar, s. 104 f. 
91 Warnling-Nerep m.fl., En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 30.  
92 Strömberg m.fl., Yttrandefrihetsrätt, s. 124. 
93 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C83/02. 
94 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

2010/C83/01.  
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garantera ett visst mått av rättigheter sinsemellan medborgare.
95

 Sett i förhållande till EU 

utgör EKMR en fristående rättighetsstadga på mellanstatlig nivå med en egen domstol, 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Alla EU-medlemsstater har dock var för 

sig ratificerat och anslutit sig till konventionen.
96

 

4.4.2 Europakonventionen 

I Sverige införlivades EKMR som svensk lag 1998.
97

 Att hela konventionen är införd som lag 

innebär att den också direkt kan åberopas i landet. I 2 kap 19 § RF anges också att lag eller 

annan föreskrift ej får utfärdas om den kommer i konflikt med åtagandena enligt 

konventionen. Under avdelning 1, Rättigheter och friheter, stadgas i artikel 8 rätten till skydd 

för privat- och familjeliv och i 1 p anges att ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- 

och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Av paragrafen framgår att det allmänna 

endast får inskränka rättigheten med stöd av lag och om det är nödvändigt i demokratiskt 

samhälle, bl.a. med hänsyn till förebyggandet av oordning eller brott samt till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter. Av det följer alltså att korrespondens inte får inskränkas utan 

godtagbara skäl i ett demokratiskt samhälle. 

 

I artikel 10 återfinns bestämmelser om yttrandefrihet. Artikeln innebär att alla tillförsäkras en 

rätt till yttrandefrihet i form av åsiktsfrihet, vilket innefattar en rätt att ta emot och sprida 

uppgifter och tankar utan begränsning av myndigheter och oberoende av territoriella gränser. 

Av det följer ett direkt förbud mot att en stat censurerar information och tankar. Skyddet är 

generellt så till vida att det omfattar såväl skriftliga som muntliga åsiktsyttringar men även 

sådana gjorda via datorteknik.
98

 Av 2 p framgår dock att friheterna enligt 1 p är begränsade 

eftersom de får inskränkas genom lagar som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till bl.a. förebyggande av oordning och brott samt till skydd för annans goda namn och 

rykte eller rättigheter. Av artikel 10 följer också en rätt för medier att bedriva granskande 

verksamhet. 

4.4.3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

I enlighet med tidigare nämnda artikel 6.1 EU-fördraget är EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna bindande för unionen och dess medlemsstater. Stadgan antogs först genom Nice-

                                                        
95 Nilsson m.fl., Europarätten- en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, s. 108.  
96 A.a. s.106. 
97 Lag (SFS 1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
98 Warnling-Nerep m.fl., En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 153. 
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fördraget 2000
99

, men blev inte gällande rätt förrän den första december 2009 när 

Lissabonfördraget slutligen antogs.
100

 

 

I artikel 8 regleras skyddet för personuppgifter. I artikeln stadgas att alla har rätt till sina egna 

personuppgifter vilket innebär att personuppgifter ska behandlas efter samtycke av den 

enskilde, eller behandlas efter fastställande av legitim och laglig grund för användning för ett 

visst bestämt ändamål. Av artikeln framgår att alla har rätt att få tillgång till insamlade 

uppgifter som rör dennes person samt att få rättelse av dem. Slutligen stadgas att kontrollen av 

dessa bestämmelser ska utföras av en oberoende myndighet. 

 

Under artikel 11 regleras yttrande- och informationsfriheten. Först anges att alla har rätt till 

yttrandefrihet, vilket omfattar åsiktsfrihet och rätt att ta emot och sprida uppgifter och tankar 

utan att det allmänna blandar sig i och att rättigheten inte är begränsad av territoriella gränser. 

I bestämmelsen anges sedan att ”Mediernas frihet och mångfald ska respekteras”. Av det 

följer, till skillnad från EKMR, ett konkret uttalande om rätten till pressfrihet.  

 

I artikel 16 stadgas att rätt till näringsfrihet ska erkännas i både unions- och medlemstatsrätt. 

Artikel 17 innehåller bestämmelser om rätten till egendom. I bestämmelsen tillförsäkras alla 

en grundläggande rätt att på olika sätt förfoga över sin egendom, vilket innebär att 

äganderätten inte får inskränkas utom i det fall när samhällsnyttan kräver det. I artikeln anges 

även särskilt att immateriell egendom ska ha äganderättsskydd.   

4.5 EU-rättslig praxis 

 
SABAM vs. Scarlet 

I målet SABAM vs. Scarlet
101

 begärde den belgiska domstolen, Cour d´ appel de Bruxelles, ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen angående förenligheten mellan sanktionsdirektiven
102

 

och direktiv till skydd för den personliga integriteten
103

, samt hur dessa skulle tolkas mot 

bakgrunden av artikel 8 och 10 i EKMR. Frågan var om en nationell domstol hade rätt att 

                                                        
99 http://www.europarl.europa.eu/charter/default_sv.htm (120419). 
100http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1855&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLangu

age=en (120419). 
101EU-domstolen, mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 

SCRL(SABAM), 24 november 2011. 
102 E-handelsdirektivet, Infosoc-direktivet, Ipred-direktivet. 
103 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 

om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/default_sv.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1855&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1855&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
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utfärda ett föreläggande mot en internetleverantör vilket skulle innebära att denne på egen 

bekostnad, utan begränsning i tid och i förhållande till andra kunder, skulle åläggas att införa 

ett generellt och förebyggande filtreringssystem. Filtreringsystemet skulle syfta till att 

upptäcka överföring inom nätet av elektroniska filer innehållande upphovsrättskyddat material 

samt att kunna blockera överföringen av den typen av filer.  

  

Bakgrunden till förhandsbeskedsförfrågan var det nationella belgiska målet mellan 

upphovsrättsorganisationen Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 

SCRL(SABAM) samt internetleverantören Scarlet Extended SA(Scarlet). SABAM hade 

tidigare i nationell domstol yrkat på ansvar för upphovsrättsintrång i anledning av att Scarlets 

kunder olovligen hade laddat ner skyddade verk som SABAM innehade rättigheterna till. 

SABAM yrkade på att domstolen skulle fastslå att det förelåg intrång i upphovsrättsskyddat 

material och av den anledningen skulle domstolen genom vite förelägga Scarlet att få 

intrången att upphöra. Upphörandet skulle ske genom att Scarlet skulle omöjliggöra för sina 

kunder att, med hjälp av s.k. ”peer to peer-program”
104

, skicka och ta emot filer som innehöll 

upphovsrättskyddat material. Scarlet hävdade att ett sådant föreläggande inte var förenligt 

med förbudet mot allmän övervakningsskyldighet i artikel 15.1 E-handelsdirektivet. Vidare 

ansåg Scarlet att införandet av ett sådant filtreringssystem skulle strida mot 

unionslagstiftningen om skydd för personuppgifter via kommunikation, eftersom filtreringen 

skulle innebära behandling av IP-adresser.  

 

I sin bedömning tog EU-domstolen hänsyn till det ovan nämnda förbudet mot allmän 

övervakningsskyldighet. Den konstaterade att innehavare av immateriella rättigheter enligt 

artikel 8.3 i Infosoc-direktivet samt artikel 11 tredje meningen i Ipred-direktivet har rätt att 

begära föreläggande mot mellanhänder, såsom internetleverantörer, vars tjänster utnyttjas av 

en tredje part för att begå upphovsrättsintrång. Mot den bakgrunden undersökte domstolen 

huruvida ett föreläggande skulle innebära en skyldighet för internetleverantören att aktivt 

övervaka samtliga uppgifter från sina kunder för att förebygga framtida immaterialrättsliga 

intrång. Ett sådant föreläggande skulle kräva att internetleverantören aktivt kontrollerade all 

information som överförs och samtliga kunder till internetleverantören. Domstolen 

konstaterade visserligen att skyddet för immateriella rättigheter framgår av artikel 17.2 i 

Europeiska unionens stadga kring de grundläggande rättigheterna, men den kom även fram till 

                                                        
 104Med peer to peer avses ett nätverk av datorer, där en användare samtidigt utgör både server och klient, vilket bl.a. används 

vid fildelning.  
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att dessa rättigheter inte är absoluta och således inte ska erhålla undantagslöst skydd framför 

andra värden.  

 

I målet uttalade domstolen också att ett föreläggande skulle leda till en allvarlig inskränkning 

av skyddet för näringsfrihet genom att det för en internetleverantör skulle innebära en 

skyldighet att på egen bekostnad införa ett komplicerat, kostsamt och permanent 

filtreringssystem. Ett sådant åläggande skulle strida mot artikel 3.1 i Ipred-direktivet, där det 

föreskrivs att åtgärder som vidtas för skydd av immateriella rättigheter ska vara rättvisa, 

skäliga och inte onödigt kostsamma eller komplicerade. Med anledning av det gjordes 

bedömningen att ett sådant föreläggande inte rimligen skulle kunna vara försvarbart i 

avvägningen mellan upphovsrättsinnehavarnas rättigheter till sina verk och det skydd för 

näringsfrihet som en internetleverantör åtnjuter. Dessutom skulle ett sådant filtreringssystem 

kränka rätten till skydd för personuppgifter i artikel 8 och rätten till yttrande- och 

informationsfrihet i artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Vidare konstaterade domstolen att ett sådant föreläggande riskerade att kränka 

informationsfriheten på så vis att filtreringen även skulle kunna leda till att lagligt material 

blockerades. 

 

I domslutet fastställdes att ovan nämnda direktiv, jämförda med varandra och tolkade 

tillsammans med de regler kring skydd av de grundläggande mänskliga rättigheterna, skulle 

tolkas såsom att de utgjorde hinder för att en internetleverantör skulle kunna åläggas att i 

förebyggande syfte och på egen bekostnad införa ett system för filtrering av all elektronisk 

kommunikation, från samtliga av företagets kunder och på obegränsad tid, i syfte att blockera 

överföringen av sådana filer som medförde upphovsrättsintrång.  

 

Av domslutet framgår att EU-domstolen, trots den nationella belgiska domstolens fråga om 

sanktionsdirektivens förenlighet med artikel 8 och 10 i EKMR, inte gjorde en bedömning av 

konventionens förenlighet med direktiven. Istället gjordes en bedömning där 

sanktionsdirektiven vägdes i förhållande till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, 

som i princip innehåller liknande bestämmelser som EKMR.  
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4.6 Sammanfattning 

Av kapitlet framgår att det i Sverige finns grundläggande bestämmelser om skydd mot censur 

i RF, TF samt YGL. De olika lagarna omfattar i sin tur olika former av medier. Om TF och 

YGL blir tillämpliga utgör de båda exklusiva straff- och processlagar när det är fråga om brott 

mot tryck- respektive yttrandefriheten. YGL omfattar till viss del också yttranden via internet 

genom den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § YGL som bl.a. blir tillämplig när exempelvis en 

tidsskrift publicerar artiklar på internet. I 1 kap 6 § finns bestämmelser om att vissa 

radiosändningar via internet omfattas av YGL. Av det följer att YGL endast tar sikte på en 

mycket begränsad del av alla yttranden som görs via internet och som tidigare konstaterats 

innebär det att en vanlig hemsida inte omfattas av YGL:s förbud mot censur. Istället blir den 

generella regeln i 2 kap 1 § 1 p RF tillämplig på sådana yttranden vilket de facto innebär ett 

sämre skydd mot föregående censur. I både EKMR och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna finns bestämmelser som tillförsäkrar envar yttrande- och informationsfrihet. Av 

dessa rättskällor följer att de garanterade friheterna vissa fall kan inskränkas, bl.a. med hänsyn 

till förebyggandet av beivrandet av brott. 

  

I avsnitt 4.5 prövade EU-domstolen i ett nyligen avgjort mål en tvist mellan 

internetleverantören Scarlet och upphovsrättsorganisationen SABAM. Huvudfrågan i målet 

handlade om Scarlet kunde bli ålagda att införa ett filtreringssystem i syfte att kunna upptäcka 

olovlig överföring av upphovsrättsskyddat material och blockera tillgången till sådant. Domen 

kom främst att behandla hur EU-direktiven om sanktionsåtgärder till skydd för upphovsrätten 

förhöll sig till grundläggande rättigheter i form av EKMR samt EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, men även hur sanktionsdirektiven förhöll sig till direktiv till 

skydd för den personliga integriteten. Vid en sammantagen bedömning fann domstolen att 

upphovsrätten fick ge vika till förmån för informationsfriheten, näringsfriheten samt rätten till 

den personliga integriteten.   

 

Som tidigare nämnt i framställningen medger EU-direktiven långtgående möjligheter för en 

medlemsstat att införa sanktionsåtgärder i syfte att säkerställa en upphovsrättsinnehavares 

rättigheter. Av EU-domstolens praxis framkommer dock att skyddet för upphovsrätten i 

praktiken inte är så omfattande som direktiven ger möjlighet till samt att upphovsrätten inte är 

ett intresse som alltid är överordnat andra rättigheter.  



  

37 
 

5 Analys 

5.1 Inledning 

I referensramen har genomgång av gällande rätt gjorts, angående möjligheten att ålägga en 

mellanhand i form av exempelvis en internetleverantör att stänga av sina abonnenters tillgång 

till hemsidor som innehåller upphovsrättsligt skyddat material. I detta avsnitt kommer 

framkomna fakta och argument ställas emot varandra för att därigenom leda fram till en 

slutsats som besvarar problemformuleringen. 

5.2 Nuvarande rättsläge 

Först bör fastställas hur gällande rätt ser ut samt huruvida det finns ett behov av en strängare 

lagstiftning än idag för att skydda immateriella rättigheter på internet. Som tidigare 

framkommit i uppsatsen kan en domstol under pågående mål utdöma ett intermistiskt 

vitesförbud i enlighet med 53 b § URL, vilket medför en skyldighet för en internetleverantör 

att agera för att ett intrång ska upphöra. I annat fall riskerar internetleverantören att själv anses 

som objektivt medverkande till intrånget. Som nämnt i avsnitt 3.8.1 kan interimistiskt 

vitesförbud meddelas redan innan talan väckts i sak genom, den med URL parallellt 

tillämpliga, bestämmelsen i 15 kap 3 § 1 st RB. Vitesförbud kan exempelvis omfatta förbud 

att tillhandahålla internetuppkoppling till en hemsida som används vid upphovsrättsintrång.  

 

Utöver möjligheten att meddela vitesförbud finns också andra civilrättsliga åtgärder att vidta 

såsom intrångsundersökning, skadestånd och förverkande. Upphovsrättslagstiftningen 

innehåller också straffrättsliga sanktioner i form av fängelse och böter. Både typerna av 

sanktioner uppmärksammades i TPB-målet där grundarna dömdes för medhjälp till 

upphovsrättsintrång med både skadestånd och fängelsestraff som påföljd. Idag cirka ett och ett 

halvt år efter HovR:ns dom vunnit laga kraft, är TPB-hemsidan fortfarande aktiv och sprider 

upphovsrättskyddat material. Således har den svenska lagstiftningen i sin nuvarande 

utformning inte märkbart kunnat sägas hindra den olovliga spridningen av 

upphovsrättsskyddat material över internet. Det trots att utgången i TPB-målet såväl som 

utgången i Portlane- och Black Internetmålen blev till rättighetsinnehavarnas fördel.  

 

Avgörandena till trots så är inte rättighetsinnehavarnas ställning så stark som den vid en första 

anblick kan verka. Det öppnar för att en strängare lagstiftning skulle kunna bli aktuell i form 

av exempelvis censurering av hemsidor med upphovsrättskyddat material. En sådan åtgärd 
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måste dock vägas mot både yttrande- och informationsfriheten samt rätten till personlig 

integritet. Flera andra länder har redan, som tidigare påpekats i framställningen, infört en 

möjlighet för en domstol att ålägga en internetleverantör att införa ett filtreringssystem, d.v.s. 

ett system för censurering av hemsidor innehållande upphovsrättsskyddat material.  

5.3 Medverkan i objektivt hänseende 

Vid införandet av Infosoc-direktivet diskuterades om en rättighetsinnehavare direkt skulle 

kunna vända sig till en internetleverantör och kräva att internetleverantören tog bort material 

som utgjorde intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt. I anledning av det uppkom en 

diskussion om medverkansbegreppet, där det konstaterades att det visserligen räckte att en 

leverantör medverkat i objektivt avseende för att medverkan till brott skulle föreligga. Artikel 

5.1 i direktivet innebar dock undantag från upphovsrätten vid tillfälliga exemplar av ett 

skyddat verk, vilket i sin tur medförde att 11 a § i URL anpassades till att undanta ansvar för 

en leverantör vid överföring av tillfälliga former av exemplar som ett led i en integrerad 

teknisk process. I propositionen uttalades att det skulle krävas något mer än bara 

tillhandahållandet av internetuppkoppling för att medverkan i objektiv mening skulle 

föreligga.  

 

Vid införandet av det efterföljande Ipred-direktivet diskuterade regeringen i förarbetena om 

det även skulle finnas en möjlighet att vitesförelägga en mellanhand som inte medverkat i 

objektivt hänseende. Som tidigare konstaterat i avsnitt 3.2.4 kom dock regeringen till 

slutsatsen att en sådan åtgärd skulle vara alltför ingripande. Av ovanstående följer enligt oss 

att det får anses vara klarlagt att det i svensk rätt uppställs krav på att en mellanhand objektivt 

måste ha medverkat till en åtgärd för att denne överhuvudtaget ska kunna anses som ansvarig 

och således kunna bli föremål för utdömande av någon sanktionsåtgärd. Det får också anses 

vara utrett att det krävs något mer än bara tillhandahållandet av internet för att ett objektivt 

ansvar skall uppkomma samt att internetleverantörer inte har någon skyldighet att granska 

material som de vidarebefordrar.  

 

I praktiken förekommer dock med största sannolikhet någon form av nedladdning av 

upphovsrättsskyddat material via samtliga internetleverantörers tjänster i Sverige, vilket 

internetleverantörerna enligt oss i många fall borde anses vara medvetna om. Det gör att 

många leverantörer befinner sig i en juridisk gråzon. Läget yttrar sig i att även om 

leverantörerna inte har någon direkt skyldighet att granska informationen de vidarebefordrar, 
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innebär en klar vetskap om att intrång begås genom den tillhandahållna 

internetuppkopplingen, att ansvar för medverkan i objektiv mening föreligger om inte 

leverantörerna agerar. Eftersom nedladdningen av upphovsrättsskyddat material som tidigare 

nämnt inte upphört i Sverige torde ett nödvändigt steg för att vända utvecklingen vara att 

ålägga mellanhänderna ett mer långtgående medverkansansvar än idag. En sådan åtgärd skulle 

leda till att påtryckningar kan utövas mot mellanhänder som idag förhåller sig passiva till 

upphovsrättsintrång. 

5.4 Vad talar för möjligheten att en internetleverantör kan förpliktas att blockera en 

användares tillgång till hemsidor som möjliggör upphovsrättsintrång?  

5.4.1 Lagstiftning  

I 53 b § URL stadgas att en domstol får förbjuda den som vidtar eller medverkar till åtgärd 

som innebär upphovsrättsintrång att fortsätta med åtgärden. I enlighet med propositionen 

räcker det med att endast medverkan i objektivt avseende föreligger för att lagen ska bli 

tillämplig. Av praxis framgår att paragrafen innebär att en internetleverantör kan förpliktas att 

sluta tillhandahålla internetuppkoppling till en hemsida innehållande olovligt upplagt 

upphovsrättsskyddat material. Bestämmelsen torde vid en stram rättspositivistisk tolkning 

även kunna innebära att en internetleverantör, för att inte själv riskera att göra sig skyldig till 

medverkan, borde vara skyldig att exempelvis blockera tillgången för sina abonnenter till 

intrångsgörande hemsidor som exempelvis TPB. En sådan tolkning skulle vara förenlig med 

de bakomliggande bestämmelserna i sanktionsdirektiven i form av bl.a. regleringen i artikel 

12-14 i E-handelsdirektivet som, trots stadgande om olika situationer där ansvarsfrihet 

föreligger för en mellanhand, innehåller bestämmelser om att en medlemsstats domstolar ska 

kunna kräva att en leverantör förhindrar upphovsrättsintrång.  

 

Som konstaterat i avsnitt 4.2.4.1 är inte YGL tillämplig på samtliga yttranden som görs över 

internet, vilket innebär att grundlagens speciella skydd mot censur inte blir tillämpligt. Istället 

blir den allmänna tillförsäkran om opinionsfriheter i 2 kap 1 § RF tillämplig. RF innehåller i 

sin tur inga uttryckliga regler som förbjuder censur på internet. Regleringen i 2 kap 16 § 

medför däremot att de positiva opinionsfriheterna kan inskränkas för att förhindra 

upphovsrättsintrång. Även bestämmelsen i 2 kap 23 § medger att informations- och 

yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till förebyggandet och beivrandet av brott. Enligt 

vår bedömning utgör inte heller stadgandet i 2 kap 21 §, om att en begränsning av 

yttrandefriheten inte får inskränka den fria åsiktsbildningen, något hinder mot en sådan 
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tolkning av 53 b § URL eftersom möjligheten till att begå upphovsrättsintrång inte kan anses 

utgöra en demokratisk rättighet i ett samhälle. Av det följer att reglerna i grundlagen skulle 

kunna tolkas på så vis att de inte utgör hinder för filtrering av hemsidor, om en sådan åtgärd 

sker i syfte att förhindra fortsatta intrång i en rättighetsinnehavares skydd. Denna uppfattning 

framgår också av regeringens överväganden i samband med införlivandet av bestämmelsen 

om vitesförbud på försöks- och förberedelsestadiet, enligt artikel 9.1 a i Ipred-direktivet. 

Regeringen konstaterade bl.a. att införandet av en sådan bestämmelse inte stred mot RF, TF 

och YGL eftersom förbudet endast omfattade åtgärder som utgjorde upphovsrättsintrång och 

inte innehållet i en viss medieform.  

 

Inskränkningen i artikel 17 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken 

tillförsäkrar en upphovsrättsinnehavare ett äganderättsskydd för immateriell egendom, skulle 

kunna tolkas på så vis att en åtgärd om filtrering skulle kunna vara tillåten. Det faktiska 

förhållandet att både Tyskland, Danmark och Storbritannien har regler som innebär att 

hemsidor kan blockeras för abonnenter pekar på att en sådan åtgärd skulle vara förenlig med 

EU-rätten. Av avsnitt 3.2.2 framgår dessutom att eftersom en mellanhand anses ha störst 

möjlighet att stoppa ett pågående intrång ska ett föreläggande kunna riktas mot en sådan, trots 

undantaget från ansvar vid vidarebefordran av tillfälliga exemplar enligt artikel 5.1 i Infosoc-

direktivet. Att föreläggande ska kunna riktas mot mellanhänder nämns också i artikel 8 i 

direktivet där det anges att sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och 

avskräckande. I enlighet med den nämnda principen om direktivkonform tolkning i avsnitt 

2.1, skulle det kunna tolkas som att 53 b § URL även möjliggör att förbud mot att 

tillhandahålla abonnenter tillgång till hemsidor med upphovsrättsskyddat material kan 

meddelas.  Mot bakgrund av att bestämmelsen bygger på gemenskapsrätten, samt att en sådan 

åtgärd skulle kunna anses som effektiv och avskräckande för att komma tillrätta med den 

olagliga fildelningen, skulle en sådan tolkning vara möjlig. Frågan om åtgärden skulle vara 

proportionerlig beror i sin tur på om utgångspunkten tas utifrån skyddsintresset för 

rättighetsinnehavare eller för internetleverantörer och abonnenter. Sett till att fildelningen 

fortfarande är ett stort problem och att svensk rätt som den hittills tillämpats, inte kommit att 

innebära att den olovliga fildelningen upphört, skulle en sådan åtgärd ur en objektiv synvinkel 

kunna ses som proportionerlig för ett få intrången att upphöra.  

5.4.2 Svensk praxis  

Som tidigare sammanfattat i avsnitt 3.10 kom interimistiska vitesförbud att utdömas i 

Portlane- respektive Black Internetmålen. I Portlanemålet gjorde TR:n en intressant 
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bedömning i domskälen genom att inte vitesförelägga Portlane med hänsyn till att det skulle 

vara en oproportionerligt stor åtgärd att blockera internettillgången till trackern, vilket inte 

heller ansågs följa av 53 b § URL. I Black Internetmålet blev dock utgången den motsatta, där 

TR:n fann att det skulle vara en proportionerlig åtgärd att ålägga bolaget att sluta 

tillhandahålla internetuppkoppling till TPB. I HovR:n blev utgången i de två målen liknande 

genom att både Portlane och Black Internet förbjöds att tillhandahålla internetuppkoppling till 

trackern och TPB. Av det kan konstaterats att gällande rätt innebär att domstolarna gjort en 

långtgående tolkning av URL till skydd för upphovsrättsinnehavarna genom att domarna 

faktiskt innebar att internetleverantörerna blev förpliktade att sluta tillhandahålla 

internetuppkoppling till sina kunder. Som nämnts i framställningen uppfattade dock Black 

Internets VD att domen även innebar att bolaget, för att ej anses som medverkande till 

upphovsrättsintrång, skulle vara tvungna att blockera tillgången helt till den utpekade 

webbsidan för sina abonnenter. Det skulle kunna indikera på att näringsidkare i allmänhet kan 

uppfatta domen på så vis att en leverantör kan åläggas att blockera tillgångenför sina 

abonnenter till en hemsida med olovligen upplagt upphovsrättsskyddat material.  

5.5 Vad talar mot möjligheten att en internetleverantör kan förpliktas att blockera en 

användares tillgång till hemsidor som möjliggör upphovsrättsintrång?  

5.5.1 Lagstiftning  

I Sverige finns utöver bestämmelserna i 53 b § URL och 15 kap 3 och 5 §§ RB om 

vitesförbud, ingen reglering som uttryckligen anger att en internetleverantör skulle kunna 

åläggas att blockera en användares tillgång till hemsidor som möjliggör intrång i upphovsrätt. 

I undersökningen kan konstateras att frågan om en internetleverantör kan åläggas att filtrera 

bort webbsidor som innehåller upphovsrättsligt material har diskuterats relativt länge i 

Sverige. Frågan var uppe för diskussion redan vid införandet av E-handelsdirektivet, eftersom 

artikel 12-14 i direktivet gav möjlighet att införa s.k.”notice and take down”-regler. 

Införandet av sådana regler avslogs dock med hänsyn till skyddet för yttrandefriheten (se 

avsnitt 3.2.1). Det är således ett faktum som talar emot att det i svensk rätt, skulle finnas 

möjlighet till att ålägga en internetleverantör att införa ett filtreringssystem. Förbudet mot 

aktiv övervakningsskyldighet i artikel 15.1 i direktivet skulle också kunna tala mot att en 

internetleverantör kan åläggas att blockera tillgången till en hemsida med olovligen upplagt 

upphovsrättsskyddat material. Vid införandet av det efterkommande Infosoc-direktivet var 

undantaget för tillfälliga kopior enligt artikel 5 i direktivet uppe för diskussion, med anledning 

av det konstaterades att det inte föreligger någon generell skyldighet för en mellanhand att 
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granska informationen som den överför. Det är följaktligen också ett argument som talar emot 

att en internetleverantör hade kunnat åläggas att införa ett filtreringssystem.  

 

Frågan om införandet av utökade sanktionsmöjligheter aktualiserades även vid införlivandet 

av Ipred-direktivet vilket gav långtgående möjligheter till att vidta åtgärder mot mellanhänder. 

I anslutning till direktivet förordade utredningen Ds (2007:29) inrättandet av en ny 

bestämmelse i 53 c § URL (se avsnitt 3.2.4). Den förordade bestämmelsen innebar att en 

internetleverantör gavs en uttrycklig möjlighet och skyldighet att säga upp ett 

internetabonnemang för en användare, som begått upprepade upphovsrättsintrång. Författaren 

konstaterade bl.a. att förslaget om inrättandet av en sådan reglering inte skulle strida mot 

förbudet om aktiv övervakningsskyldighet i E-handelsdirektivet. Förslaget kom som nämnts i 

framställningen dock att avslås av regeringen främst med hänvisning till att internettillgång är 

en välfärdsfråga och att avstängning av den är en drastisk åtgärd. Det uttryckliga förkastandet 

av förslaget visar att regeringen tillämpat en proportionalitetsbedömning där införandet av den 

föreslagna sanktionen skulle ansetts vara för långtgående. Det indikerar enligt oss på att det är 

högst tveksamt om 53 b § URL kan tolkas på så vis att bestämmelsen medger utrymme för att 

en internetleverantör ska kunna bli ålagd att införa ett filtreringssystem, där hemsidor med 

intrångsgörande materiel blockeras, eftersom en sådan åtgärd antagligen också skulle anses 

vara för långtgående och gå utanför sitt syfte. I enlighet med utredarens konstaterande i Ds 

(2007:29) torde dock inte bestämmelserna i direktiven om förbud mot aktiv 

övervakningsskyldighet utgöra något hinder mot att införa en ny reglering där en 

internetleverantör kan åläggas att införa ett filtreringssystem. 

 

Vad gäller förbudet mot censur framgår av undersökningen att censurförbudet i TF och YGL i 

regel inte är tillämpligt på vanliga hemsidor på internet vilket enligt principen om lex 

specialis gör att 2 kap 1 § RF istället blir tillämplig som lex generalis. Trots att 2 kap 16 § 

innebär en möjlig begränsning av opinionsfriheterna i 2 kap 1 §, så innebär 2 kap 21 § att 

rättigheterna endast får inskränkas efter att en proportionalitetsbedömnigen gjorts och där 

hänsyn särskilt tas till att inskränkningen inte får hota den fria åsiktsbildningen. Av det följer 

alltså att informations- och yttrandefriheten kan inskränkas till skydd för upphovsrätten. Även 

bestämmelsen i 2 kap 23 § RF som innebär att informations- och yttrandefriheten får 

begränsas med hänsyn till beivrandet och förebyggandet av brott, visar på att en inskränkning 

av informations- och yttrandefriheten skulle kunna göras till skydd för upphovsrätten. Vid en 

sammantagen bedömning anser vi att RF skulle kunna tillåta bestämmelser innebärande att en 
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internetleverantör kan åläggas att blockera sina abonnenters tillgång till hemsidor 

innehållande upphovsrättsskyddat material. Denna tolkning gör vi eftersom vi anser att 

begränsning av illegal fildelning inte utgör ett hinder mot den fria åsiktsbildningen och en 

åtgärd om blockering skulle därför kunna anses som proportionerlig för att få stopp på 

intrången. Som tidigare påpekats i framställningen finns idag dock ingen reglering i URL som 

direkt medför att en internetleverantör kan åläggas att blockera en hemsida som möjliggör 

upphovsrättsintrång, varför gällande rätt inte kan tolkas på så vis att det vore möjligt att 

ålägga en internetleverantör att införa ett filtreringssystem. Enligt vår tolkning av RF skulle 

det inte finnas något hinder mot att införa en sådan reglering. Det är dock tveksamt om en 

sådan bestämmelse skulle vara förenligt med EKMR och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna, eftersom tolkningen av dessa regler inte sker i Sverige utan i Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna respektive EU-domstolen. Det skulle kunna leda till 

att instanserna värderar skyddet mot censur högre än upphovsrättshavares intresse av att få 

intrång att upphöra. I EKMR är det speciellt artikel 10 som innehåller ett generellt förbud mot 

att en stat censurerar information och tankar som skulle kunna utgöra ett hinder mot att 

införandet av en sådan sanktion. Även rätten till yttrande- och informationsfrihet i artikel 11 i 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skulle kunna utgöra ett hinder mot införandet 

av en sådan reglering.  

5.5.2 Svensk praxis 

Som nämnts i avsnitt 5.3.2 ålades internetleverantörerna Portlane och Black Internet i HovR:n 

slutligen interimistiska vitesförbud. I Portlane-målet begränsades förbudet till att endast 

omfatta förbud mot att tillhandahålla internetuppkoppling till den viss utpekade tracker-

funktionen (tracker.openbittorrent.com), vilken möjliggjort allmänt tillgängliggörande av 

upphovsrättsskyddade verk. I Black Internetmålet begränsades förbudet till att bolaget 

förbjöds att tillhandahålla internetuppkoppling till TPB. I avsnitt 3.7.2.3 nämns att Black 

Internets VD tolkade domen på så vis att för att bolaget inte skulle riskera att få förbudet om 

vite utdömt, skulle bolaget vara tvunget att helt blockera tillgången till TPB för sina 

användare. Mot den uppfattningen står HovR:ns uttalande i Black Internet-målets domskäl, 

där domstolen förklarade att något vite inte skulle dömas ut om en abonnent på annat vis än 

genom Black Internets uppkoppling till TPB skulle ta sig in på TPB:s hemsida. Att domen i 

Black Internet-målet inte sträckte sig längre än så bekräftas också av att en domare efter att 

domen meddelats särskilt kommenterade att domen inte innebar ett direkt åläggande för 

bolaget att strypa tillgången till TPB för sina abonnenter. Sammantaget torde det enligt vår 

mening därför stå klart att svensk gällande rätt innebär att det enligt 53 b § URL inte finns 
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möjlighet att ålägga en internetleverantör att helt blockera tillgången till en intrångsgörande 

hemsida för sina kunder. Domarna i sig tar alltså endast sikte på Portlane och Black Internets 

medverkan till intrång i rättighetsinnehavares upphovsrätt genom tillhandahållandet av 

internettillgång till dessa. Utöver det innebär domarna inget censurförbud gentemot 

internetleverantörernas abonnenter.  

5.5.3 EU-praxis 

I avsnitt 2.1 har i stora drag beskrivits hur Sveriges anslutning till EU har kommit att påverka 

den nationella lagstiftningen. I enlighet med principen om EU-rättens företräde framför 

nationell rätt, får avkunnade domar från EU-domstolen vid en eventuell konflikt företräde 

framför den svenska rätten. I det under avsnitt 4.5 nämnda EU-rättsfallet, SABAM vs. Scarlet 

kom frågan om sanktionsdirektivens förenlighet med EKMR samt direktiven till skydd för 

den personliga integriteten upp för prövning. Som tidigare konstaterat valde dock domstolen 

att pröva sanktionsdirektivens förenlighet med direktiven om skydd för den personliga 

integriteten samt EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna och inte förenligheten med 

EKMR. Förklaringen till detta borde dels vara att både stadgan och EKMR innehåller snarlika 

bestämmelser, men även att det är tveksamt om EU:s domstol har jurisdiktion att ta upp mål 

som rör EKMR. Som tidigare nämnt utgör EU:s stadga bindande unionsrätt för 

medlemsstaterna, medan EKMR istället bygger på ett mellanstatligt samarbete där Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna är rättsinstans. Att domstolen valde att utgå ifrån 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och inte EKMR har enligt oss dock ingen 

större betydelse för målets utgång, eftersom bestämmelserna i dessa i princip har samma 

innebörd. Sammanfattningsvis innebär domen i fallet SABAM vs. Scarlet att en 

rättighetsinnehavares intresse av att inte få sin upphovsrätt inskränkt således väger mindre än 

internetbrukarnas rätt till informationsfrihet samt rätten till personlig integritet. Konkret 

innebar domen att Scarlet inte kunde åläggas att införa ett filtreringssystem i syfte att 

förhindra upphovsrättsintrång. Domen kan betraktas som kontroversiell eftersom bl.a. Ipred-

direktivet mötte starkt motstånd vid dess tillkomst, där kritikerna riktade särskilt klander mot 

att den personliga integriteten och informationsfriheten skulle urholkas. Ur ett affärsmässigt 

perspektiv utgör domen ett positivt utslag för internetleverantörer, eftersom domstolen vid 

avvägningen av direktiven och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna också gjorde 

bedömningen att införandet av ett system för filtrering skulle inkräkta på den fria 

näringsfriheten. För rättighetsinnehavare är domen anse som ett stort misslyckande, eftersom 

de olika sanktionsdirektiven som tidigare presenterats i framställningen ger medlemsstaterna 
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möjligheter till att införa långtgående rättigheter och skyldigheter för mellanhänder att agera 

vid upphovsrättsintrång för att inte själva anses som medverkande till intrång. 

 

En överhängande risk, som diskuterades i SABAM-målet, var att material som inte utgjorde 

upphovsrättsligt skyddat material skulle bli blockerat vid en filtrering. Filtreringen skulle på 

så vis komma att utgöra en kränkning av informationsfriheten. Ett filtreringssystem utgör en 

teknisk konstruktion och kan således inte ta del av det faktiska innehållet i de hemsidor som 

granskas. Det innebär att systemet endast kan skilja på vad som utgör lagligt och olagligt 

material via ett antal parametrar som programmeras in, vilket enligt oss torde medföra en stor 

felmarginal och som också EU-domstolen tycks ha tagit hänsyn till. Invändning borde dock 

ha begränsat värde i praktiken, eftersom majoriteten av upplagt material på fildelningssidor 

sannolikt är upphovsrättsskyddat. 

 

Domen väcker också den intressanta frågan om tidigare nämnda reglering i Tyskland, 

Danmark och Storbritannien, där en mellanhand faktiskt kan åläggas att blockera en hemsida 

innehållande upphovsrättsskyddat material, är förenlig med EU-rätten. Som också nämnts 

ålades fem brittiska internetföretag i ett nyligen avgjort mål att faktiskt blockera tillgången till 

hemsidan TBP för sina abonnenter. Det leder till ett intressant rättsläge i och med att den 

brittiska domen på så vis skulle kunna anses strida mot EU-domstolens avgörande i SABAM-

målet där det faktiskt gjordes en uttrycklig avvägning mellan å ena sidan sanktionsdirektiven 

och å andra sidan direktiv till skydd för den personliga integriteten, EKMR och stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. I enlighet med principen om EU-rättens företräde framför 

nationell rätt anser vi det vara klarlagt att den nyligen meddelade brittiska domen borde strida 

mot den genom SABAM-målet gällande rätten på området. Som en konsekvens av domen kan 

det uppstå konflikt inom EU, eftersom lagstiftningen i Storbritannien, Tyskland samt 

Danmark följaktligen inte heller borde anses som förenlig med EU-rätten.  

5.5.4 Affärsmässiga effekter för internetleverantörer 

Förutom integritets-, informations- och yttrandefrihetsaspekterna i anledning av åläggande av 

internetleverantörer att införa ett filtreringssystem uppkommer också affärsmässiga aspekter 

för internetleverantörer. Konsekvenserna av ett åläggande om införande av ett 

filtreringssystem kan endast grundas på spekulationer men vore ur ett affärsmässigt 

perspektiv, enligt vårt tycke, relativt förödande för en internetleverantör. Black Internets 

tolkning av domen om vitesförbud, som ett direkt åläggande om censur för sina användare, 

utgör ett bra exempel på hur en internetleverantör skulle kunna påverkas av en reglering, som 
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skulle innebära att en mellanhand hade varit tvungen att blockera tillgången till en hemsida 

innehållande upphovsrättsligt skyddat material. Enligt vår mening hade en sådan reglering 

gjort att en internetleverantör faktiskt hade varit tvungen att införa ett filtreringssystem, vilket 

i sin tur hade gett upphov till en mängd affärsmässiga konsekvenser. 

 

Att införa ett filtreringssystem skulle enligt oss troligen utgöra en stor kostnad och medföra 

mycket extra arbete för den drabbade internetleverantören. Det skulle i sig strida mot artikel 

3.1 i Ipred-direktivet, som utgår från skyddsintresset för internetleverantörerna. Ett 

censurföreläggande skulle också kunna medföra en snedvridning av konkurrensen på 

marknaden, eftersom en part som blivit ålagd att införa ett förbud inte skulle kunna 

konkurrera på lika villkor på marknaden. Det eftersom föreläggandet skulle medföra ökade 

kostnader för leverantören, i och med införandet av filtreringssystemet, men antagligen också 

ett betydande kundbortfall p.g.a. kundernas kännedom om att tjänsteleverantören tillämpar 

censur. Det skulle därmed kunna leda till minskade intäkter för den berörda leverantören. Om 

en reglering istället skulle komma att omfatta samtliga aktörer på marknaden uppstår 

visserligen inte ett konkurrensproblem. Däremot skulle det innebära en övergripande 

övervakning av samtliga användare och en form av nationell censurering av hemsidor med 

olovligen upplagt upphovsrättskyddat material. Genom att kostnaden att för att skapa ett 

sådant filtreringssystem antagligen skulle uppgå till betydande belopp, skulle en sådan åtgärd 

kraftigt missgynna mindre aktörer på marknaden och på så vis göra det svårt att nyetablera 

företag inom den berörda branschen. Det skulle säkerligen också anses utgöra ett hinder för 

den fria näringsfriheten enligt artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, vilket även EU-domstolen tog fasta på i SABAM-fallet. Domstolens uttryckliga 

hänvisning till skyddet för näringsfrihet skulle kunna tolkas som ett värnande om den 

grundläggande principen om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital som kan 

sägas definiera den inre marknaden inom unionen.   

 

Internetleverantörer har som många andra aktörer som levererar tjänster avtal med sina 

kunder om respektive åtaganden. Ett föreläggande om censur skulle i avtalsrättslig mening 

kunna innebära att en internetleverantör inte längre skulle kunna erbjuda en fullständig 

internettjänst, eftersom förbudet skulle medföra att delar av internet inte skulle vara 

tillgängliga för användaren. Det skulle på så vis kunna leda till avtalsbrott, vilket i 

förlängningen skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet för leverantören. Av genomgången 

framgår att ett föreläggande om censur hade medfört en rad negativa affärsmässiga 
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konsekvenser för en internetleverantör. Ytterst hade en sådan åtgärd lett till att en 

internetleverantörs möjlighet till att bedriva näringsverksamhet kraftigt hade inskränkts. 

5.5.5 Den personliga integriteten 

Integritetsskyddet anses generellt sett vara väldigt starkt i Sverige och inskränkningar i det 

kräver starka och synnerliga skäl. Genom de grundläggande rättigheterna i RF garanteras alla 

i Sverige skydd från godtyckliga ingrepp från staten som t.ex. olovlig övervakning. Som 

behandlats i SABAM-fallet skulle en censurering av hemsidor kräva att internetleverantören 

inför ett filtreringssystem som aktivt övervakar alla uppgifter från samtliga kunder för att 

motverka framtida intrång i rättighetsinnehavarnas immaterialrätt. Det medför en skyldighet 

för internetleverantören att övervaka och kontrollera all information som passerar till och från 

dennes kunder. Skyldighet att bedriva elektronisk övervakning skulle kunna jämföras med 

polisens avlyssning av t.ex. mobiltelefoner i anledning av brott, vilket det krävs synnerliga 

skäl och särskilt tillstånd för. Dessa kontraster tyder på att ett åläggande om övervakning av 

en hel kundgrupp, utan misstanke om att intrång skett, skulle innebära en oproportionerlig 

inskränkning i den personliga integriteten. Jämfört med polisens stora krav på att få göra 

inskränkningar i en individs personliga integritet i anledning av brott skulle en reglering med 

innebörden att en privat aktör, utan direkt överinseende från staten, skulle kunna åläggas att 

lagra uppgifter om abonnenter och deras förehavanden på internet leda till ett osäkert rättsläge 

för den enskilde. Osäkerheten skulle då bestå i att en privat aktör får rollen som ”privatpolis”, 

vilket inte skulle gå ihop med det allmännas roll som myndighetsutövare.  

 

Att en privat aktör utan kontroll åläggs att samla information måste med det sagt anses vara 

en djup kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna. Av artikel 8 i 

EKMR följer som nämnt (se avsnitt 4.4.2) att korrespondens inte får inskränkas utan 

godtagbara skäl i ett demokratiskt samhälle, vilket EU-domstolen tog fasta på i SABAM-

fallet. Även artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna tillförsäkrar envar en 

grundläggande rätt till sina personuppgifter. Bestämmelsen skulle kunna tolkas på så vis att 

skyddet för den enskildes personliga integritet väger tyngre än rättighetsinnehavarnas intresse 

av att en leverantör i filtreringssyfte åläggas att insamla personuppgifter av sina användare.  
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5.6 Sammanvägning  

Som konstaterats i analysen framgår främst att yttranden via internet i regel inte faller under 

den exklusiva straff- och processregleringen i YGL, vilket istället innebär att den allmänna 

regeln i 2 kap 1 § RF om positiva opinionsfriheter blir tillämplig. Dessa kan som nämnts i sin 

tur inskränkas för att förhindra upphovsrättsintrång. Utifrån vår tolkning av upphovsrätten 

som skyddsvärt intresse, borde det i de svenska grundlagarna inte finnas något hinder i dessa 

mot att ålägga en internetleverantör att inrätta ett filtreringssystem. Bestämmelsen om 

vitesförbud i 53 b § URL är ett exempel på en inskränkning till förmån för upphovsrätten. 

Trots att bestämmelsen till ordalydelsen kan anses ha stort omfång visar praxis i form av de 

tidigare nämnda Portlane och Black Internet-målen att regelns tillämpningsområde visats sig 

vara begränsat. Förkastandet av det tidigare nämnda förslaget på inrättandet av 53 c §, med 

motiveringen att det skulle utgöra en oproportionerligt stor åtgärd, tyder också på att förbudet 

i 53 b § inte är mer långtgående än praxis. Därmed är regeln begränsad till att omfatta ett 

förbud för en leverantör att tillhandahålla uppkoppling till en viss bestämd internetsida. 

Regeln ska enligt vår tolkning av rättsläget följaktligen inte uppfattas som ett allmänt 

censurförbud mot att tillhandahålla internetsidor för internetabonnenter.  

 

Trots nuvarande begränsning i svensk rätt hindrar inte regleringen i RF införandet av ny 

lagstiftning, som skulle innebära att en leverantör skulle kunna åläggas att blockera tillgången 

till en hemsida med upphovsrättsskyddat material. Som tidigare nämnts finns sådana 

regleringar i dansk, tysk och brittisk rätt, vilka likt svensk rätt också bygger på 

sanktionsdirektiven men med den skillnaden att dessa länder valt att införa mer långtgående 

åtgärder än i Sverige. Sanktionsdirektiven utgår som tidigare konstaterat till stor del utifrån 

skyddsintresset för rättighetsinnehavarna, vilket EU har lagt stor vikt vid. Av den anledningen 

ger direktiven möjlighet till införande av lag som ger ett långtgående ansvar för mellanhänder. 

Mot den bakgrunden och principen om direktivkonform tolkning skulle det enligt vår tolkning 

finnas goda möjligheter att endast på den grunden även i Sverige införa en sådan mer 

långtgående reglering.  

 

Införandet av en bestämmelse om åläggande av blockering i syfte att blockera hemsidor med 

intrångsgörande materiel skulle dock kunna leda till negativa affärsmässiga effektiver för en 

internetleverantör, främst i form av väsentligt ökade kostnader p.g.a. ökad övervakning. En 

reglering skulle också kunna få som effekt att konkurrensen på markanden snedvrids. Ett 

förbud skulle också som tidigare nämnts kunna medföra minskade intäkter p.g.a. kundbortfall 
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samt ökade kostnader för att kunna fullgöra övervakningsskyldigheten. Det skulle i sin tur 

också kunna strida mot tidigare nämnda artikel 3.1 i Ipred-direktivet, eftersom ett sådant 

åläggande skulle kunna ses som onödigt kostsamt och komplicerat för en leverantör att införa. 

Även bestämmelserna i EKMR och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skulle 

kunna utgöra hinder mot regleringen, eftersom införandet av ett allmänt övervakningssystem 

skulle kunna antas kränka yttrande- och informationsfriheten. För den enskilde skulle en 

sådan reglering leda till en stor inskränkning i den personliga integriteten i form av att en 

internetleverantör som förlagts en sådan åtgärd, hade varit tvungen att kontrollera alla 

förehavanden på internet gjorda av en enskild.  

 

På EU-rättslig nivå utgör rättsfallet SABAM vs. Scarlet en tydlig vägledning om hur EU-

domstolen gjort en avvägning mellan rättighetsinnehavarnas intresse av säkerställande av 

immateriella rättigheter samt internetleverantörers affärsmässiga intressen och abonnenters 

intresse av att ett fritt internet. Som tidigare nämnts blev utfallet av domen att EU-domstolen 

bedömde att internetleverantörernas rätt till näringsfrihet, de grundläggande rättigheterna i 

form av informationsfrihet samt rätten till personlig integritet vägde över möjligheterna i 

sanktionsdirektiven till att få stopp på upphovsrättsintrången. Domen visar på att EU-rätten 

för närvarande kan ses som motsägelsefull eftersom direktiven å ena sidan medger 

långtgående möjligheter till att införa sanktioner mot mellanhänder, medan SABAM-domen å 

andra sidan kraftigt begränsar utrymmet för att införa sådana sanktioner. Som tidigare nämnts 

har det i England nyligen meddelats en dom som faktiskt innebär att internetleverantör 

uttryckligen åläggs att blockera TPB. Mot bakgrunden av utgången i SABAM-målet, tolkar vi 

dock den engelska domen som rättstridig i förhållande till den på området gällande EU-rätten.  
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5.7 Slutsats 

Av undersökningen anser vi det vara klarlagt att nuvarande gällande svensk rätt inte ger 

utrymme för en sådan tolkning av lagstiftningen att det skulle vara möjligt att ålägga en 

internetleverantör att blockera tillgången till en hemsida innehållande upphovsrättsskyddat 

material. Det finns dock inte någon större begränsning i svensk rätt att införa en sådan 

reglering. Genom nyligen avgjord praxis från EU-domstolen framgår att införandet av en 

sådan reglering ej skulle vara möjligt eftersom rätten till informationsfrihet, personlig 

integritet och skyddet för näringsfrihet ansågs väga tyngre än sanktionsdirektivens 

möjligheter till att vidta åtgärder mot upphovsrättsintrång. Med bakgrund av det samt 

principen om EU-rättens företräde är det därmed klargjort att en sådan sanktion, med 

innebörden att en internetleverantör kan åläggas att införa ett system för blockering av 

hemsidor, inte går att införa i svensk rätt. Ur ett affärsmässigt perspektiv skulle införandet av 

en sådan reglering bl.a. kunna få negativa effekter för internetleverantörer i form ökade 

kostnader för leverantörer och därmed en snedvriden marknad utifrån ett 

konkurrensperspektiv. Ytterst skulle ett sådant åläggande även utgöra en kraftig inskränkning 

av den fria näringsfriheten för internetleverantörerna. 
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